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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/02/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23.02.2017 – QUINTA-FEIRA

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 227/2016, ENCAMINHADA
ATRAVÉS DA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 113/2016, DISPÕE
SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (EUMASUL),
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
– COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE
COM O § 1° DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/
2004. - RELATOR DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO.

2. MEDIDA PROVISORIA Nº 228/2017, ENCAMINHADA
ATRAVÉS DA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 001/2017, ALTERA
A LEI ESTADUAL Nº 8.959, DE 08 DE MAIO DE 2009, QUE
ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E
TRAMITAÇÃO DOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1° DO
ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. - RELATOR
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA

(REQ.  Nº  623/2016)
3. PROJETO DE LEI  Nº  232/2016 , DE AUTORIA DO

DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA,  QUE ACRESCENTA INCISO VII, AO
ART. 14 DA LEI Nº 8.149, DE 15 DE JUNHO DE 2004, QUE DISPÕE
SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, O SISTEMA
DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES
TÉCNICAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21/12/16, ASSIM COMO DA
ORDINÁRIA DE 22/12/16, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL, E
DA SESSÃO DO DIA 22/02/17, DEVIDO PEDIDO DE VISTAS POR 24 HS
PELO DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
4. REQUERIMENTO Nº 056/2017, DE AUTORIA DO

DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR RAIMUNDO
JOSÉ BARROS DE SOUSA, PARABENIZANDO-O PELA SUA POSSE
COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
MARANHÃO, QUE OCORRERÁ EM SESSÃO SOLENE NO DIA 23 DE
FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

5. REQUERIMENTO Nº 057/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR RICARDO
TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-O PELA SUA POSSE

COMO VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO, QUE OCORRERÁ EM SESSÃO SOLENE
NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

6. REQUERIMENTO Nº 061/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MARCO AURÉLIO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 234/2016, QUE ALTERA A
LEI Nº 6.915, DE 11 DE ABRIL DE 1997, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

7. REQUERIMENTO Nº 062/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES
DESEMBARGADORES RAIMUNDO BARROS DE SOUSA E RICARDO
TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-OS PELA POSSE
COMO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR,
RESPECTIVAMENTE, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
MARANHÃO.

8. REQUERIMENTO Nº 063/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE APLAUSOS
MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO PRESIDENTE DO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, SEMHOR
GASTÃO VIEIRA, PELA INICIATIVA DE PROMOVER O 1º ENCONTRO
DE VEREADORES E PREFEITOS DO PARTIDO NO MARANHÃO, QUE
OCORREU NO DIA 10 DE FEVEREIRO, REVELANDO A NOBRE
PREOCUPAÇÃO EM ZELAR PELOS PILARES DEMOCRÁTICOS DO
ESTADO.

IV– REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA
10. REQUERIMENTO Nº 064/2017, DE AUTORIA DO

DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO, SENHOR CLAYTON
NOLETO SILVA, SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA
CASA INFORMAÇÕES REFERENTE A LICITAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DQA
LAGOA DO PARQUE DA LAGOA DA JANSEN, MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS/MA, BEM COMO SEU PROCESSO LICITATÓRIO, MEDIÇÕES E
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 23/02/2017 – QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 017/17, de autoria da Procuradoria Geral

de Justiça, encaminhado através do OFC-GAB-992017, que dispõe sobre a
reposição de perdas inflacionárias na remuneração dos servidores do qaudro
de apoio técnico-administrativo do Ministério Público do Estado do
Maranhão para o exercício de 2017, altera anexos da Lei nº 8.077/2004 e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 016/17, de autoria da Senhora Deputada

Francisca Primo, que Dispõe sobre a promoção da alimentação saúdavel e
proibe a comercialização de produtos que colaborem para a obesidade, diabetes,
hipertensão em cantinas e similares instalados em escolas da rede estadual e
privadas do Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 001/17, de autoria do Senhor Deputado Max Barros,
que encaminha mensagem de congratulação e de reconhecimento ao
empresário José de Ribamar Barbosa Belo, Presidente do Sindicato da Indústria
de Construção de Obras Rodoviárias do Maranhão – SINDICOR/MA, pela
homologação, através do Ministério do Trabalho, do Registro Sindical dessa
importante entidade dos Empreiteiros Maranhenses.
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ORDINÁRIA  4ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 015/17, de autoria do Senhor Deputado

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

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  22/02/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 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 DR. LEVI PONTES (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 016 / 17

Dispõe sobre a promoção da alimentação saudável
e proíbe a comercialização de produtos que
colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão,
em cantinas e similares instalados em escolas da
rede estadual e privadas do Estado do Maranhão.

Artigo 1º - Os alimentos ofertados nas escolas públicas e
privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
deverão obedecer a padrões de qualidade natural e de vida.

Parágrafo único - As ações relativas à promoção da
alimentação saudável envolverão toda a comunidade escolar,
compreendidos alunos e suas famílias, professores, funcionários da
escola, proprietários e funcionários de cantinas escolares.

Artigo 2º - As cantinas escolares e qualquer outro comércio de
alimentos com atividade no ambiente escolar obedecerão aos princípios
desta Lei.

Artigo 3º - Fica proibida a comercialização dos produtos a
seguir relacionados no ambiente das escolas de educação infantil, de
ensino fundamental e médio da rede estadual e privada de ensino:

I – balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados;
II – refrigerantes e sucos artificiais;
III – pipoca industrializada;
IV – bebidas alcoólicas;
V – alimentos industrializados cujo percentual de calorias

provenientes de gordura saturada ultrapasse 10% (dez por cento) das
calorias totais;

VI – alimentos industrializados com alto teor de sódio.
Artigo 4º - A cantina escolar oferecerá para consumo,

diariamente, pelo menos duas variedades de fruta da estação “in natura”,
inteira ou em pedaços, ou na forma de suco.

Artigo 5º - Os sucos de frutas, as bebidas lácteas e demais
preparações cuja adição de açúcar é opcional serão oferecidos ao
consumo conforme a preferência do consumidor pela adição ou não do
ingrediente.

Artigo 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente
Lei.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a obesidade pode ser considerada o principal
problema de saúde infantil nas nações desenvolvidas e avança também
nos outros países. Leva-se em vista que a obesidade infantil é um fator
de alto risco para a obesidade entre os adultos, pois 78% dos
adolescentes obesos se tornaram adultos obesos. Assim, políticas
públicas buscam normatizações para a prevenção e o controle da
obesidade infantil e das doenças crônicas não transmissíveis.

O consumo de alimentos com alta taxa de gordura, açúcar e sal
pode causar muitos males além da obesidade: diabetes, cárie, hipertensão
arterial, aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos, doenças
cardiovasculares e problemas emocionais na adolescência e na vida
adulta.

O presente projeto de lei propõe uma abordagem legislativa
para levar às escolas estaduais produtos e hábitos alimentares mais
saudáveis.

Tal iniciativa visa influenciar positivamente os pais a partir de
suas próprias casas.

Esse é, portanto, o objetivo da proposição que ora submetemos
à consideração dos ilustres pares.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 21 de fevereiro de 2017. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB
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REQUERIMENTO Nº 061 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
234 /2016, que Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX
do Art. 37 da Constituição da República, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de fevereiro de 2017. -
MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.02.17
EM: 22.02.17

REQUERIMENTO Nº 062 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações aos
Excelentíssimos Srs. Desembargadores Raimundo Barros de Sousa e
Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, parabenizando-os pela posse como
Presidente e Vice-Presidente/Corregedor, respectivamente, do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de fevereiro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.02.17
EM: 22.02.17

REQUERIMENTO Nº 063 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação do requerimento de aplausos, manifestando
extensa admiração ao Presidente do Partido Republicado da Ordem
Social - PROS, o Sr. Gastão Vieira, pela iniciativa de promover o 1º
encontro de vereadores e prefeitos do partido no Maranhão, que ocorreu
no dia 10 de fevereiro, revelando a nobre preocupação em zelar pelos
pilares democráticos do Estado.

A reunião constituiu o primeiro passo para unificar as ações
do PROS e fortalecer, ainda mais, o partido no Maranhão. Durante a
iniciativa, foram discutidas ações voltadas prioritariamente para a
educação, visando articular, de forma conjunta, com o governo do
estado e as prefeituras, possibilitando a cooperação na realização de
projetos e a viabilidade de orçamentos, propiciando para tanto, uma
atividade política compatível com as demandas sociais e com o atual
cenário vivenciado no país.

A iniciativa representou, de forma ética, com transparência e
seriedade, o fito pretendido pelo atual presidente, que é a luta por uma
melhor administração, através de uma atuação política republicana em
benefício da sociedade, visando desenvolver lideranças políticas em
todo o estado.

Frisa-se que os partidos políticos constituem uma estrutura
indispensável nas relações entre a sociedade e o Estado, uma vez que
no campo das democracias representativas e da evolução constitucional,
asseguram e mesmo aperfeiçoam os regimes democráticos.

Verifica-se, portanto, que a referida iniciativa demonstra o claro
fim de atender os pilares democráticos, estabelecendo um elo de ligação
entre os gestores e a população, atuando como intermediários,
potencializando a participação política do cidadão, representando assim,
medida honrosa, de respeito à participação popular e exercício da
cidadania.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.02.17
EM: 22.02.17

REQUERIMENTO Nº 064 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de
Estado de Infraestrutura do Maranhão, o Senhor Clayton Noleto
Silva, solicitando ao mesmo que encaminhe a esta casa informações
referente a licitação de obras e serviços de engenharia na  construção da
Praça da Lagoa do Parque da Lagoa da Jansen, Município de São Luís/
MA, bem como seu processo licitatório, medições e cronograma de
pagamentos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 20 de fevereiro de 2017. -
EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado Estadual - PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.02.17
EM: 22.02.17
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INDICAÇÃO Nº 154 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, E AO SECRETÁRIO DE OBRAS E
SERVIÇOS, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando QUE APRECIEM A
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR UM PLANO EMERGENCIAL
DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS
DE SÃO LUÍS, A EXEMPLO DA AVENIDA SÃO LUIS REI DE
FRANÇA; AV. JOÃO PESSOA, NO BAIRRO DO JOÃO PAULO;
AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE; AV. DOS HOLANDESES
DENTRE OUTRAS.

A presente solicitação tem por escopo a necessidade de se
enfatizar os constantes problemas quanto à falta de infraestrutura,
especificamente, no que diz respeito à falta de pavimentação asfáltica
de determinadas vias e avenidas.

Sabe-se que tal problema não pode ser solucionado de uma
hora para outra, mas compreende-se também que a elaboração de um
Plano Emergencial é capaz de atenuar os atuais transtornos enfrentados
pela população. De imediato, frisa-se o alcance do Plano, ao menos,
nas principais vias públicas, já que são por elas que há o fluxo mais
intenso.

Mediante o exposto, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, E AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS,
ANTÔNIO ARAÚJO , solicitando QUE APRECIEM A
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR UM PLANO EMERGENCIAL
DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS
DE SÃO LUÍS, A EXEMPLO DA AVENIDA SÃO LUIS REI DE
FRANÇA; AV. JOÃO PESSOA, NO BAIRRO DO JOÃO PAULO;
AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE; AV. DOS HOLANDESES
DENTRE OUTRAS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2017. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 161 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao GOVERNO
DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador
FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, solicitando que seja
implantada uma Unidade do Instituto Médico Legal –ILM, no
Município de Pinheiro. Tal solicitação se faz devido o crescente
número das ocorrências na região da Baixada Maranhense, que muitas
das vezes ficam sem ser elucidadas. A implantação do IML irá diminuir
os custos do Poder Público assim como para os familiares dos falecidos
ou acidentados que precisam se descolar até a Capital para fazer exames,
laudos periciais, perícias médicas, etc. O IML irá atender toda a Baixada
Maranhense.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 162 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exmº. Sr.
Deputado Federal JUSCELINO FILHO, solicitando que seja
articulado junto ao presidente da Câmara Federal, a pauta da PEC
300/2008, que tramita nesta Casa Legislativa, para discussão e votação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 163 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exmº. Sr.
Deputado Federal PEDRO FERNANDES, solicitando que seja
articulado junto ao presidente da Câmara Federal, a pauta da PEC
300/2008, que tramita nesta Casa Legislativa, para discussão e votação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 164 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exmª. Srª.
Deputada Federal LUANA COSTA, solicitando que seja articulado
junto ao presidente da Câmara Federal, a pauta da PEC  300/2008, que
tramita nesta Casa Legislativa, para discussão e votação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 165 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exmº. Sr.
Deputado Federal JULIÃO AMIN, solicitando que seja articulado
junto ao presidente da Câmara Federal, a pauta da PEC  300/2008, que
tramita nesta Casa Legislativa, para discussão e votação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 166 / 17

Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,

requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exmº. Sr.
Deputado Federal JUNIOR MARRECA, solicitando que seja
articulado junto ao presidente da Câmara Federal, a pauta da PEC
300/2008, que tramita nesta Casa Legislativa, para discussão e votação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 167 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Sr. Clayton Noleto, solicitando, com a maior brevidade possível a
pavimentação da rua do Comércio, no município de Conceição do
Lago Açu/MA.

A rua do Comercio, é a principal avenida do município de
Conceição do Lago Açu. Trata-se da avenida de acesso ao Lago Açu,
famoso por ser o maior lago natural do Brasil e o segundo maior da
América Latina, sendo um grande atrativo para turistas do mundo
inteiro.

Entretanto, a mencionada via sofre com alguns problemas de
infraestrutura que, comprometem a trafegabilidade no local. Nesse
sentido, visando contribuir para uma melhoria na qualidade de vida
dos moradores do referido município, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica da rua do comercio, que, atualmente,
encontra-se intrafegável, devido à grande quantidade de buracos, erosões,
poeira e lama durante o período chuvoso.

Em razão disso, as famílias que residem naquela localidade, e
os turistas que ali visitam, sofrem com os diversos transtornos
provocados pela a falta de pavimentação na rua, como por exemplo a
dificuldade no acesso meios de transporte, locomoção de pedestre,
entre outros.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores do
local que são diariamente prejudicados pela dificuldade de
trafegabilidade no local.
Ademais, a implantação de uma melhor infraestrutura viária na avenida
irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora
significativa nas condições de vida da população que residem no referido
município, bem como os turistas que visitam o famoso Lago Açu.

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

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

INDICAÇÃO Nº 168 / 17

Senhor Presidente,

Solicitamos à V. Exa, nos termos do art. 152 do Regimento
Interno, que depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao
Exmo. Presidente da República Federativa do Brasil, o Sr. Michel
Temer, com encaminhamento para o Exmo. Ministro da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Sr. Blairo Maggi, para
o Secretário Nacional de Aquicultura e Pesca, o Sr. Dayvson
Franklin de Souza, e para o Superintendente Federal de
Agricultura no Maranhão, o Sr. Antônio José dos Santos Pires,
para que proceda, com urgência, com a publicação do regimento interno
regulamentando as atribuições e competências da pesca, considerando
que este órgão foi incorporado à agricultura, condicionando a atuação
do superintendente à existência de condições legais para legitimar suas
ações.

Considerando que o Ministério da Pesca foi incorporado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de uma
reforma ministerial, e que não há até o presente momento qualquer ato
formal estabelecendo os limites para o exercício da pesca profissional,
solicita-se, por meio desta indicação, a publicação urgente do regimento
interno, capaz de legitimar a atuação do superintendente do MPA no
Maranhão, concedendo segurança e respaldo jurídico na relação.

O decreto nº 8.701/2016 dispõe, no seu art. 7º, § 1o que fica o
MPA responsável pela adaptação das unidades do extinto Ministério
da Pesca, para adequá-las a nova estrutura regimental, de modo a permitir
a regularização das suas atribuições e competências. Nesse sentido, o
regimento interno constitui ato capaz de organizar o funcionamento e
estabelecer os procedimentos que devem ser obedecidos para o
cumprimento da finalidade do órgão.

Contudo, a despeito desse decreto, o ministério da agricultura
ainda não concluiu a reestruturação e a incorporação das novas
atribuições, cargos e estruturas do MPA, necessária para a adequação
da estrutura do extinto ministério à agricultura, tornando inviável a
atuação da superintendência deste órgão no que tange as respectivas
atribuições para o exercício da pesca artesanal profissional.

Observa-se, assim, que a ausência da publicação do regimento,
elide a possibilidade de atuação do superintendente e, por consequência,
impede que os pescadores profissionais tenham a devida legalização
das suas atividades, reconhecendo seus direitos, como ocorre com o
procedimento de deferimento de processos, uma das etapas
prejudicadas pela carência de ato que a legitime.

Assim, considerando que o órgão deve ser regido por princípios
de atuação, materializados através de ato formal, é que se justifica a
presente indicação, visando a publicação do preceito legal capaz de
legitimar a atuação da Superintendência da Agricultura, na certeza da
adoção do procedimento necessário e eficaz a satisfação dos direitos
dos pescadores profissionais, contribuindo para a celeridade e
comodidade destes.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 20 de fevereiro de 2017 – JÚNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 169 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Diretor de Relações Institucionais,
o Sr. José Jorge Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade
possível, a ampliação do serviço de iluminação pública elétrica no
Povoado Cocal, no município de Santo Amaro/MA.

O povoado Cocal, fica localizado na zona rural do município
de Santo Amaro, distante cerca de 79 km da sede, sendo um dos maiores
povoados do referido município. Entretanto, mesmo possuindo uma
grande quantidade de moradores, a população padece por alguns
problemas de infraestrutura, necessitando de algumas intervenções,
como construção de escola, implantação de sistema de abastecimento
de água, energia elétrica, eis alguns exemplos.
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Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas

condições de vida da população da localidade, solicitamos por meio
desta indicação a melhoria do sistema de iluminação pública elétrica no
povoado Cocal, uma vez que a energia fornecida no local é rural e por
isso sofre muita oscilação, fazendo com as famílias que residem no
aludido povoado, ainda, utilizem, lamparinas.

É inegável que, a falta de iluminação pública, principalmente
nas ruas, contribui bastante para a prática de crimes. A escuridão e a
falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que, geralmente, em razão
do trabalho ou estudo, acabam transitando à noite nas ruas. A falta de
iluminação pública contribui significativamente para a falta de segurança
da população das cidades.

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública
e o seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessária a melhoria
do sistema de iluminação elétrica no povoo Cocal, tendo em vista os
inúmeros benefícios proporcionados a população que reside no
povoado, contribuindo também para a diminuição dos índices de
criminalidade na localidade, justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 14 de fevereiro de 2017 – JÚNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 170 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor
Jhonatan Almada, a implantação de uma Unidade Vocacional do
Instituto Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – IEMA no
Município de Itinga do Maranhão, com cursos de Movelaria,
Agricultura Orgânica ou Agroindústria.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da Prefeitura e da população

do Município de Itinga do Maranhão, tendo em vista que o município
carece de educação técnica, necessitando da instalação de uma Unidade
Vocacional do IEMA que permita o desenvolvimento de suas aptidões,
proporcionando crescimento científico e socioeconômico da região,
com cursos nas aéreas de Movelaria, Agricultura Orgânica ou
Agroindústria. Para tanto, o poder público municipal propõe a doação
de um prédio para a instalação do referido instituto, além de amplo
apoio.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 171 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão,
que proceda à ampliação e readequação dos espaços físicos do Centro
de Ensino Vereadora Neide Costa, situado na região do Baixo Parnaíba,
Povoado Cana Brava, em Água Doce do Maranhão - MA.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas de diretor, professores,
pais, alunos e comunidade do Centro de Ensino Vereadora Neide Costa
que necessita de ampliação e readequação dos espaços físicos, além da
criação de outros. A escola atualmente atende a 515 (quinhentos e
quinze) alunos de toda região do Baixo Magu e adjacências, funcionando
nos três turnos e necessita dessa reforma para o bom andamento das
atividades de docentes e discentes, tendo em vista que conta com
apenas 04 (quatro) salas de aula, mas uma improvisada, o que justifica
a apresentação da presente indicação

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 172 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Diretor Presidente da Empresa
de Telefonia Claro, o Senhor José Antônio Guaraldi Félix, para que
determine ao setor competente a regularização da transmissão de sinal
da operadora no Município de Apicum-Açu - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população do Município

de Apicum-Açu que está sofrendo com vários transtornos e prejuízos
devido à falta de sinal da Empresa de Telefonia Claro, que é a única
operadora de celular a prestar seus serviços na cidade, o que justifica a
presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 173 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva,
a inclusão das ruas do Centro do município de Axixá e do Povoado
Peryjuçara, no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da prefeitura e da população

do Município de Axixá, tendo em vista que este município está
enfrentando sérias dificuldades para a circulação de veículos e de
pessoas devido ao estado de degradação em que se encontram as ruas
do Centro e do Povoado Peryjuçara, que estão quase intrafegáveis,
necessitando de reparos urgentes, o que justifica a apresentação da
presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 174 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Sr.  Célio Roberto Pinto de Araújo,
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros e ao Exmo. Sr. Izac
Matos, Comandante Adjunto, solicitando, em caráter de urgência,
medidas no âmbito das atribuições da DEFESA CIVIL e CORPO DE
BOMBEIROS que visem a prevenção de acidentes ao que se refere a
preocupante situação decorrente do aumento substancial do volume
pluviométrico que ameaça de cheia o Rio Mearim.

Nosso pedido se justifica pela eminente ameaça de enchente
que vem preocupando a todos nós. Já é possível perceber o alargamento
das margens do Rio Mearim, onde recebemos inclusive relatos de alguns
ribeirinhos preocupados visto que a água já começa a invadir suas
propriedades. É preciso uma força-tarefa para que juntos possamos se
não evitar, mas pelo menos atenuar o sofrimento desses maranhenses
que padecem com o período de chuvas não só em nossa região, mas em
todo o Estado.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 22 de Fevereiro de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº175 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Maranhão, senhor
Flávio Dino, solicitando, em caráter de urgência, medidas que visem
a prevenção de acidentes ao que se refere a preocupante situação
decorrente do aumento substancial do volume pluviométrico que ameaça
de cheia o Rio Mearim.

Nosso pedido se justifica pela eminente ameaça de enchente
que vem preocupando a todos nós. Já é possível perceber o alargamento
das margens do Rio Mearim, onde recebemos inclusive relatos de alguns
ribeirinhos preocupados visto que a água já começa a invadir suas
propriedades. É preciso uma força-tarefa para que juntos possamos se
não evitar, mas pelo menos atenuar o sofrimento desses maranhenses
que sofrem com o período de chuvas não só em nossa região, mas em
todo o Estado.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 22 de Fevereiro de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 176 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Ilustríssimo Senhor Valter
Casimiro Silveira, Diretor Geral do Departamento de Infraestrutura de
Transportes no Maranhão – DNIT/MA, solicitação para adoção das
medidas administrativas necessárias para recuperação da via na
cabeceira da ponte localizada na BR 135, na altura do bairro Guanabara,
no Município de Colinas/MA, especialmente pelo risco que representa
para a população, pois metade da via na cabeceira da citada ponte já
desmoronou devido à ação das chuvas que assolam a região.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 21 de fevereiro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 177 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, as medidas legais e administrativas para retomada das obras
de melhoria e pavimentação asfáltica do trecho da MA 278,
compreendido entre os Municípios de São Francisco do Maranhão a
Barão de Grajaú.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 21 de fevereiro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 178 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Ricardo
Barros e ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Fundação Nacional
de Saúde, Antonio Henrique de Carvalho Pires, solicitando
viabilizar o envio de veículos pulverizadores (CARRO FUMACÊ)
para os municípios do Estado do Maranhão com maior ocorrência
de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
zika e chikungunya.

Com o objetivo de reforçar o combate ao mosquito na fase
adulta, evitando o aumento do índice das referidas doenças, que tem
sua incidência potencializada no período chuvoso.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de fevereiro de
2017. - Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE:

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 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, Senhor Presidente Othelino
Neto, senhoras e senhores deputados, galeria, a todos que nos
acompanham através da TV Assembleia e das redes sociais. Também
saudar a imprensa, saudar hoje em nome do blogueiro Diniz, que está
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fazendo aniversário. Que Deus abençoe a todos os jornalistas que
acompanham esta Casa. Mas, senhoras e senhores, eu hoje faço
referência, Senhor Presidente, a uma reunião que nós tivemos em nosso
gabinete. Tivemos a oportunidade de receber vereadores de Açailândia,
e aqui o nome do vereador Jarles, que antes mesmo de ser vereador, era
sindicalista. E ali nós tivemos a oportunidade de receber em nosso
gabinete uma carta de reivindicação na época. E desde então nós lutamos.
Criamos uma comissão especial nesta Casa para tratar de um assunto
muito importante para o Maranhão, não só para Açailândia. Até porque
nós vamos falar da geração de emprego e renda, da manutenção dos
empregos no Estado do Maranhão, que sempre foi a nossa preocupação,
manter os empregos e gerar mais empregos. Então nessa reunião que
nós tivemos no nosso gabinete, recebendo uma comissão de sindicalistas
e vereadores, nós dialogamos sobre essa necessidade de reativar a
Comissão Especial, que foi criada nesta Casa e que, inclusive, deu
resultados. Faço esse registro importante, porque nós buscamos
políticas de resultados. Não queremos fazer apenas uma proposição e
deixar que essa proposição siga seu trâmite natural. Nós queremos que
ela tenha seus desdobramentos positivos. E desde o início nós
perseguimos os resultados. E nesse sentido nós estivemos no Palácio
dos Leões com empresários, junto ao Governador, que naquela ocasião
garantiu o crédito de ICMS, que era uma das reivindicações dos
empresários para não fecharem as portas, e também a questão
ambiental. Estivemos na SEMA, encaminhamos proposições,
reunimos, fomos em loco conhecer as indústrias que se instalaram em
Açailândia que ali geram empregos, as guseiras, a diversificação das
suas atividades, para justamente manter as linhas de produção e, assim,
continuarem no mercado, atuando, apesar do baixo preço do gusa que
refletiu no mercado nacional. Nesse sentido, nós buscamos absorver
todas as informações, buscamos ouvir a classe dos trabalhadores, ouvir
os empresários e formalizamos várias iniciativas, não só indicando ao
Governo do Estado aquilo que nós podemos acolher nas audiências
públicas, mas também nós estivemos pessoalmente para defender as
Indicações que ali nós colocamos como necessárias para a manutenção
das indústrias no município de Açailândia. Então, inclusive, conversei
com o Deputado Eduardo Braide, que já se pronunciou sobre essa
necessidade. É importante que nós possamos formalizar novamente
essa comissão especial para ir a Açailândia a fim de que nós possamos
ouvir novamente os trabalhadores, ouvir os empresários, acolher as
demandas, desta vez, claro, buscando alguns diferenciais porque, se
medidas não forem tomadas, e nós estamos falando no âmbito privado,
mas o Poder Público também tem a necessidade de poder acompanhar
essas iniciativas e, claro, tentar fortalecer essas atividades, buscando a
consolidação de uma política importante que é a geração de emprego e
renda para o Maranhão. Não podemos admitir que as guserias, as
indústrias que geram emprego no estado do Maranhão, ali na região de
Açailândia, fechem as portas. Então nós estamos extremamente
preocupados, ficamos preocupados porque mais uma vez recebemos
os nossos trabalhadores no nosso gabinete para tratar desse assunto e
esperávamos que pudessem até estar avançando, a pauta seria diferente,
seria já com a perspectiva de apoiar a iniciativa de instalação de
indústria naquela região, mas mais uma vez a ameaça aí do desemprego,
a ameaça de nós termos trabalhadores desempregados, pais de famílias
que precisam sustentar as suas famílias. Isso vem à tona e nos causa
preocupação, por isso que eu queria, Senhor Presidente, e vou,
deputado Eduardo, inclusive falei e citei agora V. Ex.ª, o diálogo que
nós tivemos no gabinete com o Jarlis e toda a composição daqueles que
lutam pela manutenção dos empregos de Açailândia. Quero me colocar
à sua disposição para a recomposição daquela tão importante comissão
especial que avalia a crise, que propõe soluções e debate um assunto
tão importante que é a manutenção dos empregos. Eu quero parabenizar
V. Ex.ª inclusive por ter vindo a esta tribuna, por estar disposto a esta
luta junto com todos os deputados que também participaram, para que
nós possamos nos engajar, porque é importante, em um momento tão
difícil, nós mantermos os empregos maranhenses é fundamental para
economia maranhense, para a dignidade, para o fortalecimento deste
Estado. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Cabo Campos, por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado. O nome do Senhor exaltado. Senhores, o
nosso cordial bom dia. Queridos, recebi um desabafo de um bombeiro
militar que representa a instituição com mais credibilidade no Brasil,
que são esses homens corajosos que combatem o fogo e que ele, por
uma questão de falta de alguns equipamentos, têm perdido algumas
vidas, perdido vidas no seu serviço, que é de emergência médica. Antes
de mais nada, eu queria pedir que nós não viéssemos a politizar essa
questão, o que o deputado Cabo Campos quer é resolver a questão,
haja vista que o nosso governador está há dois anos, os outros que
passaram também não fizeram, então não quero politizar, trazer aqui
questão de Oposição, de Situação nada disso, o que eu quero aqui é
resolver. E o apelo que eu faço ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão é que, no ano de 2015, perdão, no ano de 2016, eu destinei
parte de minhas emendas para aquela emergência médica a fim de que
comprasse para aqueles nobres guerreiros um desfibrilador e outros
equipamentos que estão se fazendo necessários. Então o desabafo que
eu recebi desse homem de Deus, bravo guerreiro do Corpo de
Bombeiros, que está há anos na emergência médica e que ama o que
faz, ele se queixava de que as vidas estão correndo pelas suas mãos por
falta desses equipamentos. Eu sei do compromisso que o nosso
governador Flávio Dino tem com a segurança pública, consequentemente
pela vida, tanto é que absorveu no seu governo o pacto pela vida, e eu
quero pedir ao governador, ao secretário de Segurança que façam
atividades concernentes ao orçamento para que venha abençoar o
grupamento de emergência médica, que verifiquem as minhas emendas
para que possa chegar até lá. Queridos do Corpo de Bombeiros, este
parlamento vai fazer de tudo para que isso possa acontecer. O segundo
tópico que eu quero falar é que também destinei R$ 200 mil reais para
a equoterapia da Polícia Militar, mais precisamente na Cavalaria, onde
o passo do galope do cavalo faz bem e é uma terapia para algumas
pessoas, para alguns garotos que têm a sua peculiaridade no que diz
respeito àquilo que têm como um problema de saúde. Eu também
quero pedir aqui ao nosso governador para que atente a isso também e
que nós possamos dar alento àqueles homens que fazem não só a
segurança pública, mas que também têm tempo para trabalhar com
aqueles garotos e garotas. O terceiro ponto, é que a nossa Mesa já leu
as nossas indicações, estamos fazendo indicações aos 18 deputados
federais do estado do Maranhão, bem como também ao Presidente da
Câmara Rodrigo Maia, que é do meu Partido, Democratas, para que se
retomem as discussões no que tange a PEC 300. É até inconstitucional,
passou em primeiro turno a PEC 300 e nunca foi votado no segundo
turno. Portanto, senhores, essas são as minhas considerações e espero
que não venhamos a politizar a coisa, mas que possamos vir realmente
a resolver não só todas essas questões, mas de modo especial a questão
dos nossos irmãos bombeiros militares da Emergência Médica. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem estivemos
no município de Coroatá inaugurando a unidade do IEMA, Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, com a presença do
governador Flávio Dino. Quero também destacar a presença do
deputado Fábio Braga, que também estava lá. E foi um momento
bastante especial. Não é ainda a unidade definitiva, é a unidade
provisória, vamos chamar assim, é um prédio que já vinha sendo
construído e que teve concluída a sua construção e já totalmente
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preparado e qualificado para iniciar as atividades do Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia naquele município. Ele vai atender de
imediato 160 jovens que vão ingressar no primeiro ano. Todas as escolas
do IEMA serão em tempo integral e integrado ao profissionalizando,
portanto, todos eles terão curso técnico, poderão fazer as refeições na
própria escola, com laboratórios, com biblioteca, etc. Então eu considero
um grande passo, mas certamente será melhor quando estiver a obra
principal concluída e abrigando o IEMA que vai atender não só o
município de Coroatá, mas os municípios daquela região. Portanto, é
um grande benefício. O governo do Maranhão está nesse curso
concluindo agora sete escolas que já iniciam as atividades. Ontem foi
Coroatá, estávamos em Coroatá. Amanhã pela manhã, e desde já eu
justifico a minha ausência na sessão, estaremos em São José de Ribamar
também inaugurando a unidade do IEMA naquele município. Na
próxima semana, estaremos em Timon concluindo essa etapa das sete
escolas que estarão em funcionamento no estado do Maranhão. É um
grande passo para a educação e para o desenvolvimento. É tudo de que
a juventude precisa, ou seja, de oportunidade. Eu sou filho do interior
do Maranhão, nasci em Pindaré Mirim, sempre estudei em escola
pública e posso afirmar com segurança, se eu não tivesse a chance de
ter estudado numa boa escola pública no meu ensino médio, que foi a
Escola Técnica Federal do Maranhão, eu não conseguiria dar um passo
sequer na minha vida profissional. Então devo o que sou à chance que
tive de estudar em uma boa escola pública. É por isso que defendemos
com tanta ênfase a melhoria das condições de trabalho, de
funcionamento da pedagogia dentro da rede de educação no estado do
Maranhão como, por exemplo, essa rede do IEMA que está sendo
implantada. Que vai também ser complementada pelas escolas de tempo
integral da rede regular, coordenada pela SEDUC. É um grande trabalho
e será um grande legado para a história do Maranhão. Porque essas
vidas que estão ali, esses jovens, muitos deles terão a chance de estudar
em uma boa escola, de ter uma formação técnica, mas mais do que isso,
terão a chance de se livrar das armadilhas, da violência, da criminalidade,
do tráfico de drogas e de uma série de outros problemas que afetam
hoje a nossa população, que precisam ser enfrentados com ação da
Polícia. Mas antes da Polícia, talvez até mais importante do que a
Polícia, é a ação preventiva com políticas públicas efetivas que possam
garantir oportunidade e perspectiva de vida digna ao nosso povo. E
isso quem confere é a educação. Eu sei que esse é um discurso que está
em todos os palanques. Não há um palanque eleitoral que um candidato
não pregue que a prioridade seja a educação, só que na prática muitas
vezes isso não corresponde à realidade. Há uma distância do discurso
para a realidade. Eu queria cumprimentar ao governador Flávio Dino e
à sua equipe, Jhonatan Almada, secretário de Ciência e Tecnologia e
toda a equipe da Ciência e Tecnologia, porque estão colocando na
prática aquilo que foi um discurso de campanha. O governador Flávio
Dino assumiu o compromisso de implantar o IEMA e uma rede de
educação profissional no estado do Maranhão e está fazendo. Portanto,
merece palmas, merece o nosso reconhecimento e merece todo o nosso
empenho para que essa rede possa avançar cada vez mais e possa dar
os frutos que o povo, o Maranhão precisa. Termino dizendo que fiquei
muito alegre, muito contente, muito orgulhoso de tudo que vi inclusive
da parceria do atual prefeito de Coroatá, Luís da Amovelar Filho, com
todo seu empenho e dedicação para ajudar na implantação dessa
unidade, naquele município. Acho e considero que esse é o caminho e
me senti mais orgulhoso ainda, porque estava lá no início desse trabalho,
empenhado como secretário de Ciência e Tecnologia e agora empenhado
como parlamentar defendendo essa causa, porque é uma causa do
povo, do povo do Maranhão, sobretudo, da juventude e daqueles que
mais precisam. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Josimar de
Maranhãozinho, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) - Senhor Presidente,

Mesa Diretora, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho a
esta tribuna para falar de um fato que não é novidade não somente para
a Secretaria de Estado, mas também não é novidade para a população,
que já foi visto na rede social e em vários blogs. Nós temos visto a
situação em Centro do Guilherme, que há sete dias a população e
Centro do Guilherme estão isolados, porque o único acesso que tem é
a MA 307, na qual foi feito um desvio e esse desvio foi feito há seis
meses. A construtora, que garantiu não só para mim, mas para todos os
Vereadores, para a Secretaria que essa obra, essa ponte estaria pronta
em três meses e se passaram seis meses. Estive com nosso Secretário
Clayton Noleto, o qual me atendeu muito bem. Marcamos uma visita
in loco no dia 16 de dezembro, na qual não foi possível à Secretaria ou
a um representante estar lá nessa visita in loco, mas nos informaram
que seria feita uma ponte de trilho e que essa ponte suportaria as
enchentes do Rio Maracaçumé. Então o povo Guilhermense, como eu,
como a Prefeita, na época, Detinha, ficou aguardando esta ponte. Eu
na postura de homem público não posso deixar de esclarecer o meu
trabalho, a minha dedicação em solucionar este problema, porque já
previa que isso viria a acontecer em Centro do Guilherme, mas
infelizmente está há sete dias. E hoje ao acordar vi um velório sendo
feito de canoa, vi pessoas, que já estou vendo há sete dias, saindo de
Centro do Guilherme através de canoa. O único aceso que existe ainda
é o acesso de uma vicinal que aumenta 10 km. E esse acesso está
custando aos cofres públicos municipais um absurdo para manter o
tráfego de carreta, para manter todo tráfego da cidade por essa vicinal.
Então, nobre Presidente, eu gostaria de ressaltar que nós temos um
compromisso. Eu, particularmente, tinha um compromisso com o povo
do Maranhão, tenho compromisso com os quase cem mil votos que
tive e mais da metade foi naquela região. Tenho compromisso com o
povo Gulhermense, porque aquela cidade votou no Deputado Josimar
do Maranhãozinho, dando uma proporção de quase 80% dos votos
daquela cidade. A Prefeita Detinha, por oito anos, fez muito por aquela
cidade. O que dependeu do município, ela entregou uma infraestrutura
de qualidade. Mas, infelizmente, o Centro do Guilherme não tem tido
sorte com as obras públicas. Foi iniciado, primeiramente, um colégio
do ensino médio, do qual foi paralisada a construção, em postura de
ser coberta. E também foi iniciado um hospital que nunca foi finalizado.
E agora essa MA, que está trazendo esse desconforto ao povo
Gulhermense. E quero aqui pedir a Secretaria de Infraestrutura que
ajude as prefeituras a manterem a estrada vicinal, porque é o único
acesso que a população, que os carros, que os veículos têm para sair ou
entrar com mercadorias para comercialização. Também quero dizer
que, como já foi postado hoje na rede social, o desvio que está sendo
feito lá é de madeira e talvez não suporte o peso de uma moto. Se
qualquer pessoa visualizar as fotos que amanheceram nas redes sociais,
realmente é de lamentar. Presidente, também quero pedir o apoio da
Secretaria de Infraestrutura para que pressione essas empresas que
vão aos nossos municípios e ganham licitações, como a MA-307 de
Centro de Guilherme, ganham licitações de 28 milhões, mas não são
capazes de fazer um desvio para solucionar e dar condições para o
povo ter o direito de ir e vir. A secretaria poderia reter o recurso do ISS,
que também é um direito do município. Hoje nós temos duas MAs
sendo construídas naquela região, a MA que liga a BR-316 a Pedro do
Rosário, a MA que liga a 316 a Centro do Guilherme. Ontem estive em
reunião com os dois prefeitos cujas prefeituras já fizeram várias
cobranças do ISS, o qual até ajudaria a manter essas estradas e esses
desvios dessa estrada vicinal. As cobranças são feitas. Uma vez, quando
eu fui prefeito de Maranhãozinho, eu consegui obter o acesso e a
prefeitura recebeu seus 5%, mas eu tive de recorrer à Justiça e essa
obra foi interditada para que a empresa apresentasse a sua planilha de
custo e pudesse ser feita a cobrança, e a prefeitura pudesse receber seu
imposto sobre serviço que lhe é de direito. Então fica difícil para o
prefeito tomar uma medida dessa forma, porque termina sendo uma
medida antipopular, já que está parando uma obra que vai trazer
benefício para o povo. Ao mesmo tempo, se não fizer essa interdição,
a prefeitura estará abrindo mão de receber o imposto de município que
é de direito do povo também. Muito obrigado, presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, minha fala nesta manhã é no sentido de fazer
convite a reforçarem a luta em que esta casa esta participando ativamente
e também mostrar o encaminhamento no respeito de uma demanda da
nossa grande Imperatriz. Primeiro, reiterar um convite a todos os
parlamentares desta Casa e a quem puder acompanhar, a imprensa, se
puder participar. Hoje, às quinze horas, na reitoria da Universidade
Federal do Maranhão haverá a primeira reunião com a reitora da
Universidade Federal, Nair Portela, a primeira reunião da Frente
Parlamentar em defesa da bonificação nas notas do ENEM para os
estudantes oriundos de escolas maranhenses. Essa luta se faz necessária
para reforçar as possibilidades de acesso dos nossos jovens. Deputado
Bira, Deputado Wellington do curso, V. Ex.ªs têm reiterado, têm apoiado
esta causa e nós sabemos como temos perdido vagas na Universidade
Federal, sobretudo no curso de Medicina para estudantes que vêm de
outras regiões, enquanto vários estados do Brasil já tem um sistema de
política afirmativa, um sistema de bonificação, de cotas regionais. E
alguns deles, algumas Universidades Federais chegam a aumentar em
até 20% a nota do seu estudante de sua região, de seu Estado, o que é
muito justo, o que aumenta as possibilidades de ingresso de um jovem
do Estado. E nós estamos reiterando essa luta. Esta Casa terá um
papel fundamental nessa luta, porque mostrará essa legitimidade
popular, uma voz no mesmo clamor, dando ecos fortes na sociedade,
para mostrar este caminho, encorajando, assim, a Universidade Federal
a implantar o sistema de bonificação. Portanto, hoje às quinze horas,
todos os Deputados e Deputadas que puderem participar, a imprensa,
é muito importante o apoio de todos. Quero também reiterar que foi
marcado pela bancada maranhense, na Câmara dos Deputados, uma
audiência por uma causa que solicitamos de Imperatriz e da nossa
Região Tocantina. Trata do fechamento de agências bancárias, pois o
Banco do Brasil, no mês de março, agora, já estará fechando a agência
da Praça da Cultura, uma agência que tem uma história muito grande
em nossa cidade. E já foi anunciado o fechamento da agência do Banco
do Brasil, Praça da Cultura. Também foi anunciado o fechamento da
agência do Banco do Nordeste, em Imperatriz, da Avenida Bernardo
Sayão e também foi anunciado o fechamento da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em Imperatriz. É um retrocesso muito grande que
tem sido anunciado, sobretudo pela política do Governo Federal, que
coloca o retrocesso para a nossa cidade, tirando serviços
importantíssimos que foram garantidos, fruto do desenvolvimento da
nossa cidade. E, agora, tirar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
de Imperatriz, dando um impacto direto, dificultando a celeridade dos
processos, trazendo uma logística muito complicada, de todos os casos
terem que vir para São Luís, despachar aqui em São Luís é um retrocesso
muito grande. E aí dificulta para as empresas, para os contadores,
dificulta para as prefeituras de todos os que precisam desse serviço da
Procuradoria da Fazenda. É algo que nós não podemos simplesmente
aceitar. Nós vamos lutar, nós vamos reivindicar. De modo que nós
tivemos uma audiência pública em Imperatriz, e nessa audiência eu
propus que fizéssemos uma comissão e fôssemos, então, a Brasília,
numa reunião com a bancada de deputados federais. De lá para cá, eu
tenho dialogado com o Deputado Federal Rubens Júnior, tenho
dialogado com o deputado federal Juscelino Filho, que é o líder da
bancada, tenho dialogado com o deputado federal Zé Reinaldo. Dias 08
e 09 de março, já foi marcada essa reunião com a bancada federal para
receber essa comitiva. Nós estendemos que esse convite para que a
Assembleia, sobretudo os representantes da nossa região, mas também
os demais que puderem participar reforçando essa causa, é de grande
importância. Essa comissão terá representantes da Câmara de
Vereadores de Imperatriz, desta Casa, terá representantes da OAB, da
Associação Comercial Industrial de Imperatriz, do Sindicato dos

Bancários, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e vários outros
segmentos da nossa grande cidade, da nossa região, bem como também
representantes dos prefeitos da nossa região, sobretudo da Associação
dos Prefeitos à qual será estendido o convite. Quero também, Senhor
Presidente, pautar que a Azul Linhas Aéreas já também manifestou,
anunciou a retirada de voos em Imperatriz na ponte aérea Imperatriz/
Belo Horizonte. Esse voo já tinha vários meses em atividade, tem uma
grande demanda, mas infelizmente toda hora é uma lapada dessas que
a nossa cidade, que a nossa região recebe. A Latam já havia anunciado
que iria retirar também e vozes do Maranhão todo se uniram. A Latam
reavaliou e vai manter essa oferta de voos. Agora a AZUL retirando
Imperatriz/Belo Horizonte é uma preocupação muito grande porque é
uma ponte de conexão muito importante da nossa grande cidade, da
nossa grande região. Quero, portanto, manifestar aqui o nosso repúdio,
mas também reiterar que nós já estamos fazendo encaminhamento
junto a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo. Já tenho dialogado
com o subsecretário Hugo e a Secretaria de Cultura e Turismo já tem
dialogado e já está em diálogo com a empresa Azul, sobretudo, na
negociação, por meio da redução da alíquota do ICMS do combustível
de avião em que nessa negociação poderá avançar e que torcemos para
que dê certo e estaremos reforçando esta causa e para que a nossa
região não tenha perdas, porque, infelizmente, nos últimos tempos,
esse retrocesso tem sido recorrente a nossa região, mas nós vamos
lutar. Era isto que eu tinha a relatar, Senhor Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem direito a apartes. Deputado Rafael, V. Ex.ª se inscreveu,
mas não assinou no livro. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, que acompanha os
nossos trabalhos e difunde as nossas ações no Parlamento Estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Quero fazer um pedido a todos os demais pares,
principalmente o deputado Marco Aurélio, presidente da CCJ, e demais
membros do CCJ, deputado Edilázio, deputado Eduardo Braide, demais
membros da CCJ. Nós protocolamos, na manhã de hoje, quatro projetos
de decreto legislativo, deputado Eduardo Braide, já foram apresentados
em treze Assembleias Legislativas, pelo Brasil afora, e eu estou
apresentando na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
 que é o apoio Fórum Parlamentar Catarinense. A ideia surgiu na
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é em defesa do pacto
federativo e que propõe maior autonomia de legislar das Assembleias
Legislativas. Então apresentamos, na manhã de hoje, 04 propostas de
mudanças à Constituição. E antes que falem da inconstitucionalidade,
que apresentem argumentos contrários, quero só esclarecer que tenho
certeza que o deputado Marco Aurélio, deputado Eduardo Braide têm
conhecimento para que possamos apresentar Emenda à Constituição
Federal, precisamos de pelo menos 1/3 da Câmara dos Deputados ou
do Senado, e as Assembleias Legislativas também podem apresentar
Emenda à Constituição Federal tendo pelo menos metade das
Assembleias Legislativas. Então esses 04 projetos que protocolei na
manhã de hoje são de suma importância no Pacto Federativo e,
principalmente, para o fortalecimento das nossas ações nas Assembleias
Legislativas. Como, por exemplo, a proposta da Emenda à Constituição
visando acrescentar o inciso IV, do artigo 60, deputado Marco Aurélio,
deputado Bira do Pindaré, muito importante para V. Exa que tem essa
participação popular também, acrescentar o inciso IV, do artigo 60 da
Constituição Federal, que estabelece a iniciativa popular para
apresentação de proposta à Emenda constitucional. Acrescentando
também fim, modificação e disposição do Fundo de Participação dos
Estados e Distrito Federal e dos municípios. Apresentando também
Emenda à Constituição visando alterar os artigos 166 e 198, estabelecer
que a União destine, no mínimo, 10% da sua Receita corrente bruta às
ações de serviços públicos de Saúde, excluindo do cômputo deste
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percentual as emendas parlamentares no orçamento federal. E por
último, visando alterar os artigos 22 e 24 da Constituição Federal para
tornar as competências legislativas privativas da União em
concorrência com os Estados e Distrito Federal. Ou seja, ampliando a
nossa capacidade de legislar. Então o projeto deverá passar pela CCJ e
com o parecer favorável, ser votação em Plenário. Eu já chamo a atenção
de todos os deputados, são 04 projetos de suma importância para o
fortalecimento das Assembleias Legislativas e da nossa competência
de legislar. Projeto importante de valorização das Assembleias, de
fortalecimento das Assembleias e que esse Pacto Federativo venha a
fortalecer a nossa Casa, os nossos mandatos e o Parlamento Estadual.
E o Parlamento Estadual forte, com democracia, com certeza quem
ganha é a população do nosso Estado e de todo o Brasil. Então
apresentamos hoje 04 Projetos de Decreto Legislativo de alteração à
Constituição Federal. Senhor Presidente, aproveito ainda o tempo que
me resta para fazer dois convites. O primeiro, na tarde de hoje a partir
das 15 horas, no Auditório Fernando Falcão, uma Audiência Pública
solicitada por mim e pelo deputado Eduardo Braide. Que não é ideia
nossa, a autoria é somente do convite, mas a ideia não é nossa. Nós
acatamos um pedido, uma solicitação de muitos professores que vieram
nos procurar para que pudéssemos solicitar uma Audiência Pública
para debater dois pontos principais: primeiro, o reajuste salarial dos
professores e, segundo, a Medida Provisória 230/2017. Que façamos
um amplo debate sobre a Medida Provisória n.º 230/2017. Estão
convidados para a audiência o secretário de Educação Felipe Camarão,
o SINPROESEMMA, o Promotor de educação doutor Paulo Avelar e
convidamos todos os deputados estaduais para que se façam presentes
nesta audiência pública hoje, a partir das 15h, com a presença de
professores, para que possamos discutir o reajuste salarial, a campanha
salarial de 2017 e também a PEC 230. Mais uma vez deixo bem claro,
não é competência nossa o reajuste salarial. Nós estamos fazendo um
trabalho na Assembleia Legislativa que é de fazer o diálogo, de manter
esse diálogo do Executivo com o SIMPROESEMMA, com o Sindicato,
na verdade, e com a Secretaria de Educação do Estado. E, por último,
Senhor Presidente, fazer um convite: amanhã estaremos na cidade de
Barreirinhas, reunindo os aprovados no último concurso, que estão
alegando problemas no certame. Ontem tiveram uma reunião na Câmara
Municipal; hoje, uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores em
Barreirinhas e amanhã, às 16h, nós estaremos numa reunião com prefeito,
Câmara Municipal e os aprovados no último concurso na cidade de
Barreirinhas. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Que
Deus seja louvado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ficam transferidos para a sessão de amanhã os
deputados: Rafael Leitoa, Roberto Costa, Valéria Macedo, Eduardo
Braide e Leo Cunha.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei nº 232, de autoria do Deputado
Antônio Pereira (lê). Suspendo a sessão para que as comissões possam
emitir o parecer. A Sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Reaberta a sessão. Com a palavra o deputado
Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Concedido
vista, por 24 horas, ao deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Projeto de Lei n.º 232/2016 fica transferido para
a próxima sessão. Projeto de Lei n.º 140/2016 de autoria do deputado
Josimar de Maranhãozinho. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para segundo

turno. Projeto de Lei n.º 187/2016 de autoria do deputado Josimar de
Maranhãozinho. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai para segundo turno. Projeto
de Lei n.º 187/2016, de autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai para segundo turno. Projeto de Lei n.º 201/
2016, de autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n.º 002/2017, de
autoria do deputado Othelino Neto. (lê). Depende de Parecer da CCJ.
Suspendo a Sessão para que a Comissão de Constituição e Justiça
emita parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Reaberta a sessão. Dada a palavra ao deputado Antônio
Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, a informação é que esse projeto foi votado ontem pela
Comissão de Constituição e Justiça e foi publicado no Diário de hoje.
Portanto, conclusos os trabalhos desta Comissão. Foi inclusive pela
aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - O Projeto de Resolução n.º 002/2017. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À promulgação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 056/2017, de autoria do deputado Edilázio Júnior.
Deputado ausente, então fica transferido para a próxima sessão, assim
como o Requerimento n.º 057/2017 também de autoria do deputado
Edilázio Júnior. Requerimento n.º 058/2017 de autoria da deputada
Valéria Macedo. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa: Requerimento n.º 055/2017 de autoria do deputado
Zé Inácio. (lê). Deferido. Requerimento n.º 060/2017 de autoria do
deputado Zé Inácio. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017: Requerimento n.º
061/2017 de autoria do deputado Marco Aurélio; Requerimento n.º
062/2017 de autoria do deputado Adriano Sarney; Requerimento n.º
063/2017 de autoria do deputado Júnior Verde; Requerimento n.º 064/
2017 de autoria do deputado Edilázio Júnior.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Partido Verde. Declina. Bloco Parlamentar Democrático.
Deputado Vinícius? Ausente. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Se possível, eu gostaria de usar o Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Rafael Leitoa por cinco minutos e deputada Valeria Macedo por cinco
minutos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – V. Ex.ª, deputado Braide, tem cinco minutos
sem apartes. Em seguida, o Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, venho a esta tribuna
para reafirmar o convite, deputada Valéria Macedo, hoje, às 15 horas,
no Auditório Fernando Falcão, para a audiência pública que tratará,
deputado Sérgio Frota, da Medida Provisória nº 230/17 que tem por
objeto o reajuste dos professores da rede estadual de ensino. Será uma
audiência importante que contará com a participação diretamente de
vários professores. Teremos a oportunidade, deputado Antônio Pereira,
e aí de forma especial, embora seja meu requerimento e do deputado
Wellington, mas principalmente para que os membros da Comissão de
Constituição Justiça que foram convidados pessoalmente possam se
fazer presentes, assim como todos os outros deputados, porque essa
matéria irá a plenário depois da CCJ, a fim de que tomem conhecimento
do teor da medida provisória e da reivindicação justa e legítima feita
pela classe dos professores. Um momento importante no qual serão
apresentadas as perdas que os professores terão caso essa medida
provisória seja aprovada na forma original. Um momento no qual nós
conheceremos, deputada Francisca Primo, inclusive a afronta ao Artigo
nº 32 do Estatuto do Magistério, que prevê que qualquer tipo de
recomposição ou reajuste salarial tem que incidir sobre o vencimento e
não sobre a gratificação, e outros temas que certamente tratarão sobre
a medida provisória encaminhada pelo Governo do Estado. Esse eu
entendo que é o papel desta Casa, debater, discutir e aperfeiçoar aquelas
medidas, sejam elas de autoria de algum deputado estadual, sejam elas
de autoria do Poder Executivo. E acho que essa medida provisória do
reajuste dos professores é uma grande oportunidade de se fazer um
grande debate nesta Casa sobre essa matéria e quem sabe conseguirmos
aperfeiçoá-la, deputado Antônio Pereira, para que nenhum professor
da rede estadual de ensino venha a ter perdas. Até porque nós não
podemos falar em escola digna sem remuneração digna, nós não
podemos falar em escola digna sem professores valorizados. De nada
adianta, é muito importante, mas de nada adianta termos só a parte da
alvenaria construída se não tivermos o recurso humano que são os
professores, todos aqueles que compõem o quadro da Secretaria Estadual
de Educação no sentido de valorizá-los para que eles possam, cada vez
mais, dar um ensino de qualidade. Fica aqui, portanto, o convite a
todos os 42 deputados desta Casa, e aí eu me incluo, para que possamos
nos fazer presentes hoje às 15hs, no Auditório Fernando Falcão, para
tratarmos da discussão da medida provisória que altera o Estatuto do
Magistério. Portanto, aguardo e espero a presença daqueles que
puderem se fazer presentes na audiência de hoje à tarde. Era o que
tinha a relatar, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, o que eu venho relatar nesta tribuna é um caso, um case, na
verdade, não, podemos assim dizer, inédito no País, mas uma novidade
no Estado do Maranhão feito lá no Município de Timon, que é o
Aprova Timon, que, na verdade, em parceria com a Unidade Regional
de Educação. No início da gestão do prefeito Luciano preocupado em
dar condições aos alunos da rede pública e ter um acesso gratuito à
universidade criou o Aprova Timon e este projeto tem criado corpo a
cada ano e este ano a gente teve resultados bem expressivos, resultados
numerosos. Gostaria aqui de destacar vários deles, porque é algo que a
gente precisa estar destacando, que, inclusive a Secretaria de Ciências
e Tecnologia, à época ainda do Deputado Bira do Pindaré, copiou e
aperfeiçoou também esse projeto e distribuiu para várias cidades do

Maranhão, para que os jovens maranhenses pudessem ter um reforço
para poder fazer sua preparação para o Enem e assim poder ingressar
na universidade pública. E, dessa forma, o Aprova Timon é um sucesso.
Este ano, até o momento, já são mais de 600 aprovações no ENEM e
que gostaria de destacar várias delas. A do Dailson Alves aprovado em
Medicina pela Universidade Federal do Piauí e a aluna Geovana Soares
aprovada em Engenharia Elétrica, as maiores aprovações são nestas
áreas, aqui tem uma listagem dos destaques que eu gostaria de ler: na
UESP, como química; na UFMA, Ciências Biológicas; Engenharia
Elétrica; Serviço Social, Radiologia; Engenharia Agrônoma; Engenharia
Civil; Direito. Vários são os destaques do “Aprova Timon”, porque
além dos aulões que são realizados no último domingo de cada mês,
têm as aulas quinzenais distribuídas também em polos, tanto na zona
urbana quanto na zona rural. São cinco polos, distribuídos três na zona
urbana e dois na zona rural, para poderem atender toda a comunidade,
para que, assim, a nossa juventude possa ter um reforço na sua
preparação para o ENEM. Então é um programa de sucesso, um
programa exitoso. E aqui eu quero registrar as pessoas que fazem de
verdade esse programa, além, obviamente, dos alunos, que, inclusive,
recebeu uma caravana o ano passado do município de Parnarama,
município vizinho para poder está assistindo essas aulas.  Quero registrar
a grande atuação da Unidade Regional de Educação nas pessoas dos
professores do Estado, dos docentes daquela regional que fazem esse
programa acontecer, além da coordenação municipal de juventude,
através do Rafael, do Messias do prefeito Luciano. Estão todos de
parabéns, porque, na verdade, é um projeto que tem transformado a
vida da nossa juventude, porque não é fácil você entrar numa
Universidade pública. A concorrência realmente é muito dura. E com
esses projetos, com esses programas, essa juventude começa a nivelar
com outros concorrentes e alunos de escolas particulares. Então eu
não poderia deixar de subir a esta tribuna para fazer esse registro de
que a nossa juventude de Timon tem um amparo em um programa
específico, gratuito e, além de tudo, um complemento para os seus
estudos, porque o corpo docente - não tenho medo de dizer e puxo
realmente para lá, porque eu conheço o corpo docente da nossa regional
- é um dos melhores do Estado. E está a prova aqui concretizada
nessas aprovações. Também, obviamente, além desse instrumento,
tem todo material didático que é preparado, tem as rádios aulas também
que ajudam bastante no plantão tira duvidas. Ou seja, é toda uma
estrutura direcionada para essa juventude que antes não tinha um acesso
à educação de fortalecimento na sua preparação para o ENEM e que
agora conta com esse grande projeto, Deputado Othelino Neto. Então
é isto que venho ressaltar na manhã de hoje, que este projeto é um
sucesso e com certeza essa juventude tem o reconhecimento desse
programa, que é um sucesso em Timon e, hoje, copiado pela Secretaria
de Ciência e Tecnologia, que também é um programa exitoso,
aperfeiçoado, inclusive, através do Secretário Jonathan Almada. Era
isso, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Pelo tempo
da liderança, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nós estamos no tempo do Bloco Unidos pelo
Maranhão, Deputada Andréa, ao final, a senhora pode utilizar. Com a
palavra, a Deputada Valéria, por cinco minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, todo o povo maranhense que nos assiste através da
TV Assembleia. Senhor Presidente, eu venho apenas registrar nesta
tribuna a solenidade de que participei no último dia 10 de fevereiro.
Uma solenidade muito importante, muito emocionante e também uma
solenidade que marca a vida de muitos policiais militares, que prestam
e doa a sua vida a serviço da segurança do povo do Maranhão. Nessa
solenidade, Senhor Presidente, ocorreu a promoção de um médico da
região Tocantina, um policial militar que há muitos anos presta serviço
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para a saúde pública do nosso estado e também, dentro da sua
corporação, aos policiais militares. Aqui está inclusive um requerimento
da minha autoria aprovado hoje pelo Plenário, levando a esta Casa
homenagens também a esse tenente-coronel, o Dr. Alberto Nasser,
como é bastante conhecido em Imperatriz e também a Dra. Solange,
que foi promovida a major. O Dr. Alberto Nasser foi promovido a
coronel por merecimento e a Dra. Solange também por antiguidade e
merecimento. Então, foi uma formatura bastante emocionante porque
também foram homenageados os policias militares que passaram para
a reserva remunerada por terem completado seu tempo de serviço,
cumprindo dessa forma, com muita honra, com muito trabalho
prestado, sua missão constitucional. Então, Senhor Presidente, isso
nos marcou muito, principalmente por se tratar também, além da
promoção de um militar que presta serviço dentro da área da saúde
para vários militares na região Tocantina. Polícia Civil, Corpo de
Bombeiros, policiais todos da Polícia Militar, foi o primeiro coronel
de saúde da região Tocantina a ser promovido a este posto de coronel
de saúde e também assumindo a diretoria de saúde da Polícia Militar,
um órgão bastante requisitado e importantíssimo porque tem uma
estrutura que atende aos policiais militares no seu atendimento de
saúde em várias regiões do estado e em Caxias que tem uma pequena
estrutura. O governador Flávio Dino, através do seu secretário de
Segurança, Jefferson Portela, está dando apoio e importância à
estruturação da Diretoria da Saúde, fazendo essa promoção do coronel
e também em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, tendo
vários profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer aqui para
atender à demanda dos policiais militares na área da saúde. Mas nós
queremos mais, Senhor Presidente, o povo, os policiais militares querem
mais. Nós precisamos estruturar mais esse setor da saúde da Polícia
Militar, abrindo inclusive concurso público que há mais de 10 anos
não tem para os policiais militares na área da saúde, os quais vão
prestar esses serviços atendendo às necessidades da Polícia. Nós
sabemos que muitos são feridos nos combates ou então durante seu
tratamento quando precisam de acompanhamento psicológico, dentário,
médico, da enfermagem, assistente social, enfim, todo um aparato.
Toda corporação precisa, principalmente as pessoas, os policias
militares que estão ali portando uma arma e cuidando da segurança de
nosso povo. Eles precisam que seja trabalhada também a sua questão
psicológica, a sua integridade física e mental, então a saúde está muito
inserida nesse processo. Portanto, nós pedimos, inclusive o secretário
Jefferson Portela na sua fala na solenidade prometeu que o governador
Flávio Dino vai fazer um concurso da Polícia Militar e vai abrir cargos
para a área da saúde, para os profissionais, policiais militares que são
da área e queiram inserir nesse processo e também garantir aí nas suas
promoções e nas suas ascensões dentro do quadro da Polícia Militar.
Mas o mais importante é esse atendimento, aumentar esse atendimento
e efetivar esses profissionais dentro de seu atendimento. Então, eu
faço aqui um apelo ao governador Flávio Dino para que faça isso, ao
secretário Jefferson Portela também que já falou em nome do
governador, para que realmente cumpram esse requisito de colocar os
cargos para os policiais militares  dentro da área da Saúde, para que
possa atender. E também, Senhor Presidente, eles precisam de uma
ambulância para atender o setor de saúde da Polícia Militar aqui em
São Luís. Nós fizemos a Indicação, já conversamos. Ontem mesmo
estive com o Secretario Jefferson Portela e conversei com ele da
necessidade de reforçarmos juntos a necessidade agora de o Estado
ceder uma ambulância, que é do próprio Estado, para a Diretoria da
Saúde. E o próximo passo, Senhor Presidente, senhores deputados,
será mesmo depois do concurso, depois da ampliação da melhoria na
estrutura da Diretoria de Saúde, do setor de saúde da Polícia Militar.
Nós vamos lutar muito para que nós tenhamos um hospital da Polícia
Militar próprio para a corporação, para atender todos esses policias
militares, que são muitos no Estado do Maranhão e que precisam. A
exemplo de outros Estados que já tem um hospital próprio da Polícia
Militar, isso não é um sonho. Isso é uma realidade que já foi trabalhada
anos passados, mas não foi adiante. E nós temos com certeza a
esperança. E, se Deus quiser, nós vamos lutar por isso. E nós vamos

conseguir, porque é uma grande necessidade. Muitos Estados já têm
essa estrutura. E os Policiais Militares do Estado do Maranhão, Civis,
Corpo de Bombeiros precisam muito. São pessoas como nós, tem suas
famílias, prestam relevantes serviços a nossa comunidade, a nossa
população e precisam deste apoio na área da saúde. E estamos prontos
para dar este apoio certamente com apoio de todos os colegas
deputados. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério Cafeteira por 10 minutos
com apartes. Deputado Rogério vai permutar com a Deputada Francisca
Primo, por 5 minutos com apartes...

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas, venho à tribuna esta manhã, Senhor Presidente,
para lhe informar que ontem foi aprovado na Câmara Federal mais um
projeto de lei de proteção para a mulher. Deputada Valéria, que hoje é
procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, esse projeto pune a
divulgação não autorizada de vídeo e dados de mulheres na internet, é
a criminalização por uso indevido de fotos na internet, quer dizer, isso
agora é crime. Foi aprovado o Projeto de Lei nº 5.555/2013, que modifica
a Lei Maria da Penha 11.340/2006 para criminalizar a divulgação pela
internet ou por outros meios de imagens, vídeos e áudios, montagens
ou fotocomposições de mulheres sem o seu expresso consentimento.
Então, deputada Valéria, esse é um grande ganho hoje para as mulheres,
mais uma lei de proteção às mulheres. A finalidade do ato é punir o
crime de expor indevidamente a mulher. O aperfeiçoamento dessa lei
será mais uma conquista das mulheres, porque o machismo ainda é
uma violência de natureza estrutural no nosso País. As mulheres são
vítimas de um feminicídio a cada 90 minutos. Esse aditivo vem para o
acolhimento da mulher vítima de violência na internet, pois as mulheres
que recebem a proteção de direitos com a Lei Maria da Penha tiveram
amplitude de direito. As mulheres têm sido atacadas com a situação
falsa e absurda que expõe a sua intimidade, podendo levar até ao suicídio
a partir dessas circunstâncias. A partir de hoje, deputada Graça, as
mulheres com mais essa proteção. Então hoje é crime divulgar as
mulheres nas redes sociais, na internet. Muito obrigada, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, por 10 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje é para
relatar a visita que fiz ontem, deputada Andréa, ao município de
Governador Nunes Freire, juntamente com o secretário Lula, da Saúde.
Fizemos uma visita para vermos in loco a situação que se encontra a
Saúde daquele município, que é um município polo, onde atende 13
municípios e que, infelizmente, deputado Josimar, que conhece bem a
região e conversávamos há pouco, não existe um hospital próprio. E
ainda pior, além do prédio do hospital ser alugado, todos os
equipamentos, tudo que existe dentro do hospital é terceirizado. E
agora com uma decisão, onde se colocou um bloqueio de R$ 75 mil do
repasse da Saúde para pagar o aluguel do hospital, deputada Andréa,
se tornou praticamente inviável que a gente faça saúde lá. Então estive
com o governador Flávio Dino, ele se comprometeu a resolver a
situação. Ontem estivemos juntos e infelizmente vimos que a situação,
aqui a questão, as opções que teríamos para resolver seria a compra do
hospital ou desapropriação para a posteriori fazer a reforma, mas no
primeiro momento essa opção perdeu um pouco de força já que o
prédio praticamente teria que ser reconstruído. Então vamos levar ao
governador, mas ele já se comprometeu em ajudar de forma objetiva e
firme e vamos fazer algumas modificações necessárias até que seja
definido se irá ser construído um novo hospital ou se iremos adquirir
o hospital que já existe lá, particular, e faremos a reforma. Mas em um
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momento mais próximo enviaremos uma ambulância e o governo fará,
levará para lá a questão dos equipamentos, que infelizmente hoje o
município não possui nenhum. Todos terceirizados e grande parte
deles, deputada Graça, quebrado. E ainda para agravar mais a situação,
que ele já atende 13 municípios, deputado Josimar, o hospital de Santa
Luzia infelizmente, deputado Inácio, foi fechado imediatamente à
eleição, à posse do atual prefeito, o ex-prefeito fechou o hospital.
Então essa demanda de Santa Luzia está toda indo para Governador
Nunes Freire onde a situação é muito difícil para que a gente possa
atender com o mínimo de qualidade toda aquela região. Então eu queria
aqui destacar a disposição do secretário Lula Filho, que esteve comigo
lá em Santa Luzia também e Governador Newton Bello. É importante
a gente ressaltar que tanto o secretário Lula como o secretário Filipe
Camarão, são dois secretários que têm rodado muito e ido ver in loco a
situação de escolas, de hospitais e de centros de saúde. Então, deputada
Andréa, tenho certeza que, em um espaço de tempo breve, nós vamos
poder melhorar a questão da saúde de Governador Nunes Freire. Era
isso o que tinha a falar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa Murad pela liderança do
PMDB.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhoras Deputados,
galeria, imprensa. Deputado Rogério, eu ouvi atentamente o seu
pronunciamento e lamento muito a situação de Governador Nunes
Freire, porque o secretário Lula demonstrou mais uma vez a sua
fraqueza como secretário. Ele vai ao município e não resolve a situação,
porque ele não tem autonomia, porque o governador não lhe dá
autonomia para resolver a situação. E não vai resolver porque o
governador não está resolvendo, deputado Rogério, a situação de
nenhum município maranhense em relação à saúde pública. Eu entendo
a boa vontade de V. Exa. em relação a Governador Nunes Freire, a sua
luta para  que saia inclusive um hospital para Governador Nunes
Freire, inclusive cobrou isso aqui de mim, que na época o então Secretário
Ricardo Murad não construiu o hospital, em Governador Nunes Freire,
eu lhe expliquei a situação lá na época que o terreno doado pelo ex-
prefeito tinha sido negado três vezes pelo BNDES, que não era
apropriado, e é uma pena que o governador Flávio Dino não tenha esse
olhar para Governador Nunes Freire, mas agora eu vou tratar de um
outro assunto, eu tratar do assunto que está em todo lugar, deputado
Rogério, que é sobre o governo da mudança, o governo da mudança de
opinião. O que Flávio Dino disse em agosto de 2013? Com os vários
helicópteros e aviões alugados pelo Governo do Maranhão daria
para propiciar um transporte eficiente, digno para pacientes graves
que atualmente sofrem em ambulâncias nas estradas maranhenses e
melhorar a segurança pública em todas as regiões do estado, mas a
oligarquia prefere o uso eleitoreiro, imoral e ilegal. Então, eu quero
chamar a atenção de todos para esse discurso demagogo do governador
Flávio Dino, que, ontem, mais uma vez, colocou por terra, deputada
Graça Paz, colocou por terra abaixo, Deputado Othelino, a sua falácia,
como ele disse em janeiro, também, de 2015 a um eleitor durante um
voo comercial: “Se eu tivesse um jatinho, eu estaria só nessa viagem
gastando mais de R$ 49 mil. Prefiro não gastar esse dinheiro e revertê-
lo em obras, em mais saúde e educação para o nosso povo, que foi
sofrido durante esse tempo todo”. Em 2013, também condenou o
então governo da governadora Roseana ao utilizar helicópteros e aviões
alugados. Ele mesmo disse nas redes sociais que isso daria... e palavras
dele, eu vou ler: “daria para propiciar transporte eficiente e digno
para pacientes graves que atualmente sofrem em ambulâncias nas
estradas maranhenses - como li anteriormente - e melhorar segurança
pública em todas as regiões do Maranhão(...)”. É para não sair da
cabeça de vocês o que eu estou lendo. “(...) Mas a oligarquia prefere o
uso eleitoreiro, imoral e ilegal”. Ouviram? Então, alguém precisa,
Deputado Rogério, como V. Ex.ª, líder do Governo aqui nesta Casa,
relembrar o Governador Flávio Dino que várias vezes ele condenou,

chamou de imoral e de ilegal e agora ele está fazendo muito pior. Ontem
tamanha falta de coerência. Chega ao município de Codó de jatinho,
depois vai e utiliza outra aeronave, helicópteros para ir a Coroatá. Eu
não sou nada contra o Governador utilizar helicóptero nem aeronave.
Eu acho que o governador  pode, sim, usar. Só que ele muda de opinião
muito rápido. Mas ele esqueceu tudo que ele  havia falado e dito.  Ele
usou em apenas uma viagem dois meios de transportes aéreos:  um
para ser mais rápido  até Codó e  o outro um helicóptero, porque em
Coroatá não devia haver pista para ele ir de jatinho, ou tinha e ele
preferiu ir de helicóptero.  Então nós temos que prestar atenção,
Deputado   Rogério,  no gasto para duas aeronaves.  Um avião e um
helicóptero para uma só missão  e uma só pessoa.  Então vamos aos
dados  referentes ao  ano de  2015,  ao ano de 2016.  Sabem quanto o
Governador gastou com aeronaves para o transporte de pacientes grave
com  eficiência e dignidade como ele mesmo disse em agosto de 2013?
Para paciente grave,  aí eu já estou falando de doença, porque ele disse
que ia usar para saúde.  Deputado Rogério, só  gasto ano passado, em
2016, sabe quanto ele gastou para paciente? R$ 27.151,00. Olha a
dignidade que ele reverteu para saúde  em 2016. Agora ouçam quanto
ele gastou com seus próprio transporte  no ano de 2015.  Ele gastou R$
2.570.465,09. Em 2016 apenas ele, o tal governador de todos, foram
gastos R$ 6.843.910,19. Realmente ele está digno, digno de relembrar
tudo o que ele já falou e não pratica. Ele gastou com pacientes graves
R$ 27.151,00 e com ele próprio R$ 6.843.910,19. Com a saúde então
podemos perceber nenhum gasto com transporte aéreo e os pacientes
que ele disse que sofriam em ambulância, agora nem ambulância têm,
deputado Rogério. Até ontem a UPA do Araçagy estava sem ambulância
e os pacientes sem ter meios de serem transferidos. Imagina do interior
do Maranhão. Então calma, porque eu falei só do valor total. Ouçam
quanto custa a hora/voo dessas viagens que Flávio Dino está fazendo
para o interior. Em 2015 a hora/voo foi de R$ 11.750,00 enquanto em
2014 era de R$ 6.300,00. Um percentual de 87% superior ao preço
praticado. A empresa contratada pelo governo, a Heringer Táxi Aéreo,
também presta serviço ao Governo do Estado do Tocantins, só que no
Maranhão ela pratica 59% superior ao do Tocantins. Por quê? A mesma
empresa, deputado Rogério! Outra coisa que é importante relembrarmos
é o discurso de economia que o governador ia fazer com o gasto de
aeronave, e isso não está acontecendo, deputado Rigo, de 2015 para
2016, houve um aumento de gasto de 265% com aeronaves. E se a
gente comparar 2015 com 2017, a previsão de gastos com o novo edital
será de 300%. Sabe-se lá, deputada Graça, se não vai ser mais. Então,
cadê a economia que ele disse que faria? Mas diante de tudo isso que eu
falei, o que me deixa realmente mais impressionada, deputado
Wellington, é a mudança de pensamento e comportamento de um
governador, deputado Rogério, comunista que nada mais faz nesse
governo do que mudar de opinião. Li sua postagem no Twitter que V.
Ex.ª me avisou assim que cheguei e vi a sua comparação de Cabral com
Ricardo Murad. Eu acho sinceramente que não merece nem comentários
depois que eu falei do seu governador. V. Ex.ª deve comparar Cabral a
Flávio Dino ao seu governador.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, pela Liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o deputado Rogério Cafeteira,
pela Liderança do Governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu vi aqui para dar uma resposta à deputada Andréa,
primeiro, na questão do secretário Lula. Deputada, o Secretário Lula,
por mais poderes e autonomia que ele tivesse, ele não é mágico para
chegar em um dia e resolver o problema de um município que em seis
não foi feito. Eu realmente... Nós estamos já chegando a dois anos de
Governo e, infelizmente, no começo do nosso mandato, nós tivemos
algumas discussões em um nível que eu realmente não gosto nem de
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lembrar. Até porque temos temperamentos parecidos e acabamos nos
exaltando na discussão. E eu de jeito nenhum quero voltar a essa questão.
Sobre o hospital de Governador Nunes Freire, V. Ex.ª fala que não foi
construído. V. Ex.ª me explicou e eu tenho certeza que a informação
que V. Ex.ª colheu foi que o BNDES não havia autorizado a construção
no terreno, nos três, salvo engano, que o então prefeito tinha oferecido.
Um era muito longe, tinha uma série de dificuldade. Mas, Deputada
Andréa, o programa de construção dos hospitais, me fugiu... Veja só,
ele foi assinado já em 2014, final de 2013. Até lá o dinheiro era recurso
estadual. Nós não precisávamos de autorização do BNDES. Então
aqui eu não queria voltar, mas V. Ex.ª quer o debate, nós vamos fazer.
Falta de prioridade e de planejamento. Esse foi o problema. Sobre a
questão do helicóptero e de uso de aeronaves, ontem eu até respondi
nas redes sociais quando foi questionado por um jornalista, por quem
eu tenho o maior respeito e fez uma postagem que o Governador não
recriminou o uso de avião, ele recriminou o excesso de uso, o uso
inadequado. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, deputada, agora próximo
do Natal, minha prima ia para Brasília passar o aniversário com o pai
dela, o ex-senador Cafeteira. E aí nos falando e ela disse: “primo, eu
falei com ele, o governador estava no aeroporto”. Eu estranhei: o
Governador no aeroporto! “É ele estava indo para Brasília”. De TAM,
deputada, por quê? Porque era uma viagem particular dele. Agora, a
utilização de aeronaves e V. Ex.ª sabe. Eu sei que o palanque da Oposição
é fazer críticas, como o Governo Flávio Dino tem poucas coisas para
você criticar, vocês se pegam, é um aluguel, é o uso de aeronaves,
inclusive não que mude alguma coisa no contexto. Não era um jato, era
um turbo hélice, King Air. Esse, deputada, eu acho até que V. Ex.ª pode
se lembrar, o ex-vereador Fabio Câmara, uma vez vindo do interior
com o ex-secretário Ricardo Murad, deu um problema no trem de
pouso, aqui perto de São Luís, e o ex-vereador se meteu lá e pegou uma
chave de fenda e conseguiu que fosse resolvido o problema de trem de
pouso. É o mesmo modelo de avião. Não sei dizer se é o mesmo avião,
mas é o mesmo modelo. Agora, utilização de avião e helicóptero, eu lhe
diria, nos últimos tempos, corriqueira. Eu fiz, deputada, e eu gosto
sempre de tratar as coisas com bom humor e lhe avisei. “Olha, deputada,
hoje falei de seu pai”, e o título que coloquei foi: “Sérgio Cabral ganha
de Ricardo Murad na questão de voos de helicópteros”. Eu aqui, com
todo respeito, não gostaria de voltar sinceramente neste assunto, mas
eu sei que V. Ex.ª conhece bem a questão das aeronaves, é um assunto
que V. Ex.ª domina até porque V. Ex.ªs utilizavam em demasia,
praticamente naquela época uma ponte área São Luís/Coroatá. Dessa
tribuna eu já falei, eu não quero retornar a isso, até porque foi início de
governo. Nós temos que agora falar do que está acontecendo. Eu não
quero voltar mais nisso, mas V. Ex.ª me força no momento em que
questiona o uso de aeronaves, como se isso não fosse normal e
necessário. Então, deputada, eu vejo e respeito o papel da oposição de
fazer isso aqui. Ainda agora a oposição chamava, por exemplo, para
uma audiência pública com os professores, inclusive num fórum
totalmente inadequado. e isso já foi discutido dentro das regionais,
entre eles, nas discussões dos sindicatos, em todas as regionais isso foi
aprovado pelos professores, foi aprovado pelo sindicato esse aumento.
O maranhão é o único estado do Brasil que está dando aumento esse
ano para professor e de forma linear. Os outros fizeram apenas para
chegar ao piso constitucional, ao piso legal. Então, deputada, eu
respeito, mas ontem, voltando À questão dos aviões, eu aqui lembro
que foi exatamente desta tribuna uma frase do ex-deputado Magno
Bacelar Nota 10. Deputada, V. Ex.ª quer que o homem vá de jumento
para Coroatá e para Codó. Não pode. Isso é o normal. A utilização de
avião é o normal. Eu concordo que V. Exa faça questionamentos, mas
não existe nada de ilegal e não existe nenhum exagero. O que o governador
falava era do uso exagerado dos aviões. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Wellington, por 8 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia e difunde as nossas ações no Parlamento
Estadual, internautas, telespectadores que nos acompanham através
da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado.
Disse Jesus: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”
(João 14:27). A paz de Deus nos faz repousar em segurança. Que Deus
possa abençoar e proteger o nosso Brasil, o nosso querido estado do
Maranhão, a nossa cidade de São Luís. Senhor Presidente, ocupo o
tempo dos blocos para fazer um resgate da audiência de ontem, o
registro da audiência realizada ontem, uma audiência pública em defesa
dos animais. Eles não falam, mas têm direitos. Chega de maus-tratos
aos animais. E ontem inclusive difundimos um vídeo onde um jumento
foi assassinado na cidade de Santa Inês. Quatro pessoas passaram
dentro de um carro, desferiram vários tiros de arma de fogo no jumento
e o jumento agonizou durante todo o domingo e veio a óbito no final do
dia. Quanta maldade, quanta crueldade. Um assassinato de mais de
cem gatos na praça dos gatos em São Luís. Mais de quinze mil animais
abandonados na nossa cidade, na nossa capital. Se na capital está do
jeito que está, imagine pelo interior do Estado, pelo Maranhão a fora.
Senhor Presidente, além dos cuidados dos animais, é um problema de
saúde pública, é de responsabilidade do Governo do Estado, é de
responsabilidade das prefeituras. A nossa audiência pública foi realizada
ontem depois de mais de 6 horas de duração. Apresento agora um
relatório sintético do que já discutimos ontem e o que motivou essa
audiência pública. Primeiro realizamos audiência pública em 2015 e
muito pouco ou quase nada foi feito de lá para cá. Em 2015 nós
tivemos alguns encaminhamentos. Estava presente, inclusive, a
Secretária de Saúde Helena Duailibe e se comprometeu com a reativação
do centro de Zoonoses em 2015, e só veio reativar no final de 2016.
Criação do consultório popular, um Castra-móvel, até agora nada. E
alguns projetos de lei apresentados nesta casa que foram vetados,
como a criação do código estadual de proteção aos animais, PL 238/
2015. Vamos voltar a discutir. Montamos um grupo de trabalho e
vamos voltar a discutir com o Ministério Público, Assembleia
Legislativa, protetores de animais. E vamos reapresentar o projeto. E
o que foi feito pela UVZ? A UVZ foi reinaugurada ou reinstalada e tem
apenas dez gatis. Não faz castração e muito menos dá atenção aos
animais abandonados nas cidades. Então precisamos de políticas
públicas, uma atenção efetiva da UVZ e a real apresentação dos
trabalhadores da UVZ, não simplesmente um prédio lá na estrada de
Ribamar no limite entre os três municípios e que na verdade foi só para
inglês ver a sua inauguração durante a eleição municipal em 2016. E eu
não quero crer que, como muitas obras eleitoreiras no período eleitoral
de 2016, seja só mais uma, porque até agora nada foi feito. Estavam
presentes na audiência pública ontem o Deputado Eduardo Braide; o
senhor João Batista, coordenador da unidade de zoonoses; o Doutor
Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da Secretaria do
Município de São Luís. A Secretária Helena Duailibe não se fez presente.
E uma das deliberações, inclusive, é que nós façamos uma visita, uma
audiência com a Secretária de Saúde do Município. Lamentar também
a ausência do Governo do Estado no debate, a ausência do Secretário
de Saúde no debate. Com todo o respeito ao Dr. Carlos Lula, que não
se fez presente, não mandou um representante. E chamo a atenção do
Governo do Estado e da Secretaria de Saúde do Estado. A situação
animal, o abandono dos animais é de responsabilidade do Estado. A
tutela dos animais é do Estado e principalmente a saúde pública. Então
chamo a atenção do Governo do Estado e do Secretário de Saúde do
Estado, o Dr. Carlos Lula. Das deliberações, teremos uma audiência
com o Dr. Carlos Lula. E também apresento aos senhores e senhoras
outros encaminhamentos deliberados na audiência de ontem: aprimorar
o programa de proteção animal apresentado nesta Casa, apresentado
pelo Deputado Wellington, e que teremos o ano de 2017 para discutir
e aprimorar o Programa de Proteção Animal. Já é projeto em outras
capitais como no exemplo Curitiba. Alterar lei de proteção aos animais,
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Lei n.º 10.169, de autoria do deputado Roberto Costa. Tem algumas
carências, tem algumas deficiências. Apresentamos algumas emendas e
elas foram vetadas na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos
fazer um trabalho novamente em 2017 e reapresentar não só as emendas,
mas um Código de Proteção Animal. A solicitação, inclusive, da criação
da Delegacia Especial de Proteção Animal, do Conselho Estadual de
Proteção aos Animais com o intuito de discutir as políticas públicas
voltadas para os animais. Grupo permanente de discussão em órgãos
presentes, inclusive do Governo do Estado. Solicitar ao Governo do
Estado que não fuja das suas obrigações, que não fuja do debate e seja
mais participativo. Articulação e implantação do Projeto Cavalo de
Lata. Inclusive no projeto de Código de Proteção Animal já prevê esse
Cavalo de Lata. Inclusive um projeto do deputado Sérgio Frota, na
Câmara Municipal de São Luís, que dá atenção aos catadores de lixo,
aos carroceiros. Então teremos que desenvolver um grande debate na
Assembleia Legislativa, nas Câmaras Municipais e é de suma
importância. Mais de 15.000 animais abandonados, deputado Sérgio
Frota, na nossa capital, na cidade de São Luís. Efetivar as ações
desenvolvidas pela Secretaria de Estado quanto à educação ambiental.
Então mandaremos também um documento, protocolaremos junto à
Secretaria de Educação também. Encaminhar ofício à Secretaria de
Educação, incorporar no calendário do estado do Maranhão políticas
de educação ambiental. Só fazendo uma ressalva, quem mata gatos,
quem comete crimes contra os animais, deputado Max Barros, quem
assassina um jumento no interior do estado nas rodovias precisa de
educação ambiental. Nós precisamos tratar essas questões com as
nossas crianças, nossos adolescentes nas escolas públicas municipais
e estaduais. É uma discussão ampla da Secretaria de Educação, da
Secretaria de Saúde que não pode simplesmente ficar no plano das
ideias e passar em brancas nuvens. Uma discussão na Câmara Municipal
quanto à articulação e conscientização quanto ao tratamento dos animais
silvestres; discussão em nível federal a fim de proteger na legislação
federal também. Apresentamos um relatório completo na próxima
semana, amanhã ou na próxima semana, Senhor Presidente, e inclusive
para provocar líder do meu bloco, deputado Max Barros, provocar o
Ministério Público, para que possamos ter o TAC, um termo de
ajustamento de conduta, do governo do estado e da Prefeitura de São
Luís para que nós possamos efetivamente ter políticas públicas em
defesa dos animais, porque do jeito que está não pode mais ficar.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Rapidinho, antes que o nosso presidente corte o nosso tempo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte)– Eu
queria apenas parabenizar V. Ex.ª que tem liderado nesta Casa, inclusive
promovendo audiências públicas e trazendo para a tribuna esse debate,
uma questão tão importante como a questão dos animais. Então é uma
questão relevante que esta Assembleia precisa realmente discutir e
forçar as autoridades competentes a terem o devido cuidado com esta
causa. V. Ex.ª tem sido o líder dessa problemática aqui na Assembleia
e eu quero parabenizá-lo, inclusive abrindo o espaço para a sociedade
civil fazer o debate que é necessário através de audiências públicas.
Parabéns, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Max Barros, muito obrigado. Deputado Sérgio Frota, eu
quero aproveitar a benevolência do nosso presidente.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) - Eu
também queria primeiro me congratular com V. Ex.ª que mais uma vez
traz um tema relevante. As pessoas que dizem que V. Ex.ª é um deputado
midiático é porque são oposição a V. Ex.ª que tem muita percepção do
que a sociedade precisa. É fundamental que nós tenhamos realmente o
respeito para com os animais. Eu não tenho dúvidas de que o deputado

Wellington do Curso vai contar com o apoio de todos os deputados
nessa sua caminhada. E é fundamental que a gente possa sensibilizar o
governo do estado em relação a ter uma política pública, eu diria mais,
humana e mais solidária em relação aos animais. Meus parabéns a V.
Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Sérgio Frota, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado
pelo respeito. Deputado Max Barros também. É uma defesa que todos
nós precisamos fazer na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Precisamos avançar nessa temática. Como eu estou com o
tempo exíguo, o tempo não nos pertence mais infelizmente, eu vou
deixar para um momento oportuno para que possamos apresentar um
relatório completo da audiência pública e das nossas ações, mas já faço
o convite também, deputada Andréa Murad, deputado Sergio Frota e
demais deputados, para a audiência pública que teremos no mês de
março na cidade de Santa Inês e na cidade de Imperatriz. Estaremos
divulgando a data. Aproveitando a viagem, indo para Imperatriz, já
faremos uma audiência pública em Santa Inês. Então, na quinta-feira,
em Santa Inês e, na sexta-feira, em Imperatriz. Duas audiências públicas
em defesa dos animais. “Chegará o tempo em que o homem conhecerá
o íntimo de um animal. Nesse dia, todo o crime contra o animal será
um crime contra a humanidade”, Leonardo da Vinci. Faço também
minhas palavras as palavras de Peter Singer: “Todos os argumentos
para provar a superioridade do homem não podem quebrar essa
dura realidade. No sofrimento, os animais são nossos iguais”. Que
Deus abençoe a todos, que Deus possa estender suas mãos poderosas
sobre o parlamento estadual e que tenhamos sensibilidade pelas causas
da população, tenhamos a sensibilidade que a população necessita
para que possamos trazer à tribuna desta Casa a defesa da população
do nosso estado. Mais uma vez que Deus abençoe a todos. Muito
obrigado pela atenção, Senhor Presidente, e pelo tempo a mais que V.
Ex.ª concedeu. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada
Andréa Murada, por seis minutos, com apartes. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glaubert Cutrim, Josimar de Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Alexandre Almeida, Andréa
Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Fábio
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Braga, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Paulo Neto,
Rigo Teles, Roberto Costa e Rogério Cafeteira. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata
da Sessão anterior, que foi considerado aprovado e do expediente
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto, suspendeu
a Sessão por cinco minutos para verificação do quórum regimental. Em
seguida, reiniciou os trabalhos, declarando aberta a Ordem do Dia e
anunciando a discussão e votação do Projeto de Lei nº 227/16, do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, encaminhado pela Mensagem nº 001/
2016, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos cargos efetivos da
carreira de especialistas desse Órgão, e suspendeu os trabalhos para que as
Comissões Técnicas emitissem parecer.  Reaberto os trabalhos, o Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Deputado Professor
Marco Aurélio, informou que o aludido Projeto foi aprovado com emendas
propostas pelos Deputados Eduardo Braide e Fábio Braga, depois foi
submetido ao Plenário e aprovado, sendo encaminhado à Redação Final. A
seguir, foi aprovado o Parecer nº 017/17, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania em redação final ao Projeto de Lei nº 227/16, que foi
também aprovado e encaminhado à sanção governamental. Na sequência,
o Plenário aprovou o Requerimento nº 026/17, de autoria dos Deputados
Edilázio Júnior e  Fábio Braga, solicitando que, o Projeto de Lei nº 002/17,
de autoria do Poder Judiciário, propondo a alteração da tabela de vencimento
dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão, seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para
discussão e votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a
presente Sessão. Devido a acordo das lideranças, o referido Projeto foi
incluído na Ordem do Dia da presente Sessão, tendo o Presidente em
exercício, Deputado Othelino Neto, anunciado sua discusão e votação,
suspendendo novamente os trabalhos para que as Comissões Técnicas
emitissem os respectivos pareceres. Reaberta a Sessão, o Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Deputado Professor Marco
Aurélio, informou que o Projeto foi aprovado pelas Comissões na sua
forma original. Assim, o Projeto de Lei nº 002/17 foi submetido à deliberação
do Plenário e aprovado por unanimidade. Por fim, foram aprovados:
Requerimento nº 047/17, do Deputado Júnior Verde, subscrito pelos
Deputados Cabo Campos, Glaubert Cutrim, Ricardo Rios e Sousa Neto,
solicitando que sejam consignados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações à população do Município de Matinha, pela passagem de
seu  sexagésimo oitavo aniversário, comemorado no dia 15 de fevereiro;
048/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos, solicitando que seja
agendada uma Sessão Solene para o dia 06 de abril, às 11h00min, em
homenagem ao Dia Mundial da Saúde; 054/2017, de autoria do Deputado
Othelino Neto, solicitando que o Projeto de Resolução nº 002/17, de sua
autoria, seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão
e votação, numa Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
Sessão. Sujeitos à deliberação da Mesa foram deferidos: Requerimento nº
045/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos, solicitando que seja
retirado de pauta o Projeto de Lei nº 013/17, de sua autoria; 051/17, do
Deputado Edilázio Júnior, solicitando o envio de Mensagem de Pesar pelo
falecimento do Senhor Bernardo Ramos dos Santos, ocorrido no dia 15 do
corrente mês; 052/17, de autoria do Deputado Sérgio Frota, subscrito
pelos Deputados César Pires, Eduardo Braide e Othelino Neto,
encaminhando Mensagem de Pesar aos familiares do Engenheiro Catulo
Bogéa de Melo e Alvim Neto pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de
fevereiro do corrente ano e 053/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, ao Secretário de Estado da Educação, solicitando informações
acerca do quantitativo de integrantes do subgrupo magistério da Educação
Básica, em cada cargo da carreira de docência na área de educação básica e
na área de suporte pedagógico. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos: nºs 056 e 057/17, de autoria do Deputado Edilázio Júnior;
058 e 059/17, da Deputada Valéria Macêdo; 060 e 061/17 do Deputado Zé
Inácio. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Rafael Leitoa falou pelo

Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão. O Deputado Professor Marco
Aurélio falou pela Liderança do Governo. O Deputado Eduardo Braide
falou pelo Bloco Parlamentar Independente. O Deputado Sousa Neto
falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco e,
por fim, o Deputado Sergio Frota falou pela Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o  presente Resumo, que
lido e considerado aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de fevereiro
de 2017. Deputado Doutor Levi - Segundo Secretário, em exercício.

Despacho:

Nos termos do § 1º do Art. 6º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
examinar e emitir parecer à Medida Provisória nº 230, de 09 de fevereiro
de 2017, que Altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre
o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos integrantes
do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras providências.
(Publicada no Diário Oficial do Poder Executivo, em 09.02.2017).

Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de fevereiro de 2017.

Deputado Othelino Neto
Presidente, em exercício.

Despacho:

Nos termos do § 1º do Art. 6º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
examinar e emitir parecer à Medida Provisória nº 231, de 09 de fevereiro
de 2017, que Institui, no âmbito do Programa Mais Empregos, apoio
financeiro às microempresas e empresas de pequeno porte. (Publicada
no Diário Oficial do Poder Executivo, em 09.02.2017).

Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de fevereiro de 2017.

Deputado Othelino Neto
Presidente, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 002 /2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 813 /2017

Concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Felipe Maranhão Mussalém.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Felipe Maranhão Mussalém, natural de Recife, Estado de Pernambuco.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 22 de fevereiro de 2017.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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