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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/02/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........8 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........8 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.02.2018

I – PROJETOS DE LEI  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 304/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONSIDERA PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO
MARANHÃO O SALIMP – SALÃO DO LIVRO DE IMPERATRIZ.
- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  - RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

2. PROJETO DE LEI Nº 319/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONSIDERA PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO
MARANHÃO A FECOIMP – FEIRA DO COMÉRCIO DE
INDÚSTRIA DE IMPERATRIZ. - COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.  - RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

3. PROJETO DE LEI Nº 320/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONSIDERA PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO
MARANHÃO O EXPOIMP – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
DE IMPERATRIZ. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 016/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 353/2017, (MENSAGEM 117/17), QUE
APROVA O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DE 08/02/17, E
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 014/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER NA FORMA
REGIMENTAL QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA
ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO-LHES QUE
ENCAMINHE A ESTA CASA, TODAS AS CÓPIAS DOS
CONTRATOS REFERENTES Á OBRA (PAVIMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS) DA MA-006,
O PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO CITADO
CONTRATO, BEM COMO O DEVIDO PROCESSO

LICITATÓRIO REFERENTE A OBRA EM QUESTÃO, COMO
CÓPIAS DE TODAS AS NOTAS FISCAIS E AFINS. INDEFERIDO
- O AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA AO
PLENÁRIO, CONFORME O ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 017/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
PROPOSIÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO CEL.
DA POLÍCIA MILITAR, SR. ALEXANDRE FRANCISCO DOS
SANTOS, PARABENIZANDO-O PELO TRABALHO
DESENVOLVIDO À FRENTE DO 13º BATALHÃO DE POLÍCIA
MILITAR QUE INTEGRA A REGIÃO METROPOLITANA DE
SÃO LUÍS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 018/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA DESIGNADA SESSÃO
SOLENE PARA A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO SENHOR CARLOS HERMES FERREIRA
CRUZ, VEREADOR DE IMPERATRIZ, E ENTREGA DE
MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO TENENTE CORONEL
PM, SR. GEORGE SILVA CAVALCANTE, A SER REALIZADA
NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 020/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
ANTÔNIO MIOTTO, GENERAL DO EXÉRCITO DA
AMAZÔNIA, PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM
LOTE DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS-MA,
REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

9. REQUERIMENTO Nº 021/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
EDUARDO DOS SANTOS, PRESIDENTE DA ESCOLA DE
SAMBA ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, PARABENIZANDO-O
PELO TÍTULO DE BICAMPEÃ DO CARNAVAL DE SÃO PAULO.

10. REQUERIMENTO Nº 022/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO CORONEL
MARCUS VINICIUS. COMANDANTE DO 24ºBIL,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

11. REQUERIMENTO Nº 023/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO GENERAL
DE EXÉRCITO EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/02/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 014/18, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que cria a Política Estadual de
Empoderamento da Mulher e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 015/18, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que institui a Política Estadual de Prevenção
Social à Criminalidade.

3. PROJETO DE LEI Nº 016/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera os arts. 5º e 9º, da Lei Nº 10.417,
de 14 de março de 2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD, incluindo a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão como participante.

4. PROJETO DE LEI Nº 017/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera os arts. 3º e 5º, da Lei Nº 8.044,
de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor – FPDC, incluindo a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão no rol de participantes.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadã Maranhense a Maria Dalva de Medeiros.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadão Maranhense a Armelindo Ferrari Júnior.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/18,

de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária Murilo Andrade de Oliveira.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 013/18, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre instituição do “Dia
Estadual de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as
Mulheres”, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Rodrigo Maia Rocha.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Advogado
Américo Botelho Lobato Neto.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 002/18, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Código de Proteção aos Animais
no Estado do Maranhão e dá outras providências correlatas.

2. PROJETO DE LEI Nº 003/18, de autoria do Senhor
Deputado Ricardo Rios, que altera dispositivos da Lei Nº 9067, de 24/
11/2009, que dispõe sobre a construção de estações de tratamento de
esgotos sanitários em edifícios e condomínios, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 004/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre rios pertencentes às
bacias hidrográficas localizadas no Maranhão como área de preservação
permanente e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 005/18, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que insere no Calendário
Cultural, Turístico e Religioso do Estado do Maranhão, o “Festejo de
São Sebastião”, no Município de Carutapera.

5. PROJETO DE LEI Nº 006/18, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que cria a Semana de Incentivo à Prática de
Esportes nos Estabelecimentos de Ensino Público do Estado do
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 007/18, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação dos valores arrecadados com as multas de trânsito e sua
destinação.

7. PROJETO DE LEI Nº 008/18, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que dispõe sobre o Ensino de Noções Básicas
da Lei Maria da Penha, no âmbito das Escolas Estaduais do Estado do
Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 009/18, de autoria do Senhor
Deputado Stênio Rezende, que revoga a Lei Nº 8.662 de 05 de setembro

de 2007, que considera de Utilidade Pública a Associação Cultural
Recriar do Caratatiua – ACRDC.

9. PROJETO DE LEI Nº 010/18, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação
Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi Caprichoso do Vale do Itapecuru
de Codó – MA, com sede e foro no Município de Codó, no Estado do
Maranhão.

10. PROJETO DE LEI Nº 011/18, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a Sociedade
dos Amigos da Marinha – SOMAR – MARANHÃO, com sede e foro
no Município de São Luís – MA.

11. PROJETO DE LEI Nº 012/18, de autoria do Senhor
Deputado Stênio Rezende, que denomina de Dr. Humberto Coutinho
o Hospital dos Servidores do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

12. MOÇÃO Nº 001/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao trabalho desenvolvido pelo Instituto de Defesa
do Rio Balsas – IDERB, presidido pelo Senhor Miranda Neto.

13. MOÇÃO Nº 002/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Repúdio, manifestando
profundo repúdio à implantação de oito pequenas centrais hidrelétricas
no Rio Balsas, na Cidade de Balsas – MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE FEVEREIRO DE
2018.

Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

NETO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 014 / 18

Cria a Política Estadual de Empoderamento da
Mulher e dá outras providências

Artigo 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão,
a Política Estadual de Empoderamento da Mulher, destinada a
estabelecer as diretrizes e normas gerais, bem como os critérios básicos
para assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em condições
de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
pelas mulheres.

Artigo 2º - A Política Estadual de Empoderamento da Mulher
que se refere o artigo anterior será implantada com o objetivo geral de
fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de
diálogo e a atuação conjunta entre os Poderes Públicos Estadual,
Municipal e a Sociedade Civil.

Parágrafo único –  Na formulação, na execução, no
monitoramento e na avaliação de programas, políticas públicas e no
aprimoramento da gestão pública serão considerados os objetivos e as
diretrizes propostos.

Artigo 3º - São diretrizes gerais da Política Estadual de
Empoderamento da Mulher:

I – reconhecimento da participação social da mulher como
direito da pessoa;

II – complementariedade, transversalidade e integração
intersetorial dos Órgãos do Poder Executivo, Poder Legislativo, do
Judiciário e Organismos Bipartites de Controle Social;

III – dotar estratégias de articulação com órgãos e entidades
públicos e privados, e com organismos estaduais, nacionais e
estrangeiros para a implantação desta Política;

IV - ampliar as alternativas de inserção econômica da mulher,
proporcionando qualificação profissional e incorporação no mercado
de trabalho;

V - incentivar a participação efetiva da mulher na política;
VI – incentivar o desporto e paradesporto feminino e sua

participação em competições regionais, estaduais, nacional e
internacional;

VII – estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de
gênero, no mais alto nível;

VIII – garantir a todas as mulheres os serviços essenciais em
igualdade de oportunidades oferecidas ao público masculino;

IX – apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover
políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de
suprimentos e marketing;

X – promover a igualdade de gênero através de iniciativas
voltadas à comunidade e ao ativismo social;

XI – documentar e publicar os progressos da promoção da
igualdade de gênero;

XII – ajudar a implementar políticas públicas voltadas à saúde
da mulher e aos seus direitos reprodutivos.

Artigo 4º - A Política Estadual de Empoderamento da Mulher
será formulada e implementada pela abordagem e coordenação
intersetorial, que articula as diversas políticas setoriais a partir de uma
visão abrangente de todos os direitos da mulher.

Artigo 5º - O Poder Executivo fica autorizado a instituir a
Comissão Intersetorial de Empoderamento da Mulher com a finalidade
de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção
dos direitos da mulher, garantida a participação social por meio dos
conselhos de direitos.

§1º - A comissão referida no caput deste artigo poderá ser
criada no âmbito do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do
Estado do Maranhão.

§2º - O órgão indicado nos termos do §1º deste artigo manterá
permanente articulação com as instâncias de coordenação das ações
nacional e municipal de empoderamento da mulher, visando à
complementaridade das ações e ao cumprimento do dever do Estado
na garantia dos direitos da mulher.

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e organizar
eventos esportivos a serem realizados anualmente, através do Poder
Público estadual competente, podendo reunir modalidades de desporto
e paradesporto diversos, exclusivamente direcionado às mulheres.

§1º - O disposto no caput destina-se ao empoderamento da
mulher através do esporte.

§2º - Poderá ser celebrada parceria entre o Poder público e a
iniciativa privada para oferta de premiação.

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

JUSTIFICATIVA

O empoderamento feminino pode ser definido como o processo
em que a mulher se apropria de seu direito de existir na sociedade. Essa
realização do seu papel no mundo engloba as várias partes da vida de
uma mulher: profissional, familiar, conjugal e também a maneira como
a mulher vê a si mesma e é vista pelos outros integrantes da sociedade.

Tomar ações de empoderamento feminino significa estimular
mais igualdade salarial e de oportunidades no mercado de trabalho,
proporcionar acesso igualitário à educação para ambos os gêneros,
promover a educação familiar que represente a mulher não apenas
como dona de casa ou sexo frágil, transmitir valores de dignidade e
integridade feminina, entre outras medidas.

Ou seja, o empoderamento feminino nada mais é do que a
mulher agir, ser vista e ver a si mesma como parte importante,
independente e igualitária da sociedade, sendo respeitada, valorizada e
tendo os seus direitos assegurados em todas as esferas da sociedade.

O empoderamento feminino é um termo que vem ganhando
visibilidade nos últimos anos. Se antes as mulheres não tinham espaço
para demonstrar seu total valor, hoje elas já provaram que podem
atuar em áreas que eram dominadas pelos homens. Mesmo com o
assunto em alta, no entanto, não é difícil encontrar ainda ambientes
tradicionais e conservadores, onde existem barreiras com relação à
liberdade de escolha das mulheres.

Ciente do papel das empresas para o crescimento das
economias e para o desenvolvimento humano, a ONU Mulheres e o
Pacto Global criaram os “Princípios de Empoderamento das Mulheres”.
Esses princípios ajudam as empresas e os governos a criarem,
estimularem e fiscalizarem políticas de igualdade de gênero. Não se
trata de colocar as mulheres acima dos homens, e sim, de garantir que
todos tenham as mesmas oportunidades, gratificações e
responsabilidades, independente do gênero.

São eles:
1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de

gênero, no mais alto nível.
2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no

trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não
discriminação.

3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres
e homens que trabalham na empresa.

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento
profissional para as mulheres.
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5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas

de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e
marketing.

6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas
à comunidade e ao ativismo social.

7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na
promoção da igualdade de gênero.

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Brasil,
Pnad, mostrou que as mulheres são 51,4% da população e respondem
pelo sustento de 37,3% das famílias. O IBGE estima que elas ainda
tenham, em média, cinco horas semanais de trabalho a mais que os
homens, referentes aos trabalhos domésticos. Mesmo assim, ganham
menos que os homens e ocupam menos posições de chefia (apenas
7,4%, segundo a FGV).

Com esses dados, fica clara a desigualdade de gênero, sendo
assim, se faz necessária a adoção de ações no sentido de alterar esse
quadro de baixa participação feminina no mercado de trabalho.

Neste sentido, peço colaboração dos nobres pares para
aprovação desta propositura, que tem como finalidade estabelecer
diretrizes, normas gerais, bem como critérios básicos para assegurar,
promover e proteger o exercício pleno e em condições de igualdade de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas mulheres.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 09 de fevereiro de 2018. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 015 / 18

Institui a Política Estadual de Prevenção Social à
Criminalidade.

Artigo 1º – Fica instituída a Política Estadual de Prevenção
Social à Criminalidade, que atenderá ao disposto nesta lei.

Artigo 2º – É objetivo geral da política de que trata esta lei
promover a elaboração e a coordenação de ações, projetos e programas
de prevenção social à criminalidade nos níveis individual e social,
mediante a construção de novas relações entre a sociedade civil e os
órgãos do sistema de defesa social e justiça, promovendo a segurança
pública cidadã de pessoas, grupos e localidades mais vulneráveis aos
fenômenos de violências e criminalidades.

Artigo 3º – São princípios da Política Estadual de Prevenção
Social à Criminalidade:

I – defesa da dignidade da pessoa humana;
II – respeito aos direitos humanos;
III – valorização e respeito à vida e à cidadania;
IV – integração entre as esferas federal, estadual e municipal de

governo;
V – intersetorialidade, transversalidade e integração sistêmica

com as demais políticas públicas;
VI – participação efetiva da sociedade civil;
VII –  concepção de segurança pública como direito

fundamental.
Artigo 4º – A Política Estadual de Prevenção Social à

Criminalidade observará as seguintes diretrizes:
I – articulação de intervenções e ações de segurança pública

com as instituições que compõem o sistema de defesa social e o sistema
de justiça;

II – integração e fomento de redes de prevenção à criminalidade,
com instituições públicas e privadas que atuem em níveis local,
municipal e estadual, nas áreas de segurança, saúde, educação, cultura,
esporte, inclusão produtiva, infraestrutura urbana, recorte etário, cor,
gênero e outras afins ao trabalho a ser desenvolvido no âmbito da
política;

III – identificação da distribuição espacial das violências e
criminalidades, por meio de estudos especializados, que orientem a
implantação de ações de prevenção social à criminalidade;

IV – promoção de campanhas e pesquisas sobre os fenômenos
da violência e da criminalidade;

V – desenvolvimento das ações de prevenção com pessoas que
respondem a processos criminais, estejam privadas de liberdade por
decisão cautelar ou decorrente de condenação definitiva, ou submetidas
a medida alternativa à prisão;

VI – desenvolvimento de projetos transversais como fatores
de proteção em resposta aos fatores de risco.

Artigo 5º – São objetivos específicos da Política Estadual de
Prevenção Social à Criminalidade:

I – contribuir com a diminuição da criminalidade e da violência
no Estado;

II – intervir nos fenômenos multicausais geradores de conflitos,
violências e processos de criminalização, a partir de soluções plurais
adequadas a cada situação;

III – cooperar com a diminuição do encarceramento, da
reincidência e seus efeitos, por meio de medidas de proteção social;

IV – promover uma cultura de paz, por meio de mecanismos
de participação, inclusão e de resolução extrajudicial de conflitos.

Artigo 6º – A implementação e a coordenação, no Estado, da
política de que trata esta lei caberão a órgão ou comissão, de caráter
paritário, composto por representantes do poder público e da sociedade
civil, a ser instituído na forma de regulamento.

Artigo 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Os números da violência assustam, espalham insegurança e
mudam hábitos nas cidades.

A violência afeta, sobretudo, pessoas em situação de
vulnerabilidade social, vítimas do processo de urbanização acelerada e
desordenado. Assim, as políticas de prevenção social à criminalidade
envolvem uma série de estratégias, desenvolvidas de maneira focalizada
e geograficamente segmentada, a exemplo de programas sociais voltados
para públicos específicos, a recuperação de áreas urbanas degradadas e
a participação comunitária na elaboração de projetos locais de segurança
pública.

O número de homicídios no Maranhão cresceu 209,4% em dez
anos, de acordo com informações do Atlas da Violência 2016, estudo
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA) e
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FPSP). O levantamento
também apontou que os 59,6 mil assassinatos ocorridos no Brasil
representam 10% dos homicídios no mundo.

Os índices de criminalidade no Maranhão – que incluem casos
de homicídios, estupros, latrocínios, roubos e furtos – tiveram uma
estabilidade nos dois últimos dois anos com uma pequena variação nos
seus índices. Em 2017 somente na grande São Luís que inclui as cidades
de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa foram registrados
591 casos de criminalidade.

Em nosso estado os homicídios dolosos aumentaram 29,8%
nos anos de 2015 para 2016.

Esta propositura tem a finalidade de elaborar e a coordenar
ações, projetos e programas de prevenção social à criminalidade nos
níveis individual, social e situacional, mediante a construção de novas
relações entre a sociedade civil e os órgãos do sistema de defesa social
e justiça bem como promover a segurança pública de pessoas, grupos
e localidades mais vulneráveis aos fenômenos de violências e
criminalidades. Com base em tais argumentos apresento a presente
proposição, certo de sua importância, contando com o apoio dos nobres
pares para sua aprovação.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 09 de fevereiro de 2018. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB
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PROJETO DE LEI Nº 016 / 18

Altera os art. 5º e 9º, da Lei 10.417 de 14 de março
de 2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos – FEPDD, incluindo
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão como
participante.

Art. 1º Esta lei altera o art. 5º da Lei 10.417 de 14 de março de
2016, com a inclusão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão
no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos
Difusos; e inclui o parágrafo 4º no artigo 9º da mesma lei, estabelecendo
percentual de aplicação mínimo na defesa dos direitos difusos no estado
do Maranhão.

Art. 2º O artigo 5º, da Lei 10.417/2016, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 5º Fica criado o Conselho Gestor, órgão consultivo,
deliberativo e de supervisão superior, vinculado à Secretaria
de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular -
SEDIHPOP, com a seguinte composição.
I - o Secretário de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular - SEDIHPOP, que o presidirá;
II - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento
e Orçamento;
III - um representante da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais;
IV - um representante da Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo;
V - um representante do Ministério Público;
VI – um representante da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão;
VII - dois representantes que atenderem ao disposto no
inciso V, alíneas “a” e “b” do art. 5º da Lei Federal nº 7.347,
de 24 de julho 1985.
§ 1º Os membros referidos nos incisos I a VI deste artigo são
membros natos e o referido no inciso VII terão mandatos de
02 (dois) anos podendo ser reconduzidos por igual período.
§ 2º Em caso de impedimento do presidente do Conselho
Gestor, a presidência será exercida pelo representante da
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento.

Art. 3º O artigo 9º, da Lei 10.417/2016, passa a vigorar
acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação:

§ 4º Na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento)
destinado à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que
deverá ser obrigatoriamente aplicado em ações voltadas à
Proteção dos Direitos Difusos no Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA

A lei estadual 10.417/2016 criou Fundo Estadual de proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD que, como dispõe em seu artigo 1º, tem
por finalidade gerir os gerir os recursos destinados à reparação, à
remediação, à recuperação, à compensação, à conservação e à
preservação de bens de valor artístico, estético, cultural, histórico,
turístico e paisagístico, bem como de bens, valores e interesses
relacionados ao ambiente, natural ou artificial, ao consumidor, à infância
e juventude, ao contribuinte, às fundações privadas, à pessoa com
deficiência, à habitação e urbanismo, à cidadania, à mobilidade urbana
e a qualquer outro interesse transindividual de interesse social no
território deste Estado.

Tendo em vista tal finalidade, verifica-se que estes se coadunam
perfeitamente com as atribuições da Defensoria Pública estabelecidas
na Constituição Federal brasileira, in verbis:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Observa-se assim que, em se tratando de direitos
transindividuais, essencial se mostra a participação da Defensoria
Pública, sua participação no FEPDD possibilitará que, em consonância
com suas finalidades, se possa promover em plenitude a defesa dos
direitos difusos no âmbito do Estado do Maranhão.

Pelo exposto, entende-se vital tal adequação legislativa, para a
inclusão do Defensoria Pública Estadual no Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD, modificação que contribuirá para o
engrandecimento da sociedade maranhense, fomentando as atividades
da Defensoria no amparo aos direitos difusos de nossa sociedade. Para
tanto, conto com vosso apoio.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 09 de fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 017 / 18

Altera os art. 3º e 5º, da Lei 8.044 de 19 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
FPDC, incluindo a Defensoria Pública do Estado
do Maranhão no rol de participantes.

Art. 1º Esta lei altera o art. 3º e 5º da Lei 8.044 de 19 de
dezembro de 2003, com a inclusão de diretrizes para a aplicação dos
recursos do Fundo em órgãos que atuam na defesa do consumidor e
promovendo a inclusão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão
no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor – FPDC.

Art. 2º O artigo 3º da Lei 8.044/2003, passa a vigorar acrescido
dos incisos IX e X com a seguinte redação:

IX – em investimentos necessários à modernização tecnológica,
capacitação e aparelhamento finalístico dos órgãos que atuam na defesa
e proteção do consumidor;

X – na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento) destinado à
Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Art. 3º O artigo 3º da Lei 8.044/2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 5º - Fica criado o Conselho Gestor, órgão consultivo,
deliberativo e de supervisão superior, vinculado à Gerência
de Estado da Justiça e Cidadania, com a seguinte composição:
I – o Gerente de Estado de Justiça e Cidadania, que o
presidirá;
II – o Superintendente de Defesa do Consumidor;
III – um representante do Ministério Público;
IV – um representante da Defensoria Pública Estadual
V – um representante da Gerência de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI – um representante de entidade civil que atender ao
disposto nos incisos I e II do art. 5º da Lei Federal nº 7.347,
de 24 de julho de 1985.
§ 1º - Os membros referidos nos incisos I e II deste artigo são
membros natos e os referidos nos incisos III, IV, V e VI terão
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mandatos de 02 (dois) anos podendo ser reconduzidos por
igual período.
§ 2º - Em caso de impedimento do presidente do Conselho
Gestor, a presidência será exercida pelo Superintendente de
Defesa do Consumidor.

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

JUSTIFICATIVA

O Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor – FPDC estabelecido pela Lei 8.044/2003, dispõe em seu
artigo 3º que seus recursos devem ser aplicados em, in verbis:

I - ações voltadas à recuperação de danos causados aos direitos
ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos de
consumidores;

II - aquisição de equipamentos e material permanente destinados
a modernização administrativa dos órgãos de defesa do consumidor;

III - recuperação, reformas, ampliação e construção de
instalações dos órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor,
visando sua adequação e modernização;

IV - realização de treinamentos para a capacitação dos recursos
humanos dos órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor;

V - contratação de consultorias e assessorias voltadas para o
desenvolvimento de planos, programas e projetos com a finalidade de
aprimorar a qualidade e a produtividade dos serviços;

VI - promoção de eventos educativos e científicos relacionados
aos direitos do consumidor;

VII - promoção de campanhas de divulgação dos direitos do
consumidor;

VIII - outras atividades voltadas para a proteção e defesa dos
direitos do consumidor.

Tais incisos se enquadram perfeitamente nos objetivos da DPE-
MA, em especial representam as ações intentadas pelo Núcleo de
Defesa do Consumidor – NUDECON, que atendeu mais de 10.000
consumidores em 2016, auxiliando-os em suas contendas, de acordo
com dados colhidos no sistema SAGAP da DPE-MA.

Todavia, embora haja trabalho exitoso por parte do
NUDECON, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão enfrenta
limitações de ordem estrutural e de pessoal, não possui instalações
adequadas, vindo inclusive a enfrentar a suspensão de projetos em
defesa dos consumidores maranhenses, como o projeto Defensores do
Saneamento, que visa implementar saneamento básico em comunidades
carentes de São Luís –MA, vencedor do o Prêmio Innovare 2016,
maior prêmio da Justiça brasileira, que por não ter condições financeiras
de manter profissional de engenharia para as realizações das inspeções
necessárias será suspenso.

Pelo exposto, entende-se vital tal adequação legislativa, para a
inclusão do Defensoria Pública Estadual no Fundo Estadual de Proteção
e Defesa dos Direitos do Consumidor – FPDC. Tal inclusão contribuirá
para o engrandecimento da sociedade maranhense, fomentando as
atividades da Defensoria na salvaguarda aos menos favorecidos e
carentes do amparo estatal para a defesa de seus direitos. Para tanto,
conto com vosso apoio.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 09 de fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré -
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 004 / 18

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE o título de Cidadão Maranhense a
MARIA DALVA DE MEDEIROS.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense a
MARIA DALVA DE MEDEIROS

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 08 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

Falar sobre Maria Dalva de Medeiros é discorrer sobre uma
pessoa maravilhosa, lutadora e que vai sempre em busca dos seus
objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais.

A Família Medeiros chegou a Imperatriz na década de 70,
pessoas humildes que com muito sacrifício criou os filhos o pai era
sapateiro e por isso a mãe lavava roupa para fora para complementar
o orçamento familiar pois o mesmo não possuía salário fixo.

Mais com todas as dificuldades Dalva, como todos a conhecem,
casou muito jovem, logo engravidou do seu primogênito Jean e com
isso adiou os seus projetos de vida, teve mais 04 filhos, e continuava
sempre pensando “ quando as crianças crescerem vou voltar a estudar”
e assim aconteceu cursou o magistério e começou a trabalhar na Prefeitura
Municipal de imperatriz na gestão do Prefeito Davi Alves Silva
começava aí a dedicação pela Educação, pois nesse período a Prefeitura
pagava os proventos dos servidores quando tinha dinheiro ou
simplesmente quando dava certo, foram momentos difíceis mais mesmo
com essas dificuldades Dalva seguia em frente com o seu ideal de
passar seus conhecimentos a seus alunos.

Prestou concurso para a Secretaria de Educação do Estado, foi
aprovada e ingressou mais uma vez na carreira do magistério, em pouco
tempo foi convidada para fazer parte da direção da Escola Estadual
Caminho do Futuro e desde então é uma funcionária dedicada e
comprometida com a educação de jovens estudantes daquela instituição
escolar.

Por sua dedicação, hoje Dalva é Gestora Geral da Unidade
Estadual Caminho do Futuro, localizada no bairro Vila Nova, onde
com sua garra e determinação conquistou o respeito e admiração de
todos, pois nessa vida só conseguimos algo se acreditarmos e Dalva de
Medeiros acreditou, lutou e conseguiu, por toda sua dedicação, todo o
seu tempo e experiência a serviço da educação de Imperatriz é que
dedico a ela toda a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito e
minha gratidão por ela representar tão bem as mulheres que acreditam,
vão a luta e conseguem alcançar seus ideais.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 08 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 005 / 18

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE o título de Cidadão Maranhense a
ARMELINDO FERRARI JÚNIOR.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense a
ARMELINDO FERRARI JÚNIOR.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 08 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

Armelindo Ferrari Júnior nasceu em 30 de junho de 1954 na
cidade de Fernandópolis/SP.
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É filho de Armelindo Ferrari e de Maria Aparecida de Almeida

Ferrari. Casado com Margarete Rodante Ferrari e pai de Francine,
Larissa e Letícia.

Chegou a Imperatriz em 1982 e por força do seu trabalho, a
Região Tocantina passa a se profissionalizar no que se refere à atividade
agropecuária, oficio que exerce até os dias de hoje.

Armelindo investe cada vez mais em terras Maranhense, sempre
na busca de novas tecnologias que possam melhorar ainda mais a
qualidade dos bovinos de nosso Estado.

Hoje é Diretor da Associação Comercial e vice-presidente do
Sindicato Rural.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 08 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

REQUERIMENTO Nº 020 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao ANTONIO MIOTTO,
General do Exercito da Amazônia, parabenizando-pela a doação de
um lote de 3.000 mil cartuchos calibre 380 treina, ao Comando da
Guarda Municipal de São Luís (MA), realizada no dia 9 de fevereiro
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.02.18
EM: 15.02.18

REQUERIMENTO Nº 021 /18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Sr. Eduardo dos Santos,
Presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, parabenizando-
pela titulo de bicampeã do Carnaval em São Paulo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.02.18
EM: 15.02.18

REQUERIMENTO Nº 022 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao CORONEL MARCUS
VINICIUS, Comandante do 24°BIL, parabenizando-pela a doação
de um lote de 3.000 mil cartuchos calibre 380 treina, ao Comando da
Guarda Municipal de São Luís (MA), realizada no dia 9 de fevereiro
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.02.18
EM: 15.02.18

REQUERIMENTO Nº 023 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao General de Exército
EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS, parabenizando-pela
a doação de um lote de 3.000 mil cartuchos calibre 380 treina, ao
Comando da Guarda Municipal de São Luís (MA), realizada no dia 9
de fevereiro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.02.18
EM: 15.02.18

INDICAÇÃO Nº 026 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determinem aos setores
competentes que promovam a capina e limpeza da orla da laguna do
Bacanga, ao lado da Av. Tomaz de Aquino Andrade, no Bairro do Sá
Viana em São Luís, com a instalação de ponto especifico para a colocação
de lixo.

A presente indicação vai em amparo aos cidadãos que residem
e transitam pela comunidade tendo de conviver com o descaso para
com a orla do Bacanga. Esta, encontra-se repleta de lixo, com a
proliferação de insetos, ratos entre outras pragas que potencializam as
doenças na região. Frente a tal realidade, e com vistas a possibilitar
uma balneabilidade mínima, com condições dignas aos cidadãos
maranhenses que se veem atualmente impactados pelo estado deplorável
em que a orla se encontra, nada mais acertado que tal limpeza seja
realizada.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 027 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Junior, a fim de que promova a inclusão do
Bairro do Sá Viana no programa da Prefeitura de São Luís: Asfalto na
Rua.

A presente indicação busca socorrer os cidadãos que transitam
pela área, estes vem sofrendo diariamente pela situação precária em
que se encontram as ruas do bairro. De tal maneira, frente as dificuldades
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apresentadas pela população e com vistas a que se possa possibilitar
uma plena mobilidade aos dificultados pelo atual estado de conservação
das vias, julga-se de elevada importância a presente indicação no intuito
de que se atenda os anseios da população local, com a recuperação das
vias, em especial a Travessa Militana Ferreira, a 4ª Travessa da Rua
Alberto Sales, a Travessa da Rua São Sebastião, a Rua Bom Jesus, a
Rua do Campo, e a finalização da reestruturação da malha asfáltica da
Rua Alberto Sales e da Av. Cônego Ribamar Carvalho.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 028 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Junior, a fim de que promova a inclusão do
Bairro Cidade Nova / Gapara, no programa da Prefeitura de São Luís:
Asfalto na Rua.

A presente indicação busca socorrer os cidadãos que transitam
pela área, estes vem sofrendo diariamente pela situação precária em
que se encontram as ruas do bairro. De tal maneira, frente as dificuldades
apresentadas pela população e com vistas a que se possa possibilitar
uma plena mobilidade aos dificultados pelo atual estado de conservação
das vias, julga-se de elevada importância a presente indicação no intuito
de que se atenda os anseios da população local.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 029 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente a construção do poço artesiano no bairro da Cidade Nova
/ Gapara no município de São Luís.

Os moradores da comunidade não possuem abastecimento
regular de água potável, o que vem ocasionando, frente tão básica
necessita, sérios prejuízos à população. Ressalta-se que a construção
do referido poço beneficiará toda a comunidade, alcançando também
aqueles das regiões de entorno, visando assim garantir o mínimo
existencial digno aos cidadãos da localidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré - 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 FÁBIO BRAGA - Expediente lido, Senhor Presidente.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Francisca Primo, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, todos
que sobreviveram depois do carnaval, galeria, imprensa, todos que nos
assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, eu venho a
esta tribuna para falar dos projetos de lei que dei entrada hoje. Mas,
em primeiro lugar, quero parabenizar o Governo do Estado do
Maranhão pelo belíssimo carnaval na capital de São Luís e também
pelo apoio aos municípios do nosso Estado. Por onde a gente passou,
a gente viu um belo carnaval no nosso Estado este ano. E também pela
segurança, Deputado Fernando Furtado, que foi muito eficiente neste
carnaval. Mas eu vim falar foi do nosso projeto de lei que eu dei
entrada hoje, que cria a política estadual de empoderamento da mulher
e dá outras providências. Esta lei é destinada a estabelecer as diretrizes
e normas gerais, bem como os critérios básicos para assegurar, promover
e proteger a mulher do exercício pleno em condições de igualdade de
todos os direitos humanos, liberdade fundamental para as mulheres.
São diretrizes da política estadual de empoderamento da mulher o
reconhecimento, a participação social da mulher como direito da pessoa;
adotar estratégia de articulação com os órgãos e entidades públicas e
privadas e com organismo estadual, nacional e estrangeiro para a
implantação desta política; ampliar as alternativas de inserção
econômica da mulher, proporcionando qualificação profissional e
incorporação no mercado de trabalho; incentivar a participação efetiva
da mulher na política, que ainda falta muito, Deputado Raimundo
Cutrim; incentivar o desporto para o desporto feminino e a sua
participação em competições regionais, estaduais e internacionais. Então
nós viemos aqui apresentar esse projeto de lei de empoderamento da
mulher e dar outras providências para que, não só a mulher, mas também
as meninas possam estar empoderadas desde pequenas, porque falta
muito para isso. Enquanto a mulher não tiver a total empoderação, ela
não poderá se livrar dos crimes, não se livra de sofrer violência e do
preconceito. E o nosso segundo projeto de lei fala da instituição da
política estadual de prevenção à criminalidade. O objetivo da política
do que trata essa lei é promover elaboração e coordenação de ações,
projetos e programas de prevenção social à criminalidade no nível
individual, social, mediante a construção de uma nova relação entre a
sociedade civil e os órgãos de sistema da defesa social e justiça.
Promovendo a segurança pública ao cidadão, pessoas, grupos e
localidades mais vulneráveis ao fenômeno da violência e criminalidade.
São princípios da política estadual de prevenção social e criminalidade
a defesa da dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos
humanos; a valorização e o respeito à vida e à cidadania; integração
entre as esferas federal, estadual e municipal; interatividade,
transversalidade, integração e sistema com as demais políticas públicas,
a participação efetiva da sociedade civil. Então são dois projetos muito
importantes que estamos apresentando hoje, aqui nesta Casa, e
pedimos a compreensão das comissões para que esses projetos sejam
aprovados. Muito obrigada, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia e
imprensa. Hoje, quinta-feira, primeiro dia útil após o Carnaval, venho
primeiro parabenizar a organização das festas carnavalescas nesse
último final de semana em várias cidades do estado do Maranhão. Em
algumas dessas cidades eu participei com a população indo aos circuitos
e as festas de blocos, festas carnavalescas que fizeram nas cidades. Eu
queria aqui parabenizar o prefeito, lá de Vargem Grande, da minha
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terra, pelo imenso Carnaval que foi feito em Vargem Grande. Inclusive,
em Vargem Grande o horário do Carnaval era um horário diferenciado,
começava às 5h da tarde ia até por volta de meia noite, uma hora da
manhã, fazendo com que a população tivesse um espaço mais cedo
para levar suas famílias, suas crianças e todos participassem do Carnaval
em Vargem Grande. Além disso, existiu uma série de blocos, de sons
distribuídos por toda a cidade e faziam com que o folião pudesse sair
da sua casa e participasse em várias localidades. Eu quero parabenizar
aqui o prefeito, a todos os seus secretários, a organização do Carnaval
na cidade. Em São Benedito do Rio Preto estive lá com o prefeito
Maurício Fernandes e com todo seu grupo político, estivemos
compartilhando com a população por meio dos blocos e também do
local onde ficavam as bandas para que se fizesse um dos maiores
carnavais da região. O Carnaval de São Benedito ano após ano vem
batendo recorde de público e este ano não foi diferente. Com uma
programação bastante festiva tivemos uma multidão na cidade de São
Benedito comemorando o período carnavalesco, assim como foi em
Coroatá também com um trio elétrico imenso que puxava os foliões
pelas principais ruas da cidade, depois ia ao palco onde as bandas
faziam suas apresentações. Eu estive também na concentração de um
dos blocos, na cidade de Governador Archer, acompanhado da prefeita
Jesus, do ex-prefeito Messias, do presidente da Câmara João Luís, de
vereadores e secretários fazendo uma participação, no fim da tarde, na
cidade de Governador Archer. Quero parabenizar aqui o prefeito de
Coroatá, os secretários, os vereadores e também a prefeita de
Governador Archer pelo brilhantismo em participarem efetivamente
do Carnaval. Em Peritoró não foi diferente, eu acompanhei o padre
Josias na abertura do último dia do Carnaval em Peritoró e uma multidão
esperava pela apresentação dos cantores na última noite. Eu estive
acompanhado de secretários e vereadores e vi uma multidão festejando
o período carnavalesco. Não estive mais em Amapá, Turiaçu e Luís
Domingues, mas vi, durante o período carnavalesco, o quanto essas
cidades, principalmente Amapá do Maranhão, onde a Prefeita Tati fez
um carnaval muito festivo, a população compartilhando desse momento
carnavalesco. Eu quero também deixar aqui que participei tanto da
prévia do Blocão do Nina que participou do circuito oficial do carnaval
de rua em São Luís, pela primeira vez, um bloco que vê como referência
o boi de Nina Rodrigues, mas com uma composição toda diferente. O
Blocão do Nina levou uma multidão às ruas de São Luís, fazendo com
que o bloco se tornasse uma referência para os próximos carnavais.
Quero parabenizar a Concita e o Joelson Braga por toda a organização,
tanto nas prévias, no período antes do carnaval, quanto no período
carnavalesco, por essa contribuição à cultura e às festividades no
Maranhão. A gente sente a importância desses grupos folclóricos quando
participa, quando a gente está lá dentro, junto com esses blocos. A
gente vê o tanto que a população gosta de participar com as suas
atrações musicais e suas festividades. Então, eu queria parabenizar as
cidades maranhenses, não só as citadas aqui, mas também as que eu
não citei, e deixar os parabéns pela organização mesmo em anos difíceis,
em anos em que a economia tem tido dificuldades para se alavancar.
Nós tivemos ainda um carnaval mais modesto, mas muito festivo e
cada vez mais festivo e cada vez mais elogiado pela população que
sabe das dificuldades, mas mesmo assim tirou esses últimos dias para
festejar, esquecendo um pouco da sua vida política e da vida financeira
do nosso país. Então, era isso que eu tinha nesta manhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino, demais colegas deputados e
deputadas, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, eu queria destacar o sucesso que foi o carnaval no Estado
do Maranhão, cumprimentar o Governador Flávio Dino, o Secretário
Diego Galdino, o Secretário Jefferson Portela e toda equipe de governo
que atuou fortemente para que esse carnaval pudesse ter o êxito que

obteve por conta de toda adesão popular, mas também pela segurança,
pela tranquilidade, pelos resultados, pela criatividade que se teve na
inovação que foi o carnaval do Estado do Maranhão, não só na capital,
mas também nos municípios onde foi possível realizar, já que muitos
deles infelizmente, por falta de condições financeiras, não tiveram
condições de fazer seu carnaval. Mas eu presenciei em várias cidades e
destaco aqui a cidade de Coroatá que teve um brilhante carnaval na
organização do Prefeito Luís da Movelar Filho. Eu estive lá e presenciei.
Aqui na capital realmente ganhou uma luz muito especial o carnaval,
porque fortaleceu os circuitos tradicionais e consolidou o circuito da
Beira-Mar, o chamado Circuito Joãosinho Trinta, ao lado daquela área
que está sendo totalmente recuperada no entorno da Rffsa e que vai ser
mais um belíssimo cartão-postal da nossa cidade, engrandece a cidade,
atrai o turista, gera trabalho e renda. Portanto é um caminho correto de
se trilhar o fortalecimento da cultura popular no Estado do Maranhão.
Eu quero destacar também o carnaval de segunda no Laborarte que,
mais uma vez, como há 40 anos faz mantém as tradições vivas do
carnaval do Estado do Maranhão, as manifestações espontâneas
consolidadas do nosso folclore, da nossa gente, do seu jeito de brincar,
de se expressar, e de se manifestar estão ali presente sempre no carnaval
de segunda e mais uma vez estive lá e tive a honra e o orgulho de ser um
dos parceiros desta brilhante organização do Laborarte, com a Rosa
Reis, com o Nelsinho e tantos outros que ali trabalham por aquela
organização. Dessa forma, nós não podemos de maneira alguma deixa
de registrar o brilho que teve o carnaval do Estado do Maranhão com a
multidão ocupando as ruas, especialmente ali no circuito Joãosinho
Trinta, com a presença de grandes nomes do cenário nacional como
Gaby Amarantos, Pinduca, como Péricles, Elza Soares, mas também
ao lado dos artistas locais que tiveram a sua vez, a sua presença
destacada durante toda programação que aconteceu nos circuitos da
Ilha de São Luís do Maranhão, uma multidão como nunca se viu ao
longo de toda Beira-Mar, só o sistema mentira de comunicação é que
não viu o carnaval do Maranhão, porque eles fazem questão de fazer
boicote, o jornalismo deles é um jornalismo “chinfrim” que não serve
para informar a verdade e os fatos que acontecem no Estado do
Maranhão. Só serve para atacar os seus adversários, é um panfleto
midiático que eles usam como instrumento de ataque e de ofensa aos
seus adversários políticos, mas não mostra a verdade. Em todo o Brasil,
isso não é assim. Em Recife pode ter ala A ou ala B, na prefeitura ou no
governo, mas o carnaval de Recife é sempre destacado como um grande
carnaval no Brasil. Salvador, igualmente, o Prefeito é de um lado; o
Governador é de outro, mas o carnaval da Bahia, de Salvador é mostrado
para o Brasil inteiro. Aqui não, eles fazem questão de boicotar o
Maranhão, de esconder o povo maranhense a grandeza desse povo e
das suas manifestações por interesse meramente político, de
perseguição, de ataque aos seus adversários, é o que fizeram agora aqui
no Estado do Maranhão o sistema mentira de comunicação, mais uma
vez, mostrando o jornalismo “chinfrim” que eles praticam aqui no
Estado. Mas não adianta querer esconder o sol com a peneira, o
maranhense viu, o povo brasileiro viu e para completar, o Maranhão
foi para a Avenida, em São Paulo, e a Escola foi campeã, sem nenhum
tostão, não precisou os R$ 10 milhões que foi dado a Beija-Flor, há
alguns anos, que o Governo do Maranhão aqui colocou na Beija-Flor,
não teve, mas a escola foi campeã e para orgulho nosso, era um
maranhense o carnavalesco responsável por aquela grande obra. E eu
quero fechar essa minha fala de maneira entusiasmada pelos resultados,
mais uma vez parabenizando o Governador Flávio Dino, o Secretário
Diego Galdino, Secretário Jefferson Portela, toda a equipe, a Prefeitura
de São Luís, que trabalhou nessa parceria firme e forte, ajudando para
esses grandes resultados, mantendo a passarela do samba, enfim, tudo
aquilo que são as tradições desse carnaval. E carnaval é cultura. Carnaval
é turismo. Carnaval é geração de trabalho, é geração de renda. Por isso
que é tão importante destacar. E eu não poderia deixar de terminar sem
também fazer referência ao que foi o carnaval da Tuiuti no Rio de
Janeiro que trouxe para avenida a verdade sobre a história brasileira,
que trouxe para a avenida a verdade que está por trás de toda armação
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que existe na política nacional desde o tempo da escravidão até os dias
de hoje. Refletiu sobre as questões sociais e questionou brutalmente a
manipulação do poder midiático brasileiro sobre a população no que
diz respeito aos seus interesses políticos. Mas a verdade pode até
tardar, mas ela não falha. Ela sempre aparece. E a Tuiuti se encarregou
de revelar essa verdade ao povo brasileiro e o povo aplaudiu. E ela
quase foi campeã. Não foi campeã pela classificação dos técnicos, mas
com certeza é a campeã do povo em todo o Brasil. É a campeã popular
desse carnaval pela inovação e pela verdade que trouxe no seu desfile,
no seu enredo em tudo aquilo que apresentou naquela avenida. Senhor
Presidente, eu quero agradecer a atenção e dizer que o carnaval do
Maranhão está mais forte do que nunca. Parabéns a todos que
participaram dessa grande organização que foi o carnaval no Estado do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, não há mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Alguém ainda gostaria de se inscrever? Deputado
Wellington, Deputado Fernando? Vou suspender a sessão por cinco
minutos para que se alguns dos senhores desejarem se inscrever ainda
tenham tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado César Pires está se inscrevendo, já o chamo para
a tribuna, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, caríssimos jornalistas. Presidente,
estamos iniciando uma nova temporada aqui nesta Casa e uma nova
temporada, eu diria para você, muito alvissareira, sobretudo para alguns
parlamentares aqui presentes. Esta Casa foi testemunha e guardou nos
anais de que nesses últimos três mandatos eu tenho visto aqui ascensões
gloriosas de colegas nossos como Rubens Júnior, Eliziane Gama,
Fufuca. E vejo agora uma nova revitalização, com Edilázio para deputado
federal, com Andréa para deputada federal, com Bira do Pindaré também
para deputado federal, todos muito capazes de receberem, eu diria, o
veredito popular e consequentemente nos representar em Brasília.
Mas quero fazer também, Deputado Eduardo Braide, que V. Ex.ª foi o
deputado que mais cresceu politicamente nesta Casa, neste último
mandato, agora dessa nova geração. Fica em suas mãos o direito de ser
deputado federal, de poder se candidatar a deputado também federal,
sem perder de vista o crescimento também grandioso do colega
Deputado Wellington do Curso que se aventurou a ser candidato e por
ser deputado de primeiro mandato, também cresceu muito. Vi agora
também o deputado Alexandre Almeida na intenção de ir para outro
partido e se candidatar a senador da República. Mas Deputado
Othelino, esta Casa falta alguma coisa para poder permanecer com
esse sentimento libertário e de ascensão que é justamente que a Mesa,
que V. Ex.ª coloca aqui, a juízo de nossos pares, a emenda impositiva
que já se encontra nesta Casa, se ela cresceu de um lado apresentando
nomes e talentos com direito de poderem guindar situações melhores,
a nível nacional, ela agora também tem por obrigação apresentar o
direito também de ter a liberdade do Parlamento maranhense. A redenção
do Parlamento maranhense, que vem se escusando há muito tempo,
Deputado Fernando, de votar a emenda impositiva. Quando vi aqui
nesta tribuna as lamentações, justas e corriqueiras, do Deputado
Raimundo Cutrim, do Deputado Vinícius Louro e do Deputado Josimar
de Maranhãozinho que, segundo eles, suas bases estão sendo subtraídas
por ações direcionadas de secretários de Estado, prevalecendo-se dos
seus cargos para angariar votos ali, evidentemente, de tirar o direito
daqueles que já têm. Só há um caminho de nós fazermos isso, é
justamente o de colocarmos de volta, a esta Casa, o direito de votar a
emenda impositiva. E está em suas mãos, Deputado Othelino Neto, a
quem tenho grandioso respeito, tenho certeza que V. Ex.ª fará também
um trabalho tão grandioso quanto foi o trabalho do Deputado

Humberto, pelas relações que V. Ex.ª tem, inclusive comigo
pessoalmente, a quem tenho respeito pessoal por V. Ex.ª, mas acho
que chegou o momento de não mais escondermos esse direito
discricionário daqui desta Casa, da mesma forma Deputado Levi, que
foi feito em nível nacional, que tem feito por algumas Prefeituras de
Brasil afora, por alguns Estados de Brasil afora. O exemplo da Prefeitura
de São Luís também que se rendeu a esse crescimento libertário de
poder ter o direito, de cada parlamentar, abstrair das suas questões e
posições políticas, terem o direito também de fazer valer as tendências
populares onde eles são votados. Não podemos mais, nós deputados
de oposição, ficarmos reféns sempre das emendas, das migalhas de
alguns deputados federais que nos escolhem para, às vezes, nos dizer
assim: “olha, eu posso te dar isso, posso te dar aquilo”. Onde eu
também tenho o direito de poder pugnar pelas emendas e poder atender
os reclames e os apelos do povo que me apoiou. Não pode, o Maranhão,
ficar na contramão da história. Volto a dizer que vi aqui que o Maranhão
ganhou, mas o Maranhão ganhou lá em São Paulo pelas próprias
riquezas naturais que tem, pela sua própria historiografia que pode ser
manchada pela ausência de não se fazer aqui uma emenda impositiva.
Se o Maranhão ganhou numa escola de samba em São Paulo pelas suas
riquezas naturais, foi a deidade, foi Deus que deu e não a contribuição
de governo ou de quem quer que seja para fazer prevalecer e ter exaltadas
as suas riquezas que, às vezes, sequer são exaltadas dentro dos próprios
blocos maranhenses. Não foi nada das benesses populares das mãos da
Secretaria de Cultura que irrigou a mente daqueles cidadãos que fizeram
a riqueza do Maranhão ser exaltada em nível nacional, glorificada
diuturnamente pela mídia. Fica aqui, Deputado Othelino, o meu respeito
evidentemente por V. Ex.ª, mas meu apelo para que V. Ex.ª junto com
a Mesa que eu votei e me deu direito também de poder colocar a minha
emenda impositiva a juízo dos meus pares, é o direito de todos nós
termos a ascensão das nossas emendas impositivas votadas nesta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente
Othelino Neto, em nome de quem quero cumprimentar a Mesa Diretora,
todos os nobres parlamentares presentes nesta sessão, a imprensa, a
galeria e todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, eu quero fazer o registro da nossa itinerância pelo
interior do Estado. Estivemos em vários municípios maranhenses como
sempre e participando das atividades de uma data tão importante para
este País e para o Estado do Maranhão, que é o período do carnaval, e
pudemos percorrer o Maranhão, mas como sempre não só participando
da questão festiva, mas também dialogando com prefeitos, vereadores,
lideranças políticas, sempre buscando trazer a esta Casa as demandas
do interior do Estado. As necessidades pelas quais passam os municípios
e devem ecoar nesta Casa por meio de nós que estamos aqui
representando o povo do Maranhão. Senhor Presidente, nós pudemos
estar, por exemplo, no município de Vitória do Mearim sendo
recepcionados pela Prefeita Dídima, por lideranças políticas do
município, vereadores, secretários municipais e, naquela ocasião,
dialogamos e debatemos sobre as necessidades do município. Foi um
almoço que nos permitiu conhecer um pouco mais das realidades do
município de Vitória do Mearim por meio daqueles que estão
vivenciando as suas realidades, as suas necessidades. A Prefeita ali
expôs muitas demandas tão necessárias, algumas que já estão sendo
equacionadas como, por exemplo, a questão da segurança pública
recentemente com a inauguração de um posto policial no Povoado
Coque, servindo de referência para poder inibir, coibir a criminalidade
e assim formalizar o que é tão necessário para a sociedade que são os
princípios vocacionados na questão da segurança pública e as
necessidades que devem ali ser postas no sentido de podermos, por
exemplo, melhorar os indicadores da saúde, levar recurso para a saúde,
para a educação, necessidades que realmente são vivenciadas por todos
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os municípios. Então, pudemos ali ouvir atentamente os reclames
daqueles que estavam presentes, inclusive do seu esposo Almir, que
ali também nos recebeu e que realmente direcionou várias demandas
para o município, entre elas, está uma emenda nossa, que é de
pavimentação asfáltica, esperamos breve que o governo possa estar
liberando, vamos buscar, até porque já está na SINFRA para que de
fato possamos formalizar o convênio, melhorar a qualidade de vida do
povo, lá de Vitória do Mearim, mas não só em Vitória, senhor Presidente,
estivemos, como disse, em muitos municípios maranhenses, foram 12
municípios, além de participar das questões festivas, tivemos reuniões
com lideranças e assim diálogos permanentes para poder buscar
realmente e trazer para esta Casa essas demandas tão necessárias.
Faço um destaque também, em Newton Bello, tivermos lá um baile,
um bloco dos idosos da educação física ali apoiando, apoiamos inclusive
dezenas de blocos pelo Maranhão e, claro, que tivemos de fazer escolhas
no que se refere a participar realmente dessas iniciativas, mas lá em
Newton Bello com a então candidata a vice-prefeita Eulália que ajudou
a formalizar essa iniciativa e lá tivemos a oportunidade de conversar
inclusive com os idosos lavradores, pescadores que ali estavam com
pessoas trabalhadores e ali recebemos várias demandas, titulação de
áreas, Deputado Cutrim, importante para o interior do Estado, veja
que estávamos ali participando de um bloco, mas ao mesmo tempo
com a preocupação social e ali foi colocado para nós por vários
lavradores ali presentes a necessidade da titulação, V. Exa. sabe que
recentemente tivemos participando de uma iniciativa de titulação de
áreas, lá no município de Brejo de Areia, e já participamos também no
município de Santa Luzia do Paruá com mais de mil titulações de
propriedades daqueles trabalhadores rurais que ali vão ter a posse
definitiva pela questão legal das suas áreas. Nesse sentido, nós
estivemos ouvindo os trabalhadores de Newton Bello, e, claro, vamos
trazer aqui essas demandas, levar ao INCRA, ao ITERMA e aos órgãos
competentes para que, de fato, nós possamos avançar em algo que é
tão necessário que é a titulação de áreas no Maranhão. Mas também
fazer referência depois do município de Newton Bello, nós estivemos
no município de Pinheiro e ali participamos praticamente por dois
dias, na parte da noite, das atividades festivas do carnaval de Pinheiro.
Parabenizar o prefeito Luciano, a sua esposa Thaisa Ortegal, que nos
receberam muito bem, mas que resgataram ali as tradições de Pinheiro
como referência do carnaval da Baixada Maranhense, foi um grande
carnaval. Mas digo isso como falo do carnaval, falo do que atrai o
carnaval que fomenta a economia local, estavam lá os vendedores
comercializando seus produtos, estavam lá os hotéis lotados, ou seja,
renda para o município, para os empresários do município, estava lá a
questão do transporte, daqueles que fazem o transporte dos foliões,
estava lá o comércio da alimentação, daqueles que iam se alimentar nos
restaurantes, nas lanchonetes. Enfim, toda uma rede de desenvolvimento
econômico que foi possível fortalecer aquele município como todos os
municípios que tiveram atividades no carnaval. É a economia que se
desenvolve por meio de um momento especial, que é o carnaval, mas é
um ensejo para fortalecer a economia, a economia em todos os sentidos
daqueles profissionais da música que têm necessidade, que vivem da
música e que ali tinham que cantar, tinham que mostrar seus talentos e
aqueles que estavam ali vislumbrando, é um momento também da
interação social e Pinheiro nos deixou realmente hoje um legado de uma
tradição resgatada por meio ali da iniciativa do gestor local do prefeito
Luciano que tem feito um grande trabalho e quer realmente desenvolver
aquele município. Inclusive nos solicitou, no diálogo, na oportunidade
que nós temos de conversar com os gestores, que estamos sempre
perguntando as necessidades. Então já vamos direcionar uma emenda
para a saúde no município que está precisando. E aqui eu quero contar
com apoio também de V. Ex.ª, Senhor Presidente, para que nós
possamos ajudar o município de Pinheiro. V. Ex.ª que faz política
também no Estado do Maranhão e sabe das necessidades do município.
Lá tem um grande hospital, que precisa de apoio e nós nos
comprometemos em levar também o nosso apoio à saúde para o
município de Pinheiro. Mas, enfim, nós temos aqui a expressar outras

agendas durante o carnaval. Eu quero também, só aproveitando esse
momento, para destacar outras agendas que tivemos a oportunidade de
participar, por exemplo, lá em Mirinzal. Lá fomos recebidos também
e dialogando com a família tradicional daquele município, buscando,
realmente ouvindo os reclames do município através daqueles que
vivenciam aquela realidade. Claro não poderia deixar também de citar
aqui que estivemos em Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso Cunha.
Em Afonso Cunha, participando do encerramento do carnaval lá com o
Prefeito Arquimedes, que fez como sempre um grande carnaval e,
assim, permitiu fortalecer a economia do município. Como já disse
aqui, fiz referência e movimenta a economia, faz com que as família
participem, as pessoas participem. E essa participação traduz também
não só a questão social, mas a questão econômica do município. Então,
Prefeito Arquimedes, parabéns, fez um grande carnaval. Inclusive
pensando nas crianças, levando lá o Tiririca cover, que fez também
grandes apresentações e ali movimentou a questão cultural do município.
Só para encerrar, Senhor Presidente, para concluir, nós também
estivemos no município de Pedro do Rosário, ontem, quarta-feira de
cinzas, participando da iniciativa lá promovida pela colônia de
pescadores. Lá estava o Antônio Rosa, conhecido como Louro, a
Iolanda, que foi candidata à prefeita do município, fez um arrastão no
município de Pedro do Rosário. E ali, naquele arrastão, levando quem
sabe ali já o início de uma tradição. Na quarta-feira de cinzas, Pedro do
Rosário entrando para o calendário também na atividade festiva do
carnaval, mas levando, como já disse também, o pensamento em
fortalecer a economia local. Então estão de parabéns. Inclusive com a
participação do Waldir Maranhão, que esteve lá presente também em
Pedro do Rosário, o Prefeito Luciano lá de Pinheiro, a sua esposa
Thaisa. Enfim várias lideranças políticas prestigiando essa iniciativa
do companheiro “Louro” e da sua esposa Iolanda. Mas, Senhor
Presidente, agradeço aí a oportunidade e o tempo. Que Deus possa
estar sempre nos abençoando e nos permitindo estar nesta tribuna
defendendo os anseios populares. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu vim aqui só para fazer um
relato das visitas que fiz ao interior do Maranhão agora nesse período
carnavalesco. Eu estive no município de Buriti Bravo, de Pastos Bons,
de Porto Franco, de Estreito, São João dos Patos e queria constatar,
queria aqui fazer uma referência à importante parceria, às grandes
festas que foram realizadas nesses municípios e da parceria do Governo
do Estado com essas prefeituras. Sabemos que num momento desses
de dificuldades é importante, principalmente que a maioria das
prefeituras está em dificuldades e foi importantíssimo essa participação
do Governo do Estado nessa parceria, para que essas festas pudessem
acontecer. E temos que ressaltar aqui, senhor Presidente, que além da
alegria que o Carnaval traz, também movimenta a economia nesses
municípios. O município de Estreito, por exemplo, Senhor Presidente,
eu tive a oportunidade de passar dois dias lá e a cidade estava tomada
por turistas. Muita gente do Tocantins, muita gente da região e isso
movimentam os hotéis, restaurantes, a economia em geral. Mas senhor
Presidente, eu queria tratar também aqui, de um assunto de uma visita
que fiz ao procurador-geral de Justiça, ainda na quinta-feira da semana
passada, para tratar do assunto da Cyrela, dos condomínios Vitória,
Jardins, Brisas e Pleno Residencial. Nós sabemos que esses moradores
têm enfrentado grandes dificuldades e a empresa Cyrela, senhor
Presidente, não tem respeitado esses seus consumidores, esses seus
clientes que adquiriram unidades habitacionais da sua empresa. E a
Cyrela tem que entender que apesar de ser uma gigante ela não pode
achar que aqui no Maranhão é o fim do mundo e que ela pode chegar e
tratar seus clientes dessa maneira. Ela está desrespeitando não só os
moradores desses prédios, desses imóveis por ela construído. Ela está
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desrespeitando a Justiça do Maranhão, o Ministério Público do
Maranhão, o povo do Maranhão. E aqui, senhor Presidente, queria
anunciar que vou fazer um requerimento para que seja feita uma
audiência pública para tratarmos desse assunto e, em seguida, uma
Frente Parlamentar. Estive com o procurador geral de Justiça e é
importante que unamos forças já que se trata de uma empresa
poderosíssima para que a gente também se alie em defesa dos
consumidores. Deputado César, ouvi uma critica de V. Ex.ª na questão
de parabenizarmos a escola de samba Tatuapé, que teve como enredo,
Deputado Bira, o Maranhão. Eu até fiquei preocupado pelo seguinte,
porque como não dei nenhuma contribuição, fiz também, me senti no
direito de comemorar essa conquista, já que nosso Maranhão foi
exaltado. E dizer que isso não depende de se pagar ou não, porque
temos uma triste recordação, Deputado Bira, da Beija-Flor em 2012,
salvo engano. O Maranhão deu um rio de dinheiro, perderam e o cantor
Neguinho da Beija-Flor, Deputado Bira, não sei se V. Ex.ª se recorda,
ainda foi criticar, dizer que eles só tinham perdido porque não se
mistura política com Carnaval. Ainda desfez do nosso Maranhão, disse
que a culpa deles perderem era nossa. Agora, lógico, ali a Beija-Flor,
uma vestal já que é comandada, tem como patrono o maior bicheiro, o
maior contraventor do Rio de Janeiro, realmente. Até inclusive foi a
campeã com um enredo que achei muito peculiar, viu Deputado Bira,
sobre corrupção. Quando uma entidade, Deputado Fernando Furtado,
que tem como Anísio Abraão David o patrono oficial, tem como enredo
a corrupção e é exaltado, realmente acho que o nosso País não tem mais
como ir mais fundo. Nós agora vamos melhorar porque nós já batemos
no fundo do poço. Então, Deputado César, me perdoe, mas, se for
necessário, eu mando alguma coisa, vou pedir a conta do Tatuapé,
mandar alguma contribuição para que eu possa também ter o direito de
parabenizar essa escola. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria
e imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
venho hoje fazer o registro do carnaval do Maranhão, nos municípios
por onde passei e tive a oportunidade de brincar. Quero aqui iniciar
destacando a beleza, a organização e a tranquilidade do carnaval no
município de Caxias. Tive a oportunidade de ser recebido pelo
Secretário de Governo da Prefeitura, Catulé Júnior, pelo Prefeito da
cidade, Fábio Gentil. Aproveitei a tarde, em um evento na praça do
tradicional Baile do Cantarele, depois pude me deslocar até a Avenida
Senador Alexandre Costa, onde pude presenciar um carnaval alegre,
um carnaval bonito, um carnaval organizado, um carnaval que realmente
fez a diferença no Maranhão. Quem esteve por lá, eu tenho certeza de
que saiu com as melhores impressões possíveis do carnaval de Caxias.
Tive a oportunidade de encontrar, inclusive, blocos e organizações
daqui da capital como foi o caso da Bandida, onde encontrei o jornalista
Garrone, na Praça do Cantarele, e tive a oportunidade de presenciar a
felicidade do povo caxiense. Quero aqui, Senhor Presidente, destacar a
alegria e a forma receptiva como o Prefeito da cidade, Fábio Gentil, a
todos acolhia no carnaval de Caxias, brincando no meio do povo e
conversando com todos sem nenhuma distinção e tratando de forma
igual a todos aqueles que buscaram o município de Caxias para poder
passar e escolher um dos dias do carnaval para poder ali estar. Portanto,
parabéns aos caxienses, parabéns ao Prefeito Fábio Gentil e a toda a
sua equipe. De lá eu tive a oportunidade de passar ainda por Presidente
Dutra, passei também durante o dia no carnaval de Barra do Corda e,
no período da noite, ainda pude me deslocar até os municípios de Icatu
e Humberto de Campos. Visitei outros municípios também, mas é
claro que destaquei um tempo especial para o carnaval aqui em São
Luís e quero destacar, em primeiro lugar, a resistência e a força daqueles
que fazem o carnaval na Passarela do Samba. Eu tive a oportunidade de
presenciar a alegria daqueles que fazem parte das nossas escolas de

samba, aquelas que são daqui da nossa terra e quero começar
parabenizando a Escola Marambaia do Samba que, após 63 anos de
fundação, sagrou-se vencedora do carnaval de São Luís. Os blocos
tradicionais também, em primeiro lugar o Bloco Apaixonados, depois
o Bloco Guerreiros do Ritmo e o Bloco Organizado da Turma do Saco.
É uma felicidade muito grande ver que a resistência da nossa cultura,
especialmente do carnaval, vendo a vontade do povo em fazer realmente
esse momento diferente, um momento alegre, um momento de felicidade.
O carnaval também é uma oportunidade para a geração de trabalho e vi
diversas pessoas, conversei com diversas pessoas na concentração ali
da Passarela do Samba que estavam ali ganhando o seu sustento e
fazendo também a alegria daqueles que puderam escolher. Portanto,
são dias realmente nos quais o povo maranhense pode aproveitar na
companhia das suas famílias, na companhia dos seus amigos e, claro,
sempre deixar e registrar a importância de nós termos o nosso carnaval
de origem, o carnaval de resistência, dos blocos organizados, das bandas,
das escolas de sambas, que já é uma tradição que já vem ao longo dos
anos e que deve sem sombra de dúvida permanecer e até aumentar
daqui para frente. Portanto, parabéns ao povo maranhense que soube
brincar e soube brincar com alegria e respeitando sempre o próximo e,
mais do que isso, brincar com tranquilidade, Senhor Presidente, era o
registro que eu gostaria de fazer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
ocupo a tribuna da Assembleia, na manhã desta quinta feira, pós-
carnaval, para destacar uma Indicação nossa, logo no início do mandato,
na primeira semana de mandato. O que na verdade era uma satisfação
que estávamos dando para a população, porque havíamos apresentado
durante a campanha, dos nossos panfletos, do nosso material, dentre
as várias bandeiras de luta que nós estávamos travando antes de ocupar
uma das vagas no Parlamento estadual, dentre elas, a defesa dos
servidores públicos estaduais, pela moralidade no serviço público,
pela realização de concurso público, pelo apoio aos candidatos que já
estavam aprovados e não haviam sido nomeados, como exemplo, os
candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil,
da CAEMA, os professores. E quando nós andávamos distribuindo
nossos panfletos na porta das faculdades, colégios, feiras, sinais,
retornos, tinha um desses compromissos de campanha, destas lutas de
campanha que na verdade era pedida uma solicitação dos candidatos,
adolescentes, jovens em busca de uma vaga na Faculdade de Medicina.
Na Universidade Estadual do Maranhão, só tem Medicina no polo de
Caxias, nos dois grandes centros não tem Medicina, que é Imperatriz e
São Luís. E a nossa Indicação n.º 040 de 2015, tão logo assumimos o
mandato de Deputado Estadual nesta Casa, nós apresentamos uma
Indicação ao Dr. Gustavo Pereira da Costa, ao Governador Flávio
Dino para que pudesse viabilizar junto ao Ministério de Educação a
criação de curso de Medicina no Campus de São Luís e Imperatriz, que
hoje vale para UEMASUL, em Imperatriz, e o nosso coração se alegra,
bem como dos candidatos a uma vaga de Medicina no Estado do
Maranhão da possibilidade de implantação de Medicina na UEMASUL,
reforçamos o nosso pedido, que não só pra UEMASUL, em Imperatriz,
mas também para a UEMA em São Luís. Então, nós continuamos na
luta para implantação do curso de Medicina da UEMASUL em
Imperatriz e na UEMA em São Luís. E não posso deixar de destacar
também a luta em defesa da bonificação, a luta em defesa do ingresso
qualificado à nota do Enem. E quão será bom para o Estado do
Maranhão, para os jovens maranhenses. E faço destaque para duas
jovens aprovadas para Medicina no ano de 2018. A primeira colocada
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para Medicina é do interior do estado, uma jovem de 19 anos, já é mãe
de um casal. E ela tem lutado para passar para Medicina. Então saindo
lá de Mirinzal com um sonho, com um objetivo de passar para Medicina.
Fez a 1ª vez, a 2ª vez e na sua 3ª vez, conquistando o 1º lugar para
Medicina. Nós sabemos da deficiência do ensino público na capital.
Imaginem, senhoras e senhores, imagine, Deputado Eduardo Braide, a
deficiência no ensino público no interior do estado, na cidade de
Mirinzal. E uma jovem que já tem dois filhos. Então o sonho falava
mais alto, a determinação falava mais alto. Essa jovem foi a primeira
colocada para Medicina na Universidade Federal do Maranhão. E a
segunda colocada também de escola pública, aluna do IFMA, aprovada
em segundo lugar para Medicina na Universidade Federal do Maranhão.
E o caso da jovem segunda colocada também chama a nossa atenção.
Uma jovem que atingiu 720 pontos no Enem passado e agora com 770.
Então ela atingiu uma pontuação que não precisou da bonificação, mas
já estava na luta desde ano passado e havia conseguido uma média de
700 pontos, com a bonificação com certeza vai beneficiar o candidato
maranhense, vai beneficiar o maranhense, retirar, diminuir essa
quantidade de vagas ociosas nas Universidades em São Luís, em
Pinheiro, em Imperatriz. E o candidato de outro estado que chega a São
Luís, a Pinheiro e a Imperatriz, que ocupa uma vaga de Medicina, ele
consegue a transferência novamente com a média com a nota do Enem,
e ele não permanece em São Luís, em Pinheiro, e em Imperatriz. E as
vagas vão ficar ociosas. Mas, no entanto, se ele consegue concluir o
curso de Medicina, tão logo ele conclua, ele não será um médico
maranhense, ele volta para Minas, para Goiás, para o Piauí, para o
Ceará. Então dada a importância da bonificação para o Estado do
Maranhão. Então a luta continua. Nós estamos acompanhando e iremos
acompanhar até o STF. E como presidente da Comissão de Educação
da UNALE, nós já estamos travando também essa discussão para todo
o Brasil, para todas as Assembleias Legislativas do Brasil, dada a
importância do tema, dada a importância da regionalização não só para
o Estado do Maranhão, mas que possa servir de exemplo como já no
Estado do Pará, como já no Estado da Bahia. Que possamos garantir
para o Maranhão e possa servir de exemplo para todo o Brasil. Então
estamos tratando deste tema, também, na UNALE, também com o
ministro da Educação para que possamos ter uma ampla discussão e os
benefícios da bonificação para os Estados do Norte e do Nordeste, em
especial como no caso do estado do Maranhão. Então, mais uma vez,
continuamos na luta para a implantação do curso de Medicina, na
UEMA, em São Luís e na UEMASUL em Imperatriz. E a luta na
bonificação de 20% para os maranhenses na nota do ENEM. Era o que
tinha para o momento, senhor Presidente, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre o Parlamento estadual.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não temos quórum para deliberar. A Ordem do dia fica
transferida para amanhã.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Independente. Declina. Bloco Parlamentar de
Oposição. Declina. Partido Verde. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, Deputado Júnior Verde, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, aproveitar este momento inclusive para
destacar uma Proposta de Emenda à Constituição, a 02/2018, que é
uma PEC que visa estabelecer critérios dentro das perspectivas de
normas estabelecidas pelo TCE na relação, na inter-relação entre os
municípios maranhenses. E essa PEC está devidamente publicada no
Diário Oficial de hoje para ampla publicidade, conhecimento de todos
e é importante que as pessoas possam realmente avaliar o que está
exposto no bojo da PEC, que visa segurança jurídica entre o TCE e os
municípios maranhenses. Inclusive faço referência, na justificativa aqui
já devidamente exposta, divulgada no Diário Oficial, que são os avanços
inegáveis do TCE com relação às normas que ele direciona para os
municípios maranhenses. Mas é importante que essas normas possam
alcançar seu objetivo maior, que é levar de fato a eficácia. Não adianta
estabelecer, termos uma lei e ela não tenha sua aplicação. Não adianta,
o ato simples de baixar uma norma ou uma portaria e que não alcance
seu objetivo maior, que é levar de fato o entendimento daquilo que
pretende para, por exemplo aqui no bojo da questão, as relações da boa
gestão pública, e é o que nós visamos. Essa adequação é importante,
vocês podem observar que essa PEC prevê, por exemplo, audiência
pública. Os gestores precisam ser ouvidos. Se o TCE baixa uma norma
e dialoga com os nobres prefeitos dos municípios maranhenses, dos
217 municípios, não tenho dúvida de que, ao debaterem essa PEC, ao
debaterem essa intenção, esse desejo dessa normativa, nós vamos ter
realmente uma referência maior de alcance para que de fato os prefeitos
possam adequar um prazo estabelecido, inclusive tem aqui a previsão
de prazos para que, de fato, eles possam atender a contento dentro do
prazo estabelecido pela norma, da vigência dessa norma. Faço esse
exposto aqui, Senhor Presidente, para inclusive dirimir quaisquer
dúvidas ou controvérsias que haja com relação à PEC, ao objetivo da
PEC. Eu disse ainda há pouco que ninguém pode estar acima da lei,
esta Casa não deve estar acima da lei. Nós, enquanto indivíduos,
enquanto sociedade, a lei é que permite o nosso bom convívio na
sociedade, porque com a lei, com a norma, com os princípios de
observância, nós vamos ter as relações interpessoais que se fazem na
sociedade já direcionadas. Então, neste aspecto, a PEC prevê essa
preocupação para que a norma tenha a sua devida adequação à lei
vigente ou aos dispositivos legais, para quê? Para que de fato ela
alcance e tenha uma segurança jurídica melhor. Aqui nós colocamos,
desde o bojo, essa preocupação. A PEC será amplamente debatida
nesta Casa, inclusive por V. Ex.ªs que têm a oportunidade de repente
de trocar emenda, discutir ou propor melhorias para que de fato ela
alcance seu objetivo. Estabelecemos também mecanismo de
transparência a essas normas. Essa transparência, como já disse aqui,
nós levamos a previsão de audiência pública e vamos dar uma maior
transparência para que de fato os gestores conheçam e saibam que têm
que se adequar e buscar essa adequação. As limitações expostas aqui, e
é bom que isso fique bem claro, nós não estamos tirando poder do TCE
não, nós estamos dando mais responsabilidade, Deputado César Pires,
mais responsabilidade ainda ao TCE, por quê? Essa adequação é a lei,
as limitações é a lei e todos nós estamos limitados à lei, a nossa limitação
no exercício dessa atividade. Eu não posso fazer, por exemplo, nenhuma
ação que não tenha a previsão das mesmas atribuições enquanto
parlamentar, assim como o Estado, os Municípios, assim como o
próprio Governo Federal, ou seja, estamos limitados à lei, todos os
órgãos, todos os entes estão limitados à lei. Então que se entenda que
nós não estamos tirando poderes do TCE. Se nós observarmos bem a
PEC, nós estamos dando mais responsabilidades ainda, porque o TCE
faz um grande trabalho de análises de prestação de contas dos municípios
e, já na expedição das suas portarias, das suas normas, tem contribuído
muito com a boa gestão. Alguns falaram na questão, por exemplo, que
os prefeitos deixariam de pagar salários, mas em nenhum momento
essa PEC fala de pagamento de salários, de recebimento de salários ou
de qualquer ato voltado a servidores públicos. Nós sabemos que existem
os fundos, perdoe a questão da voz porque nós passamos aí esses sete
dias intensos dialogando com o Maranhão, nós estamos voltando depois
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de sete dias, mas sete dias de trabalho, por isso que a voz às vezes
falha. Mas enfim, Senhor Presidente, retomando, nós passamos esse
direcionamento para que de fato o TCE possa ter essa observância da
norma, desses princípios e alcance esse objetivo. Então, quando ele for
expedir uma norma, ele vai, claro, ter a previsão legal e vai ter ouvido
os gestores. A audiência publica prevê essa perspectiva. Essa limitação,
como disse a lei, não fala em nenhum momento aqui, como já disse, da
questão de gestão. Os recursos, por exemplo, do carnaval que foram
direcionados pelo estado, foram recursos voltados para essa data festiva
e não poderia ser para pagamentos de salários, se pudessem ser, aqui
poderia até retirar as nossas emendas e eu faria questão de contribuir
com a boa gestão do município para que a gente pudesse colocar em dia
os salários, sem problema nenhum. Se pudéssemos direcionar esses
nossos recursos em emendas individuais, por exemplo, eu botei recursos
para alguns municípios maranhenses e quando eu botei recursos, eles
estão direcionados, nós sabemos disso, tem os fundos constitucionais
da educação, então o recurso da educação, Deputado Cutrim, vai para
educação, o recurso da saúde vai para a saúde, pagar servidores da
saúde e, enfim, fazer a boa gestão. Então, são recursos diferentes e não
podemos pensar que, de repente, essa PEC vai inviabilizar uma norma
do TCE, pelo contrário, a norma do TCE vai passar a ter mais força
ainda, levar, como já disse, essa inter-relação dos municípios, é na
segurança jurídica e um bom atendimento. Porque o que nós queremos
é eficácia da norma e essa eficácia se faz com o prefeito sendo ouvido,
sendo realmente questionado, para o pronto atendimento a essas
normas, claro, de acordo com os critérios e prazos estabelecidos, para
que ele possa se adequar, aí sim, nós vamos ter ainda mais nessa
relação a segurança que nós queremos, por isso que eu queria só
esclarecer para aqueles que questionaram, inclusive falando que isso
não seria uma PEC e que poderia gerar impunidade, pelo contrário,
vamos analisar e vamos ler a PEC, vamos ler e reler e que nós vamos ter
a oportunidade de perceber que a PEC está clara, ela é clara, quando ela
diz que o objetivo dela é que o TCE baixe essa norma de acordo com as
previsões legais. As limitações são as leis, não é outro critério e não há
outro critério, então eu acredito por si só a letra fria da PEC aqui, no
entendimento que nós possamos abstrair, ele é para o bem, é para
fortalecer as relações, levar segurança jurídica, a nossa preocupação,
como já disse aqui, é da boa gestão pública e para que tenhamos uma
boa gestão pública assim como o TCE prevê e com todo devido respeito
ao TCE que tem feito um grande trabalho, a nossa intenção aqui com
essa PEC, inclusive subscrita pelos nobres parlamentares, agradecer
aqui inclusive o apoio também do nobre Presidente Othelino, que nos
permitiu essa defesa, porque é importante, nós queremos aqui é sermos
municipalistas, defender os municípios e para isso, para que nós
possamos de fato defender precisamos estar sempre voltando nossos
esforços ao atendimento das necessidades dos municípios Essa
necessidade, ela ecoa também os gestores, os gestores também querem
se adequar, mas para se adequarem às vezes precisam de prazo e essa
previsão nós estamos também dando a oportunidade para que eles
possam direcionar seus esforços. Então, só para que possamos ter
esse entendimento, vamos ter uma oportunidade de defender ainda
mais essa PEC, destacando aqui outros pontos que não foi possível
nesse pronunciando, mas o faremos com amplo debate, acredito que
semana que vem nós possamos debater essa PEC aqui, porque a intenção
de todos nós nas nossas atribuições é fazer com que as leis possam
realmente ter a sua devida eficácia e previsão legal. Por isso que estamos
aqui com essa intenção, defendendo uma iniciativa que vai levar, como
já disse, segurança jurídica a todos os municípios maranhenses. Então,
muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Para completar ainda o tempo do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Bira do Pindaré, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu retorno à tribuna ainda sobre o
tema do carnaval, que é importante também destacar o apoio que o
Governo do Estado deu aos evangélicos, aos católicos que durante o
carnaval fazem seus retiros e esses retiros também tiveram o apoio do
Governo do Estado e também da Prefeitura de São Luís, aqui na capital
e em muitos municípios do Estado do Maranhão, portanto, é outro
aspecto relevante, porque o carnaval para alguns é a manifestação nas
ruas, é o samba, enfim, tudo aquilo que faz parte das tradições do
carnaval, mas para outros é momento de oração, e as pessoas se reúnem
em retiros e vão orar. Também tiveram o apoio do Governo do Estado.
E eu, como já pratiquei as duas formas de carnaval, tanto na rua quanto
nos retiros, então eu faço questão de destacar a importância que é esse
trabalho voltado aos retiros culturais tanto da igreja católica como
também das igrejas evangélicas. Queria, por fim, Senhor Presidente,
dizer que nós estamos em razão de toda essa euforia positiva do carnaval
maranhense, do sucesso que foi o carnaval do Maranhão, do sucesso
que foi a Tatuapé em São Paulo, que levou o Maranhão para avenida
sem precisar de nenhum tostão do dinheiro público do Estado do
Maranhão. Então por tudo isso, eu estou aqui trazendo a proposta e
vou apresentar formalmente nos próximos dias de que a gente possa
reconhecer formalmente, possa reconhecer aqui, nesta Casa, aprovado
em Lei Estadual, os blocos tradicionais, que são blocos típicos do
Estado do Maranhão. Não há em nenhum outro lugar algo igual aos
blocos tradicionais, chamados tambores de ritmo, aqueles dos tambores
enormes, imensos. Só existem no Maranhão aquilo, não tem em outro
lugar. Se existe uma coisa que é típica do Maranhão no carnaval são os
blocos tradicionais. Então por isso eu estou ingressando com projeto
para que esses blocos tradicionais possam ser reconhecidos como
patrimônio cultural do Estado do Maranhão. É importante a política
de reconhecimento do patrimônio cultural, porque isso cria ícones da
nossa cultura, referências fortes da nossa cultura, fortalece a
comunicação da nossa identidade, não só para o nosso povo, mas
também para o turista. Ele precisa saber quais são os pontos de destaque
que existem em cada uma das nossas regiões. Se você chega a Recife
todo mundo sabe que existe o frevo. O frevo é de Recife. Salvador tem
o axé, que é de Salvador. Aqui nós temos uma pluralidade, uma
diversidade, mas é preciso se destacar que dentro dessa diversidade
existe a resistência dos blocos tradicionais, que se organizam a cada
ano e que, com aqueles tambores imensos e aqueles de repique também
que eles utilizam, fazem também uma diferença muito grande nas
manifestações carnavalescas aqui no estado do Maranhão. Por isso eu
vou entrar com esse projeto para que os blocos tradicionais possam
ser reconhecidos como patrimônio da cultura maranhense. Nós já temos
aí o Tambor de Crioula, temos o Bumba-meu-boi, temos várias
manifestações que são nossas, que já, inclusive, são reconhecidas
nacionalmente. E eu estou trazendo aqui também a proposta de que os
blocos tradicionais possam ser enquadrados nessa categoria de
Patrimônio Cultural do povo maranhense, por realmente ser uma
manifestação genuína da população maranhense, inventada aqui, criada
aqui, cultivada aqui e que permanece aqui com muita força e com muita
vitalidade. Um carnaval maranhense sem os blocos tradicionais
realmente é algo que não existiria, nem para se diferenciar dos demais.
Portanto, por tudo isso a gente apresenta essa proposição, que
certamente vai ser votada e aclamada por todos desta Casa, como mais
uma contribuição ao reconhecimento da Cultura Popular Maranhense,
que é muito forte para a nossa identidade, mas é muito forte também
na geração de trabalho e na geração de renda. Nós precisamos da cultura
popular fortalecida, porque o nosso turismo depende disso. O nosso
turismo é feito dos Lençóis, é feito do Patrimônio Histórico que nos
deu o título de Cidade Patrimônio da Humanidade, que é São Luís do
Maranhão. É feito lá da região de Carolina, das cachoeiras de Carolina,
mas também é feito, sobretudo, pela nossa cultura, pelo nosso modo
de ser, de viver, de festejar, enfim, do nosso modo realmente de conviver
aqui no estado do Maranhão. Essa maranhensidade é o que nos faz ser
diferente e por isso faço essa proposição para que em breve esta Casa
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possa votar e a gente possa entregar esse reconhecimento aos blocos
tradicionais do estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Deputado Wellington do
Curso, por dez minutos.

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

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macêdo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Andréa Murad, César Pires, Graça Paz, Hemetério Weba,
Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto e Sousa Neto. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados:Edvaldo Holanda, Professor Marco Aurélio,
Fábio Braga e Doutor Levi Pontes. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que o requerimento nº 016/2018, de autoria do
deputado Rafael Leitoa, ficou transferido para a próxima Sessão a
pedido do autor. Em seguida, foi submetido a deliberação da Mesa que
indereriu o Requerimento nº 014/2018, do Deputado Wellington do
Curso, ao Governador do Estado, Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando-lhes que encaminhem,
as cópias dos contratos referentes as obras de pavimentação,
recuperação asfáltica e tapa-buracos da MA-006, do processo
administrativo, bem como do processo licitatório. O autor recorreu da
decisão da Mesa e o Requerimento foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão. Na forma do Regimento Interno desta Casa, também
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária,  os
Requerimentos nºs: 017/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde e
018/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Josimar
Maranhãozinho. No tempo dos Blocos e Partidos o Deputado Edivaldo
Holanda falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão e a Deputada Valéria Macêdo falou pelo referido Bloco
Parlamentar. As 11:30 minutos a Sessão Ordinária foi ecerrada e
convocada uma Sessão Preparatória para eleição do 4º Vice-Presidente
da Mesa Diretora. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente
Resumo que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário

Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
15 de fevereiro de 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macêdo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Andréa Murad, César Pires, Graça Paz, Hemetério Weba,
Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto e Sousa Neto. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, 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 e do Expediente a
seguir: Projeto de Resolução Legislativa nº 003/18, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de Cidadão Maranhense
ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária Murilo Andrade
de Oliveira; Requerimentos nºs: 017/18, do Deputado Júnior Verde,
encaminhando mensagem de aplausos e congratulações ao Coronel da
Policia Militar, Senhor Alexandre Francisco dos Santos, parabenizando
pelo trabalho desenvolvido a frente do 13º Batalhão de Policia Militar
que integra a Região Metropolitana de São Luís e 018/18, do Deputado
Professor Marco Aurélio, solicitando que seja  realizada, no dia 14 de
março de 2018, uma Sessão Solene para concessão do Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Carlos Hermes Ferreira Cruz, Vereador de
Imperatriz , e entrega de Medalha “Manuel Beckman” ao Tenente-
Coronel PM George Silva Cavalcante. Indicações nºs: 019/18, do
Deputado Antônio Pereira, ao Gerente de Relações Institucionais da
CLARO no Maranhão, solicitando que seja colocada em funcionamento
a torre de telefonia celular da Claro localizada no Povoado Alto Brasil,
Município de Grajaú; 020/18, do Deputado Antônio Pereira, ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, reiterando solicitação
no sentido a criação do Curso de Medicina da Universidade Estadual
do Sul do Maranhão-UemaSul; 021/18, do Deputado Antônio Pereira,
ainda ao Governador do Estado, bem como ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Deputado Neto Evangelista, solicitando a
perfuração de um poço artesiano para atendimento das comunidades
da Associação Formosa do Rio Corda, e PA-Sobradinho, Assentamento
do INCRA no Município de Grajaú; 022/18, do Deputado Antônio
Pereira, ao Deputado Federal Sarney Filho, Ministro do Meio
Ambiente, solicitando-lhes medidas objetivando a preservação da
Nascente do Rio Gurupi, cujo curso de água banha o Estado
do Maranhão na divisa deste com o Estado do Pará; 023/18, do
Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão, ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, ao
Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, e ao Comandante Geral
da Policia Militar, Cel. José Frederico Gomes Pereira, reiterando a
Indicação nº43/2017, que solicita a melhoria na infraestrutura do Centro
de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar do
Maranhão (CFAP); 024/18, do Deputado Raimundo Cutrim, ao
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Governador do Estado, no sentido de autorizar ao órgão competente a
instalação de uma Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN
no Município de Viana e Indicação nº 025/18, da Deputada Nina Melo
ao Secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando a recuperação
dos danos causados pelas enchentes na região localizada entre os
Municípios de Barão de Grajaú e São Francisco do Maranhão. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido, após deferir na forma regimental as
Indicações acima mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Professor Marco Aurélio que discorreu sobre luta pela
manutenção da Bonificação no Enem para estudantes de escolas do
Maranhão. Em seguida, ouviu-se o Deputado Edivaldo Holanda que
parabenizou o Presidente Othelino Neto, pela escolha do jornalista
Edwin Jinkings para direção do Complexo de Comunicação desta Casa.
Por fim, o Deputado Fábio Braga e o Deputado Doutor Levi Pontes
agradeceram ao Governador Flávio Dino por ter autorizado os trabalhos
de pavimentação da MA-225, que liga os Municípios de Barreirinhas
a Urbano Santos. Não havendo mais oradores inscritos no tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que o requerimento nº 016/2018,
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, ficou transferido para a próxima
Sessão a pedido do autor. Em seguida, foi submetido a deliberação da
Mesa que indeferiu o Requerimento nº 014/2018, do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando-
lhes que encaminhem, as cópias dos contratos referentes as obras de
pavimentação, recuperação asfáltica e tapa-buracos da MA-006, do
processo administrativo, bem como do processo licitatório. O autor
recorreu da decisão da Mesa e o Requerimento foi incluído na Ordem
do Dia da próxima Sessão. Assim como foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária, na forma do Regimento Interno da
Casa os Requerimentos nºs: 017/2018, de autoria do Deputado Júnior
Verde e 018/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio.
No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado
Josimar Maranhãozinho criticando a postura de alguns secretários,
que estão fazendo campanha eleitoral com o dinheiro do governo, no
município de Araguanã. No tempo dos Blocos e Partidos ouviu-se o
Deputado Edivaldo Holanda falando pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão parabenizou os jornalistas desta
Assembleia Legislativa pela conquista do Prêmio OAB-Maranhão de
Jornalismo em Direitos Humanos e a Deputada Valéria Macêdo que
falou pelo referido Bloco Parlamentar solicitando ao Secretário de
Segurança Pública do Estado do Maranhão, Jeferson Portella, uma
solução para a situação dos policiais militares do Quartel da PM do
município de Dom Pedro. As 11:30 minutos a Sessão Ordinária foi
encerrada e convocada uma Sessão Preparatória para eleição do 4º
Vice-Secretário da Mesa Diretora. Nada mais havendo a tratar a foi
lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 08 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Rafael Leitoa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Fábio Macêdo - Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 248/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando VIVIANE
DAS GRAÇAS VIEGAS NUNES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 249/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando MARIO
ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de fevereiro do ano em curso.

Nº 250/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando ELVIS
ALVES DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 251/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando
ROZILDA DE SÁ COUTINHO ROCHA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 252/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando
FRANCISCO NETO RODRIGUES DE SOUSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 253/2018, de 15 de fevereiro de 2018, exonerando SELMA
CRISTINA ALBUQUERQUE LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 254/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando
ROSANGELA DE FATIMA MADEIRA GOMES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 255/2018, de 15 de fevereiro de 2018, Tornar sem efeito a
exoneração de LUIZ FERNANDO REIS FERREIRA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em
curso.

Nº 256/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando
EDMILSON DE JESUS VIEGAS REIS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 257/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando MARCIO
VINICIUS DOUDEMENT VIEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 258/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando VIVIANE
MARIA LOPES DE ALCOBAÇA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5526/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 004/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços, visando a contratação de empresa
especializada no fornecimento, instalação e substituição de vidros,
com fornecimento de materiais para atender às necessidades da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do
dia 05 de março de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no
térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª
a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou
obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através
do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São
Luís, 15 de fevereiro de 2018. ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA
DA SILVA. Pregoeira da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1610/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
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LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 005/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
“produtos de beleza e maquiagem” visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 06 de março de 2018, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 15 de fevereiro de 2018. SHEILA MARIA
TENÓRIO DE BRITTO. Pregoeira da ALEMA
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