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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/03/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.03.2017 – 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 (UEMASUL), 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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

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 DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

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 DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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, SENHOR 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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.
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IV– REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

9. 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 REFERENTES À LICITAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE
DA PRAÇA DA LAGOA DA JANSEN, MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/
MA, BEM COMO SEU PROCESSO LICITATÓRIO, MEDIÇÕES
E CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 02/03/2017 – QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1.  PROJETO DE LEI Nº 018/2017, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que obriga os Postos Estaduais de Distribuição
de Medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para
previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de
medicamento para sua retirada.

2. PROJETO DE LEI Nº 019/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que isenta do pagamento de taxa de 2º
(segunda) via de documentos furtados ou roubados.

3. PROJETO DE LEI Nº 020/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o prêmio Professor Nota
Dez, para os educadores do ensino fundamental e médio da rede
estadual, dá outras providências.

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e
“b”, do art. 159 da Constituição Federal, para o fim de modificar a
composição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
e do Fundo de Participação dos Municípios.

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando acrescentar inciso IV ao art. 60 da
Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição.

6. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição
Federal, para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo,
10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços
públicos de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as emendas
parlamentares ao orçamento federal.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os arts. 22 e 24 da Constituição
Federal, para tornar competências legislativas privativas da União em
concorrentes com os Estados e o Distrito Federal.

PRIORIDADE  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 17/17, 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 quadro 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  2ª 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  23/02/17.

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 EDUARDO BRAIDE- (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).
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II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 018 / 17

OBRIGA OS POSTOS ESTADUAIS DE
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A
REALIZAREM CADASTRO DE CELULAR DE
PACIENTES PARA PREVIAMENTE INFORMAR
AOS USUÁRIOS ACERCA DA
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTO PARA
SUA RETIRADA.

Artigo 1.º - Os postos de saúde estaduais de distribuição de
medicamentos integrantes da Política Estadual de Saúde, em consonância
com a Política Nacional de Medicamentos e de Assistência
Farmacêutica, localizados nos estabelecimentos ou serviços de saúde
do Estado do Maranhão ficam obrigados a criar cadastro de número de
celular de pacientes inscritos em programas de retirada de medicamentos,
com vistas a remeter ao paciente devidamente cadastrado mensagem
de celular informando acerca da disponibilidade do medicamente para
retirada, com pelo menos 1 dia de antecedência.

Parágrafo único – Caso o paciente seja acometido de
incapacidade civil de qualquer ordem, ou detenha procurador outorgado
para a retirada do medicamento, o ônus de realizar o cadastro do número
de celular, bem como informar acerca da disponibilidade do
medicamento para retirada mediante mensagem de celular deve ser
dirigido ao representante legal ou procurador do paciente.

Artigo 2.º - A fim de dar-se cumprimento ao quanto disposto
no artigo 1º, o cadastramento dos pacientes, representantes legais e
procuradores deverá conter obrigatoriamente um número de aparelho
celular registrado no Estado.

§ 1º – Caso o paciente, representante legal ou procurador
declarar que não possui número de celular disponível, deverá o aviso
previsto no caput ser enviado por e-mail, igualmente informado pelo
solicitante do medicamento.

§ 2º – Caso o paciente, representante legal ou procurador não
forneça e-mail para envio das informações, tal circunstância deve ser
documentada pelo estabelecimento ou serviço de saúde, que colherá
declaração assinada pelo solicitante assumindo a responsabilidade pela
impossibilidade da realização do prévio aviso quando da disponibilidade
do medicamento solicitado.

Artigo 3.º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação.

Parágrafo único – Os postos estaduais de distribuição de
medicamentos integrantes da Política Estadual de Saúde, em consonância
com a Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica,
localizados nos estabelecimentos ou serviços de saúde ficam obrigados
a realizar recall para readequar os cadastros dos pacientes,
representantes legais ou procuradores já existentes, no prazo de 60
dias contados da publicação, sendo a norma de aplicação imediata.

Artigo 4.º - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento, suplementadas, se necessário.

Artigo 5.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luis, 23 de fevereiro de 2017. - Sergio Frota - Deputado

Estadual

JUSTIFICATIVA
Não são raros os relatos de pacientes que se dirigem aos postos

estaduais de distribuição de medicamentos integrantes, e após
amargarem horas de espera, retornam aos seus lares desprovidos do
medicamento que foram retirar, sob alegação de indisponibilidade do
mesmo.

Tal situação já é inconveniente por si só, uma vez que o paciente
pode facilmente perder o dia de trabalho e outras atividades, como
deixar o seu lar  e seus afazeres na tentativa da busca do medicamento
desejado.

Não obstante, o quadro torna-se nefasto quando o paciente é
incapaz civilmente, já que nestes casos, seu representante legal ou
procurador é obrigado a encontrar outra pessoa para cuidar do enfermo
ou até mesmo deixá-lo sozinho, em risco à própria vida, para buscar o
medicamento, correndo o risco de retornar sem o mesmo.

Dessa forma, se quando da realização de cadastro do paciente,
representante legal ou procurador, for cadastrado número de celular,
ou, na sua falta, e-mail, será possível previamente avisar o solicitante
que o medicamento procurado se encontra disponível, evitando que
situações como as descritas acima ocorram, preservando o bem estar
do cidadão.

Desta forma, justifica-se a apresentação da presente
propositura, para a qual conto com o apoio dos meus nobres pares em
sua aprovação.

São Luis, 23 de fevereiro de 2017. - Sergio Frota - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 019 / 17

Isenta do pagamento de taxa de 2ª (segunda) via
de documentos furtados ou roubados.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – Não será cobrado taxa de 2ª (segunda) via para
expedição de documentos furtados ou roubados, cuja expedição seja de
competência de seus órgãos.

Art. 2° - A isenção ocorrerá mediante apresentação do termo
de ocorrência policial.

Art. 3° - Aquele que tiver comunicado falsamente à autoridade
o crime de furto ou de roubo para a obtenção da isenção de que trata
esta Lei deverá pagar além das correspondentes taxas para a emissão
dos documentos, multa, sem prejuízo de sua responsabilização civil e
penal.Art. 4º - A concessão do benefício de que trata esta lei condiciona-
se a requisição da segunda via de documento no prazo de 30 (trinta)
dias contados do registro policial do roubo ou do furto.

Art. 5º - Os formulários de registro de ocorrência policial
deverão estampar a determinação constante nesta Lei com a seguinte
redação:

“É gratuita a emissão da 2ª via da carteira de identidade,
da carteira nacional de habilitação e do certificado de
registro e licenciamento de veículo nos casos de roubo ou
furto devidamente registrados.”

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luis, 23 de fevereiro de 2017. - WELLINGTON DO

CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

É dever do Governador do Estado do Maranhão conforme o
Art. 112, Constituição do Estado, garantir a segurança pública,
mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de
proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e particulares,
coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas, diante dessa
legislação, fato este que vem a desejar por parte do Governo, venho
apresentar um projeto de lei isentando as taxas que são cobradas para
emissão de segunda via de documentações.

O cidadão que por ora vitima de roubo ou furto fica
emocionalmente abalado e lesado, e uma vez que para a retirada das
documentações que foram roubadas ou furtadas, o cidadão fica mais
abalado ou lesado por parte do estado que deveria em contrapartida ao
menos isentar o cidadão pela a taxa, diante da falta de segurança publica,
onde cada cidadão paga seus impostos para ter segurança e demais
serviços de obrigatoriedade do Executivo Estadual.
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DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR AO HOMEM

HONESTO E TRABALHADOR PROTEÇÃO EM VIRTUDE DOS
PROBLEMAS DECORRENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Não resta a menor dúvida de que um cidadão pobre e
trabalhador, quando tem seus documentos furtados ou roubados, terá
enormes problemas para tirar uma Segunda Via. Aliás, mesmo para um
cidadão abastado já é extremamente desagradável perder seu tempo
com a necessária burocracia, porém requerida para retirar seus
documentos.

Em primeiro lugar, o trabalhador terá dificuldade para se
ausentar do trabalho para tirar segunda via, terá de faltar dia de trabalho
e perder o salário, e somente o deslocamento, a confecção de fotografias,
já gera despesas. Justamente em momento de grande dificuldade, pois
geralmente o furto ou roubo de documentos ocorre juntamente com a
apropriação de bens da vítima que geralmente está traumatizada e
descontente com a segurança pública.

Em segundo lugar, se o trabalhador estiver desempregado, sem
os documentos não conseguirá novo emprego. E isso é situação
extremamente injusta, que agrava a condição social.

DA NECESSIDADE DA RETIRADA DA SEGUNDA VIA
EM PROL DA PRÓPRIA SEGURANÇA PÚBLICA IMPEDIR O
USO, POR PARTE DOS DELINQUENTES, DOS
DOCUMENTOS APROPRIADOS.

Também é relevante, e deve ser incentivado, que a vítima, furtada
ou roubada, providencie imediatamente a segunda via. Pois é sabido
que os delinquentes geralmente se valem dos documentos apropriados
das vítimas para cometer crimes.

Logo, quando se possibilita a retirada da segunda-via, o Estado
passa a ter um mecanismo de controle que permite invalidar a primeira.
E, com isso, combater a criminalidade. Pois poderá fazer banco de
dados dos documentos furtados ou roubados.

De modo que conclamamos aos pares para que aprovem com
urgência esta lei, para o bem da sociedade, e defesa da segurança pública
e do trabalhador honesto e pessoas humildes.

São Luis, 23 de fevereiro de 2017. - WELLINGTON DO
CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 020 / 17

“Cria o premio Professor Nota Dez, para os educadores do
ensino fundamental e médio da rede estadual, dá outras
providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – A criação da premiação “Professor Nota Dez”, para
educadores dos ensinos fundamental e médio da rede estadual que mais
se destacarem na apresentação de um trabalho inovador, criativo e
transformador que tenha repercussão no aprendizado seja como
atividade complementar ou em sala de aula.

§ 1°- A premiação será aberta a todos os professores em
exercício, que deverão inscrever-se com um só trabalho, independente
da área ou disciplina de atuação.

Art. 2° - Os trabalhos desenvolvidos em grupo devem ser
inscritos em nome de apenas um dos professores integrantes, sendo
apenas mencionados os demais participantes.

Art. 3° - O prêmio “Professor Nota Dez”, contemplará 10
(dez) premiações de primeiro ao décimo colocado a serem definidas
pela Secretaria de Estado da Educação a cada ano letivo.

Art. 4° - Será constituída uma comissão que fará a análise e a
seleção dos trabalhos, bem como todos os atos para a tramitação e
execução da premiação, que serão regulamentados por edital de ampla
publicidade.§ 1°- O quantitativo, composição, atribuições e
funcionamento da comissão mencionada no caput do artigo, serão
regulamentados por ato normativo adequado do poder Executivo
Estadual, conjuntamente com a Secretaria de Estado da Educação.

§ 2° - A composição da Comissão deverá necessariamente
contemplar os membros de equipes pedagógicas e supervisão de ensino
da Secretaria de Estado da Educação

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
São Luis, 23 de fevereiro de 2017. - WELLINGTON DO

CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Esse projeto tem origem em inúmeras reivindicações de toda

comunidade do magistério em especial os professores.
A implantação da premiação do “professor nota dez”, com

maior ou menor premiação, e até apenas homenagem simbólicas,
entendemos, que nossos tão poucos valorizados mestres, mereçam
uma premiação título estadual pelos seus trabalhos de destaques como
forma de incentivo ao desempenho do magistério.

A Premiação visa enaltecer e reconhecer o mérito dos
professores da rede pública Estadual de ensino, pela contribuição dada
para a melhoria da qualidade na educação do ensino fundamental e
médio, através de projetos pedagógicos bem-sucedidos, criativos e
inovadores.

O concurso consiste na seleção e premiação dos melhores
trabalhos desenvolvidos ou em desenvolvimento por professores das
escolas públicas Estaduais, em todas as etapas do ensino fundamental
e médio e que no exercício da atividade docente, contribuam de forma
relevante para qualidade da educação Estado.

A Secretaria Estadual de Educação ficará encarregada de
constituir uma comissão composta por pessoas na sua maioria da sua
equipe pedagógica que elaborará o edital do concurso com prazos,
inscrições, regramento etc, selecionará os 10 (dez) melhores trabalhos
e os encaminhará para premiação (dinheiro, bolsa estudos, outros
prêmios) a ser ainda definida pela secretaria de estado da educação.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação
uma dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito
social (Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão
política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a
sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição
Federal)

Assim sendo, há de se frisar o direito à educação, conforme
preceitua o artigo 205 da Constituição Federal:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.

Este projeto tem por objetivo resgatar e valorizar o papel dos
professores como agentes fundamentais no processo formativo das
novas gerações, dando visibilidade às experiências pedagógicas
conduzidas, consideradas exitosas e passíveis de adoção por outros
professores e pelos sistemas de ensino além de promover o estímulo à
participação dos professores como sujeitos ativos no desenvolvimento
da Educação no Maranhão.

São Luis, 23 de fevereiro de 2017. - WELLINGTON DO
CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 / 17

Aprova a apresentação à Câmara dos Deputados
de Proposta de Emenda à Constituição Federal
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visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e
“b”, do art. 159 da Constituição Federal, para o
fim de modificar a composição do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal e
do Fundo de Participação dos Municípios.

Art. 1.º Fica aprovada a apresentação à Câmara dos Deputados
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único deste Decreto Legislativo, nos termos e para os fins do disposto
no inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2.º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro
de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera o inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art.
159 da Constituição Federal, para o fim de
modificar a composição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios.

Art. 1.º O inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art. 159 da
Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.159. ................................................................................

I - dos produtos da arrecadação dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, dos produtos
industrializados, das operações financeiras, importação e
grandes fortunas e do produto da arrecadação da contribuição
social sobre o lucro líquido 69% (sessenta e nove por cento)
na seguinte forma:
a) 31,5% (trinta e um inteiros e cinco décimos por cento) ao
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por cento)
ao Fundo de Participação dos Municípios;
................................................................................. “(NR)

Art. 2.º O produto da arrecadação dos impostos sobre
operações financeiras, importação e grandes fortunas e o produto da
arrecadação da contribuição social sobre o lucro líquido, para os fins
do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, na redação dada por
esta Emenda Constitucional, serão implementados a partir do primeiro
exercício financeiro imediatamente após a entrada em vigor desta
Emenda Constitucional ao décimo exercício financeiro, à razão de 10%
(dez por cento) ao ano.

Art. 3.º O percentual de 20% (vinte por cento) do produto da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados, adicionados, a partir da entrada em
vigor desta Emenda Constitucional, para os fins do inciso I do art. 159
da Constituição Federal, conforme redação dada pelo art. 1º desta
Emenda Constitucional, será implementado do primeiro exercício
financeiro imediatamente após a entrada em vigor desta Emenda
Constitucional ao décimo exercício financeiro, à razão de 10% (dez
por cento) ao ano.

Art. 4.º Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b” do
inciso I do art. 159 da Constituição Federal, conforme a redação dada
pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, serão implementados da
seguinte forma: I - no primeiro exercício financeiro imediatamente após
a entrada em vigor desta Emenda Constitucional: a) 22,5% (vinte e
dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal; e b) 23,5% (vinte e três inteiros e
cinco décimos por cento) para o Fundo de Participação dos Municípios;
e II - a partir do segundo exercício financeiro até o décimo, adicionar-

se-á, aos percentuais constantes do inciso I deste artigo, 1% (um por
cento) ao ano.

Art. 5.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação e produzirá seus efeitos a partir do primeiro exercício
financeiro subsequente.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 
A presente Proposta de Emenda à Constituição tem o objetivo

de restabelecer o equilíbrio entre as obrigações impostas aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios e suas respectivas receitas.

Não podemos perder de vista que a autonomia é um princípio
basilar da Federação e compreende não só a administrativa e política,
como também a financeira.

A alteração proposta amplia a cesta de impostos cujo produto
da arrecadação comporá o Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios, além de
incluir o produto da arrecadação da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.

A cesta, atualmente composta do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
passará a contar, ainda, com o imposto sobre operações financeiras,
importação e grandes fortunas. 

Além disso, a proposta amplia o percentual do produto da
arrecadação destinado aos Fundos. Para o Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal passa de 21,5% (vinte e um inteiros e
cinco décimos por cento) para 31,5% (trinta e um inteiros e cinco
décimos por cento) e para o Fundo de Participação dos Municípios de
22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) para 32,5%
(trinta e dois inteiros e cinco décimos por cento).

Essas alterações serão implementadas no período de 10 (dez)
anos, permitindo à União readequar sua programação orçamentária e
financeira gradativamente. 

Ao final do período de implementação, os repasses da União
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio dos Fundos,
serão ampliados em aproximadamente 100% (cem por cento).

Assim, por todo o exposto, contamos com a aprovação desta
Proposta de Emenda à Constituição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro
de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002 / 17

Aprova a apresentação à Câmara dos Deputados
de Proposta de Emenda à Constituição Federal
visando acrescentar inciso IV ao art. 60 da
Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa
popular para apresentação de Proposta de Emenda
à Constituição.

Art. 1.º Fica aprovada a apresentação à Câmara dos Deputados
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único deste Decreto Legislativo, nos termos e para os fins do disposto
no inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2.º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro
de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Acrescenta inciso IV ao art. 60 da Constituição Federal,
para estabelecer a iniciativa popular para apresentação de
Proposta de Emenda à Constituição.
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Art. 1.º Fica acrescido inciso IV ao art. 60 da Constituição

Federal com a seguinte redação:

“Art. 60. .........................................................................
.................................................................................................
IV - de iniciativa popular, por pelo menos 3% (três por
cento) do eleitorado brasileiro, distribuídos em, no mínimo,
14 (quatorze) Estados com, no mínimo, 1% (um por cento)
dos eleitores de cada um deles.
............................................................................... “(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro
de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003 / 17

Aprova a apresentação à Câmara dos Deputados
de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição
Federal, para o fim de estabelecer que a União
destine, no mínimo, 10% (dez por cento) da sua
receita corrente bruta às ações e serviços públicos
de saúde, excluindo do cômputo deste percentual
as emendas parlamentares ao orçamento federal.

Art. 1º Fica aprovada a apresentação, à Câmara dos Deputados,
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto no
inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro

de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 
Altera os arts. 166 e 198 da Constituição Federal,
para o fim de estabelecer que a União destine, no
mínimo, 10% (dez por cento) da sua receita
corrente bruta às ações e serviços públicos de
saúde, excluindo do cômputo deste percentual as
emendas parlamentares ao orçamento federal.

 
Art. 1º Os arts. 166 e 198 da Constituição Federal passam a

vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 166. ...........................................................................
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços
públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, não
será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º
do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal
ou encargos sociais.
.....................................................................................”(NR)
“Art.198 .............................................................................
§ 2º......................................................................................
I - no caso da União, a receita corrente bruta do respectivo
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 10% (dez
por cento);
................................................................................”(NR)

Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição
Federal, conforme redação dada pelo art. 1º desta Emenda
Constitucional, será cumprido progressivamente, garantidos, no
mínimo:

I - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no primeiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

II - 8% (oito por cento) da receita corrente bruta no segundo
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;

III - 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no terceiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

IV - 9% (nove por cento) da receita corrente bruta no quarto
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;

V - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no quinto exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional; e

VI - 10% (dez por cento) da receita corrente bruta no sexto
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação e produzirá seus efeitos a partir do primeiro exercício
financeiro subsequente.

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 
A presente Proposta de Emenda à Constituição Federal tem

fulcro legal no art. 60, inciso III, da Constituição Federal, que confere
às Assembleias Estaduais a prerrogativa de emendar o Texto Maior,
mediante aprovação da maioria relativa de seus membros, em pelo
menos mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da
Federação.

O objetivo desta Proposta de Emenda à Constituição Federal é
estabelecer o percentual mínimo de investimentos em ações e serviços
públicos de saúde por parte da União, bem como tornar a Receita
Corrente Bruta a base de cálculo para esse percentual.

Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000,
os critérios para determinação dos valores a serem gastos em Saúde
deveriam ser estabelecidos por lei complementar. A referida lei só foi
sancionada em 2012, e utilizava, como critério para determinação do
mínimo constitucional aplicado em Saúde, os valores empenhados no
exercício financeiro anterior, acrescidos da variação nominal do PIB.
Em outras palavras, não havia um percentual fixo estipulado, nem
sobre a Receita Corrente Bruta, nem sobre a Receita Corrente Líquida.

 

A coluna %RCL representa a porcentagem da Receita Corrente
Líquida da União que foi aplicada em ações e serviços públicos de
saúde. Já a coluna %RCB representa a porcentagem da Receita Corrente
Bruta da União que foi aplicada em ações e serviços públicos de saúde.
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Por exemplo, em 2003, a União destinou o equivalente a

12,08% (doze inteiros e oito centésimos por cento) de sua Receita
Corrente Líquida à Saúde, ou, o equivalente a 7,07% (sete inteiros e
sete centésimos por cento) de sua Receita Corrente Bruta.

Já em 2014, o percentual da RCB aplicada em Saúde foi de
6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro décimos por cento).

Entretanto, segundo especialistas, para aumentar
significativamente os recursos da Saúde, tornando possível restabelecer
a manutenção do sistema, bem como atender às demandas da sociedade,
considera-se que o valor mínimo a ser aplicado em Saúde deva ser da
ordem de 10% (dez por cento) da Receita Corrente Bruta da União.

Atentando para isso, o Movimento Nacional em Defesa da
Saúde Pública ingressou na Câmara Federal o Projeto de Lei
Complementar nº 321/2013, de iniciativa popular, o conhecido projeto
Saúde+10, com mais de dois milhões de assinaturas, pleiteando a fixação
do mínimo constitucional em 10% (dez por cento) da Receita Corrente
Bruta.

Porém, em março de 2015, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 86, a chamada Emenda do Orçamento Impositivo,
que, além do referido tema, tratou de alterar o art. 198 da Constituição
Federal, estipulando que a União Federal deverá investir o mínimo de
15% (quinze por cento) de suas Receitas Correntes Líquidas (RCL)
em ações e serviços públicos de Saúde.

O texto da EC nº 86/2015 ainda dispõe que o percentual  mínimo
de 15% (quinze por cento) da RCL será atingido de forma escalonada,
da seguinte forma:

Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição
Federal será cumprido, progressivamente, garantidos, no mínimo:

 I - 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da receita
corrente líquida no primeiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

II - 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) da receita
corrente líquida no segundo exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

III - 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) da receita
corrente líquida no terceiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

IV - 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida no quarto exercício financeiro subsequente ao
da promulgação desta Emenda Constitucional;

V - 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida no
quinto exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta
Emenda Constitucional.

O Texto promulgado, além de ignorar a reivindicação do setor,
que pleiteava 10% (dez por cento) da RCB, ainda possui o gravame de,
no primeiro ano de vigência, reduzir em quase 400 milhões de reais os
já parcos recursos utilizados na Saúde.

Se considerarmos uma simulação, em que aplicaríamos os
13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da RCL no primeiro
ano de vigência, conforme preceitua a Emenda nº 86/2015, e ainda
levarmos em consideração que 2015 possua os mesmos números da
Receita de 2014, teríamos:

 

Ainda, tomando como base os números da Receita de 2014,
podemos fazer uma projeção comparativa dos recursos que seriam
destinados, caso seja aplicado o disposto na EC nº 86/2015, ou o que
determina esta Proposta de Emenda à Constituição Federal:

 

 
Pelas projeções apresentadas, não resta dúvida de que a adoção

do critério estipulado nesta Proposta de Emenda à Constituição Federal
é mais vantajosa para o custeio da Saúde Pública no Brasil. Em 2020,
o aumento de recursos seria de quase 40 bilhões de reais em relação a
2014, ao passo que a adoção do atual critério de 15% (quinze por
cento) da RCL implicará em um aumento de cerca de apenas 11 bilhões
de reais.

Além disso, no acumulado do período 2015-2020, o critério de
15% (quinze por cento) da RCL proporcionará uma injeção de 38
bilhões de reais na Saúde, enquanto o critério de 10% (dez por cento)
da RCB, aqui proposto, proporcionaria um acréscimo de 140 bilhões.

É cabível salientar, também, que a EC nº 86/2015  inseriu o §
10 no art. 166 da Lei Maior, que preceitua que as emendas dos
parlamentares ao orçamento da União, que versarem sobre ações e
serviços de Saúde, podem ser computadas  para o cálculo do mínimo
estipulado de 15% (quinze por cento) da RCL. Isso quer dizer que,
caso os parlamentares emendem o mínimo obrigatório em Saúde, que é
de 0,6% (seis décimos por cento) da RCL, o Poder Executivo, por si
só, poderia destinar apenas outros 14,4% (quatorze inteiros e quatro
décimos por cento) da RCL. Portanto, para que as verbas elencadas
pelos deputados federais e senadores sejam um acréscimo de recursos
ao orçamento da Saúde, faz-se necessária a alteração do § 10 do art.
166, para que as suas emendas não sejam computadas no cálculo do
mínimo constitucional que o Executivo deve gastar em Saúde.

Na prática, se promulgada a presente Proposta de Emenda à
Constituição Federal, seriam destinados à Saúde 10% (dez por cento)
das Receitas Correntes Brutas da União, mais o percentual da Receita
Corrente Líquida (RCL), advindo das emendas parlamentares, que
variaria entre 0,6 (seis décimos) e 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da RCL.

Por fim, no que tange ao mérito, é inegável que a conquista de
suficiência e estabilidade dos recursos para o Sistema Público de Saúde
reveste-se de extraordinária urgência, visando corresponder tanto às
necessidades do Sistema como aos legítimos anseios da população,
materializados no clamor das ruas, em torno da defesa do direito
constitucional à Saúde. As manifestações que se espalharam por todo
o país expressaram de maneira inequívoca a necessidade de melhorias
importantes no acesso e na qualidade dos serviços de Saúde do país.

Assim, ante o exposto, esperamos a aprovação desta Proposta
de Emenda à Constituição Federal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro
de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004 / 17

Aprova a apresentação à Câmara dos Deputados
de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os Arts. 22 e 24 da Constituição
Federal, para tornar competências legislativas



QUINTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
privativas da União em concorrentes com os
Estados e o Distrito Federal.

Art. 1º Aprovar a apresentação, à Câmara dos Deputados, da
Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo Único
desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do
Art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro

de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera os arts. 22 e 24 da Constituição Federal,
para tornar competências legislativas privativas
da União em concorrentes com Estados e Distrito
Federal.

Art. 1º Os arts. 22 e 24 da Constituição Federal passam a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 22..................................................................................
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
................................................................................................
IV - informática, telecomunicações e radiodifusão;
...............................................................................................
XI - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XII - populações indígenas;
XIII - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão
de estrangeiros;
XIV - organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício de profissões;
XV - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos
Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVI - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais;
XVII - sistemas de poupança, captação e garantia da
poupança popular;
XVIII - normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros;
XIX - competência da polícia federal e das polícias rodoviária
e ferroviária federais;
XX - seguridade social;
XXI - diretrizes e bases da educação nacional;
XXII - registros públicos;
XXIII - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXIV - normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no Art. 37,
XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia
mista, nos termos do Art. 173, § 1°, III; e
XXV - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa
marítima, defesa civil e mobilização nacional.
§ 1º Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste
artigo.
§ 2º Os Estados poderão descriminalizar condutas no âmbito
de seu território.” (NR) .........................................................
“Art. 24................................................................................
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico,
urbanístico e agrário; ...........................................................
IX - águas e energia;

X - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XI - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;
XII - criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;
XIII - procedimentos em matéria processual;
XIV - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XV - assistência jurídica e defensoria pública;
XVI - proteção e integração social das pessoas com
deficiência;
XVII - proteção à infância e à juventude;
XVIII - organização, garantias, direitos e deveres das polícias
civis; ,
XIX - trânsito e transporte;
XX - sistemas de consórcio e sorteios; e
XXI - propaganda comercial.
 ................................................................................................
§ 5º Para efeito deste artigo, a compreensão do que sejam
normas gerais deve ser interpretada de forma restritiva.”
(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

JUSTIFICATIVA À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Passaram-se quase 27 anos da promulgação da Constituição
de 1988 e muitos de seus mandamentos sofreram, ao longo desse
período, modificações que objetivaram adaptar seu texto às realidades
da sociedade brasileira e à dinâmica das relações entre o Estado e a
sociedade, assim como entre as Unidades Federadas e a União.

É precisamente nesse contexto que se propõem as modificações
no rol de competências privativas da União e a transferência de algumas
delas para o rol das competências concorrentes entre aquela, os Estados
e o Distrito Federal.

Trata-se das áreas em que se julga que os Estados devam ter
competência suplementar para tratar de aspectos peculiares, já que à
União cabe legislar sobre tais matérias apenas de forma geral.

Dessa forma, submetemos a presente Proposta de Emenda à
Constituição, com base no disposto no Art. 60, III, da Constituição
Federal, propugnando aos nossos Pares por sua aprovação, em face da
importância de que se reveste.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 21 de fevereiro
de 2017 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICACÃO N° 179 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almeida, a presente Indicação que
solicita a adoção de medidas legais e administrativas necessárias, com
a maior brevidade possível, para Inclusão do Município de Timbiras
no Programa “Cidadania Digital” do Governo do Estado do
Maranhão.

A presente Indicação objetiva a inclusão do Município de
Timbiras no Programa “Cidadania Digital” do Governo do Estado,
com a implantação de “pontos de wi-fi” em pontos da Sede do
Município, como a Praça José Maria Alvim, por exemplo, por ser um
local de grande circulação de pessoas naquela cidade, visando, desta
forma, instituir a inclusão digital e o acesso de internet à população
daquela municipalidade.
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Sabendo-se do Programa “Cidadania Digital” do Governo do

Estado para a Região Metropolitana da Capital, e algumas cidades do
interior, solicita-se a inclusão, também, do município em referência no
programa respectivo, a fim de que aqueles moradores possam, através
do acesso a internet, ter acesso a serviços públicos de qualidade,
exercerem alguns de seus direitos fundamentais, ter acesso a serviços
de saúde, como marcação de consultas médicas, por exemplo, possa
viabilizar a efetivação de matrículas escolares, pesquisas pelos
estudantes, facilitar a resolução de problemas aos microempreendedores
do município, etc.

Desta forma, a inclusão do Município de Timbiras no Programa
“Cidadania Digital”, renovará esperança e mais perspectiva àqueles
habitantes, proporcionando o desenvolvimento social e econômico e
melhor qualidade de vida a toda aquela população.

São Luís (MA), 21 de fevereiro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

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

INDICACÃO N° 180 / 17

Senhor Presidente,

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

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

São Luís (MA), 21 de fevereiro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

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

INDICACÃO Nº 181 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta Casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvir a Mesa Diretora, encaminhe a presente Indicação
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino de Castro e Costa, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário da
Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cleyton Noleto, solicitando
destes que aportem recursos orçamentários e financeiros necessários,
com a maior brevidade possível, para Construção de uma Feira
Coberta para o Município São Mateus, neste Estado.

O pedido em referência beneficiará uma população estimada
em quase 40.000 habitantes, segundo o último censo do IBGE. A
construção de uma feira coberta assegurará as condições sanitárias e de
higiene adequadas para conservação e comercialização de alimentos

aos moradores tanto da Sede quanto de outras localidades adjacentes.
Tal solicitação visa, também, propiciar conforto aos consumidores e
menos transtornos aos feirantes bem como evitar o surgimento de
graves problemas de saneamento já que a atual situação demanda urgente
intervenção no sentido fundamental de construí-la, saneá-la e preservá-
la dotando-a de condições de higiene, segurança e, acima de tudo,
dignidade para aqueles que dela vivem, resguardando, dessa forma, os
interesses coletivos dos feirantes e também da população em geral
garantindo, assim, uma melhor qualidade de vida e saúde a todos os
habitantes daquela municipalidade.

São Luís (MA), 15 de fevereiro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 182 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que seja encaminhado ao Prefeito de São Luís, solicitando que sejam
instalados aparelhos destinados aos exercícios físicos na Praça Miécio
Jorge, bairro Renascença II, nesta cidade.

Tal solicitação se justifica em razão da urbanização do retorno
da avenida do mesmo nome, no sentido da igreja de São Paulo Apóstolo
e, naturalmente, objetivando oferecer outros benefícios aos residentes
da área.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de fevereiro de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 183 / 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 Estado, Sr. Flavio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado da
Saúde, o Sr. Carlos Eduardo Lula, solicitando, em caráter de urgência,
a disponibilização de 01 (uma) ambulância para o município de Brejo
de Areia, neste Estado.

A Constituição Federal de 1988, no que tange ao direito à
saúde, prevê, in verbis:”art. 6º(...) como direitos sociais fundamentais
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância”.

O município de Brejo de Areia, distante cerca de 353 km da
capital do Estado do Maranhão, mesmo possuindo uma grande
quantidade de moradores, aproximadamente 10.444 habitantes (censo
2016), padece por alguns problemas de infraestrutura, destacando-se
o serviço de saúde que é oferecido na localidade.

Isto pois o município conta apenas com uma única ambulância
para atendimento e transporte, tanto para a sede quanto para a zona
rural, para suprir as demandas de atendimento público de saúde, que
se encontra em situação precária, razão pela qual, por vezes, não está
apta ao transporte, constituindo grave problema aos moradores da
região.

Nesse aspecto, e atendendo à um preceito constitucional, é
que se justifica a presente demanda, com a disponibilização de 01
(uma) ambulância, visando tratamento de saúde ou de urgência médica,
para deslocamento na região, através de um transporte seguro, eficaz e
digno à sua população, uma vez que o referido município não dispõe
de recursos suficientes para a sua aquisição.
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Vale mencionar que além de transporte, com a aquisição de

equipamentos como o desfibrilador, a ambulância pode servir de
estabilização de vida tornando um Centro de Tratamento e Terapia
Intensiva (CTI) móvel, possibilitando o atendimento imediato a
qualquer tipo de emergência médica.

Desta forma, a fim de viabilizar o oferecimento de um
atendimento de saúde digno àquela população, dando suporte e melhor
atendimento, assegurando o direito social de acesso à saúde para todos,
torna-se indubitável a disponibilização de uma ambulância, justificando
assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 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 184 / 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 Estado, Sr. Flavio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado da
Saúde, o Sr. Carlos Eduardo Lula, solicitando, em caráter de urgência,
a disponibilização de 01 (uma) ambulância para o município de Aldeias
Altas, neste Estado.

A Constituição Federal de 1988, no que tange ao direito à
saúde, prevê, in verbis:”art. 6º(...) como direitos sociais fundamentais
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância”.

O município de Aldeias Altas, distante cerca de 300 km da
capital do Estado do Maranhão, mesmo possuindo uma grande
quantidade de moradores, aproximadamente 26.115 habitantes (censo
2016), padece por alguns problemas de infraestrutura, destacando-se
o serviço de saúde que é oferecido na localidade.

Isto pois o município conta apenas com uma única ambulância
para atendimento e transporte, tanto para a sede quanto para a zona
rural, que além de ser necessária a disposição para as localidades
circunvizinhas, para suprir as demandas de atendimento público de
saúde, encontra-se em situação precária de manutenção, razão pela
qual, por vezes, não está apta ao transporte, constituindo grave
problema aos moradores da região.

Nesse aspecto, e atendendo à um preceito constitucional, é
que se justifica a presente demanda, com a disponibilização de
ambulância, visando tratamento de saúde ou de urgência médica, para
deslocamento na sede, através de um transporte seguro, eficaz e digno
à sua população, uma vez que o referido município não dispõe de
recursos suficientes para a sua aquisição.

Vale mencionar que além de transporte, com a aquisição de
equipamentos como o desfibrilador, a ambulância pode servir de
estabilização de vida tornando um Centro de Tratamento e Terapia
Intensiva (CTI) móvel, possibilitando o atendimento imediato a
qualquer tipo de emergência médica.

Desta forma, a fim de viabilizar o oferecimento de um
atendimento de saúde digno àquela população, dando suporte e melhor
atendimento, assegurando o direito social de acesso à saúde para todos,
torna-se indubitável a disponibilização de ambulância, justificando
assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 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 185 / 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.

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 186 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras e Serviços
Públicos da cidade de São Luís, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
adotem providências A FIM DE REALIZAR A LIMPEZA DE LIXO
ACUMULADO NA FEIRA DA COHAB, EM SÃO LUIS DO
MARANHÃO.

Cumpre mencionar que a falta de higiene, na feira da COHAB
é comum no espaço~ maioria dos boxes está suja, as paredes apresentam
infiltrações, algumas grades estão enferrujadas e as calhas, além de
ferrugem, acumulam água suja~ feirantes jogam as vísceras em caixas
no chão.

A feira da COHAB passou por uma ampla reforma e ganhou
estrutura para garantir melhores condições de trabalho para os feirantes,
mas não é exatamente isso o que acontece no local. No mercado, a falta
de higiene é diária. No entorno, o lixo orgânico é disputado pelos
cachorros e gatos que andam pelo local em busca de alimento. O mato
cresce sem controle próximo às barracas. A situação incomoda feirantes
e consumidores, que reclamam da sujeira. O espaço está em precárias
condições de higiene. A maioria dos boxes está suja, as paredes
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apresentam infiltrações, algumas grades estão enferrujadas e acumulam
água.

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

 Com as chuvas ininterruptas inúmeras são os transtornos
causados à população. Dentre os pontos, vale mencionar os focos do
mosquito Aedes Aegypti.

Baseando-se em tal contexto, vale mencionar que, conforme
preceitua o art.196 da Constituição Federal de 1988, ”A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”, fica reconhecido à saúde como
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Frisa-se assim que a presente solicitação possui um caráter
não apenas formal, mas está embasado em um conteúdo social e, por
isso, envolvido em um clamor e anseio popular daqueles que passam
diariamente pelo ponto em questão.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras e Serviços Públicos da cidade
de São Luís, ANTÔNIO ARAÚJO,  solicitando que adotem
providências A FIM DE REALIZAR A LIMPEZA DE LIXO
ACUMULADO NA FEIRA DA COHAB, EM SÃO LUIS DO
MARANHÃO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 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 187 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, SENHOR HUMBERTO COUTINHO solicitando A
ANÁLISE DO ANTEPROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE
REAJUSTE DE 6,3% NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO;

O Brasil está passando por uma crise financeira que atinge
toda a sociedade, incluindo os servidores públicos do Estado
Maranhense. Recentemente foi apresentado a esta Casa Legislativa
dois projetos de lei que visam reajustar remuneração e subsídios de
servidores do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado.

O PL do Tribunal de Justiça visava reajustar em 6,3% (seis
inteiros e três décimos por cento) a tabela de vencimentos dos cargos
efetivos do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário Estadual, além de
outras disposições. O Projeto do Tribunal de Contas do Estado, por
sua vez,  visava reajustar a remuneração e os subsídios dos servidores
públicos do órgão em 10,67% (dez inteiros e sessenta e sete centésimos
por cento, dentre outras disposições.

No último dia 21 de fevereiro de 2017 foram aprovados no
plenário desta Casa os dois projetos, sendo que o do Tribunal de
Contas do Estado houve uma emenda modificativa para reajustar os
vencimentos dos servidores do órgão no mesmo percentual do reajuste

atribuído aos servidores do Tribunal de Justiça, qual seja, 6,3% (seis
inteiros e três décimos por cento).

Assim, tendo em vista a competência da Mesa Diretora da
Assembleia para propor, privativamente, projeto de lei que versem
sobre fixação de remuneração dos servidores da Casa (art. 12, XV, do
Regimento Interno, combinado com o art. 31, III da Constituição
Estadual), venho requerer à Mesa que apresente o Projeto de Lei em
anexo, visando garantir o reajuste de 6,3% (seis inteiros e três décimos
por cento) também aos servidores da Assembleia Legislativa, para que
seja discutido e votado o projeto de lei decorrente, e, por conseguinte,
aprovado pelo Parlamento Estadual;

WELLINGTON DO CURSO - 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 Roberto Costa. Ausente. Deputada
Valéria Macedo. Ausente. Deputado Rafael Leitoa. Ausente. Deputado
Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, só a permuta com o Deputado Léo Cunha, que vai falar
antes de mim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Léo Cunha, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Presidente, deputados, deputadas, imprensa, TV Assembleia.
Hoje, eu venho a esta tribuna trazer um questionamento que me
incomoda bastante e eu tenho certeza que incomoda vários colegas
aqui. Este questionamento é: o que o Governo do Estado está fazendo
para combater o Aedes Aegypti na saúde? Vejo os municípios, o
Exército, entidades fazendo a sua parte. Rodo o Maranhão todo e
bastante, mas faz de dois, entrando no terceiro ano que não vejo nenhum
carro fumacê circulando nas ruas. O que vejo são os hospitais, UPAs,
Postos de Saúde com pessoas com dengue, Chikungunya, Zika, e a
pior de todas se aproximando do Maranhão, a febre amarela. Tomando
iniciativa com esta minha preocupação, encaminhei ao Ministro da
Saúde, Ricardo Barros e ao Presidente da FUNASA, Antônio Henrique,
que fosse destinado com urgência os carros fumacê para o Maranhão,
ou seja, estar preparado para o momento de calamidade, de necessidade
e termos estrutura para fazer esse combate. Também, Presidente, eu
trago a esta tribuna uma Indicação minha, que eu acredito que vai ser
lida hoje, em relação à instalação de uma Unidade Beneficiadora de
Pescado para Imperatriz, o frigorífico do peixe. Encaminhei este pedido
para o Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, porque vejo a necessidade
na região Tocantina, vejo os municípios todos com estrutura de
produção e vejo que é o mercado favorável hoje em dia. Então, eu deixo
este registro aqui. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Deputado Braide se ausentou, em seguida, o
Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do

orador) - Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas. Senhor
Presidente, esta semana eu protocolei nesta Casa, um pedido para que
fosse retornado e feito aceleração das obras de serviço de recuperação
da MA-034, do trecho que vai da Palestina a Brejo até o povoado
descanso em Caxias. Mas, na terça-feira pela manhã, eu estive com o
Governador Flávio Dino e toda a sua equipe na cidade Coroatá e lá
conversei com ele sobre alguns pedidos que já tinha feito nesta Casa a
respeito da região. Estivemos lá para inaugurar a sede provisória do
IEMA e onde também será feita uma sede definitiva do IEMA na
cidade de Coroatá. E também no próximo ano será já feita a doação do
terreno na cidade de Vargem Grande. Mas, tratando da estrada, falei da
questão para o Governador de que essa obra é um desafio,
principalmente para o Governo do Estado, que está passando e
enfrentando dificuldades econômicas. Dificuldades essas que refletem
em todos os entes federativos, governo federal, governo estadual e nas
prefeituras, atingindo com intensidade principalmente os Estados. Nós
deputados, aqui, nesta Casa, e todos os parlamentares e vereadores do
Maranhão que caminhamos e andamos pelas regiões do Estado do
Maranhão sabemos do sufoco que acomete os municípios, pois a maioria
deles sobrevive do recurso do Fundo de Participação. E esse vem
descendo ladeira abaixo nos últimos anos há um bom tempo porque é
atrelado a arrecadação federal; essa, decorrente dos impostos. E outra
é das transações financeiras entre os municípios que geram recursos a
mais para algumas cidades do Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
o Estado do Maranhão dispõe de um potencial de crescimento
extraordinário em diversos setores da vida econômica que poderiam
melhorar e muito a vida de alguns municípios do Estado do Maranhão.
Nesse tocante, senhores deputados, andei recentemente na região do
Baixo Parnaíba e fui até o leste maranhense pela cidade de Caxias,
trafegando pela MA 034, cobrindo aqueles cento e cinquenta
quilômetros que ligam o distrito da Palestina no município de Brejo até
o povoado descanso em Caxias, passando pelas cidades de Buriti,
Duque Bacelar, Coelho Neto e acredito eu, todos daquela região
lamentam profundamente e ainda aquele pedaço do trecho que vai da
região do Baixo Parnaíba à região do Leste Maranhense tem um potencial
muito grande, potencial econômico, o agronegócio tem atitudes fortes
naquela região e esta é a minha preocupação. Preocupação que trecho
dessa importante rodovia, que é uma das mais requisitadas do Estado
do Maranhão, justamente por conectar o Leste Maranhense à região
do Baixo Parnaíba, possibilitando o desenvolvimento do agronegócio e
várias e várias regiões, pequenas comunidades que vivem e trabalham
nesse trecho de rodovia. Parte considerável desse perímetro, dessa
região, a massa asfáltica já está totalmente comprometida e isso
representa, além de um perigo para toda a comunidade, apresenta
também um crescimento e um encarecimento de produtos que separam
essas duas regiões, fazendo com que tenham prejuízo pequenos
produtores e também os consumidores da região. Esse trecho merece e
carece do Governo do Estado uma atenção, o mais rápido possível, as
comunidades que trafegam com veículos, com máquinas, equipamentos
circulando todos os dias correm sérios e inúmeros perigos, além da
questão do asfalto, a falta de sinalização está prejudicada e os
acostamentos precários. Portanto, quando estive com o governador lá,
eu pedi que ele olhasse com os olhos e com carinho para aquela região,
para que se pudesse desenvolver. Eu tenho dito que uma das cidades
que hoje foi muito beneficiada com a interligação, por meio da MA-
020, nos trechos entre Vargem Grande e Coroatá, que fizeram uma
ligação rápida, era um pouco mais de 70 e poucos quilômetros que
outrora não tinha estrada e hoje conectada por uma boa estrada estão
sendo feitas inúmeros negócios, está aqui na tribuna desta Casa o
Vereador Marcilio que entende muito bem, que conhece profundamente
aquela região e sabe que as dificuldades que passaram inúmeras e
inúmeras vezes os comerciantes em fazer um pequeno trecho de estrada,
que outrora não existia quase nada de estrada, hoje, por meio do asfalto
está sendo feito desenvolvendo a região, principalmente das Cidades
de Vargem Grande, Coroatá, Peritoró, Timbiras e Codó. Estive com o
Governador e lembrei dele que tinha uma Indicação minha no sentido

de que as escolas em Afonso Cunha, principalmente as escolas do
Estado fossem reparadas, fossem reformadas. Ele disse que iria olhar
atentamente, já que foi inaugurada a MA-134 que liga hoje Coelho
Neto a Afonso Cunha, que o ex-prefeito José Leane lutou bastante no
governo passado e no atual governo do Governador Flávio Dino para
que essa obra fosse concluída e deixou ela praticamente concluída no
seu governo, faltando apenas a última ponte que liga esse trecho.
Portanto, o Governador inaugurar essa obra, faz um reconhecimento
ao povo daquela região que sai do isolamento e sai também de fazer
cada vez mais negócios rápidos com a Cidade de Coelho Neto. E aqui
quero deixar e junto com a população lá o desejo de fazer interligação,
que será mais uma interligação entre o Baixo Parnaíba e o Leste
Maranhense, por meio da ligação entre Chapadinha a Afonso Cunha,
uma estrada que tem um pouco mais de sessenta quilômetros onde
hoje já existem inúmeras fazendas e o aumento sensível do agronegócio
nessa região. Era isto, Senhor Presidente, que tinha a falar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério Cafeteira, ausente. Deputado
Braide já voltou? Deputado Júnior Verde, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente Deputado Othelino Neto
no nome de quem quero saudar também os nobres deputados presentes,
cumprimentando aqui a imprensa, a galeria, a todos que nos
acompanham em todo o Estado do Maranhão, que Deus abençoe a
todos. Senhor Presidente, eu quero só fazer um registro, ontem, nós
tivemos uma reunião muito importante nesta Casa, na Sala de
Comissões, relacionado ao setor produtivo do Estado do Maranhão. O
povo do Maranhão, V. Exas., todos que nos acompanham tem visto a
nossa defesa do setor produtivo do Estado. O Maranhão tem todas as
condições, reúne todas as condições para gerar produtividade, para ser
referência em produção, mas, infelizmente, nós amargamos ainda uma
condição ou uma condicionante que para nós é vexatória, que é consumir
produtos de outros estados, porque não temos aqui a produção
necessária. Nesse sentido, ontem, nós pudemos reunir nesta Casa, na
Sala de Comissões, a CONAB, representante da CONAB, representante
do SEBRAE, representante da SAGRIMA, representante do Banco
do Nordeste para discutir política integrada para desenvolver o setor
produtivo maranhense, percebam que nós já temos algumas Indicações
referentes ao setor produtivo, já fiz pronunciamentos aqui direcionando
o nosso olhar, os nossos esforços na presença in loco da verificação de
que nós temos hoje projetos em povoados, em municípios que garantem
sucesso e que precisam ser reaplicados, precisam que o governo
incentive. Tenho colocado aqui essa necessidade das nossas viagens,
sempre que viajamos estamos percorrendo as comunidades agrícolas,
ribeirinhas e temos visto as demandas. E trazemos as demandas sempre
na bagagem para esta Casa. As demandas são transformadas em
indicações, em proposições, enfim, são direcionadas para o governo
que executa as políticas realmente de gestão deste Estado. E nós
queremos mais do que essas contribuições, queremos mais que fazer
essa indicação, fazer um requerimento ou um projeto de lei como, por
exemplo, o da carcinicultura que fizemos e que já tem empresários de
outros Estados investindo em áreas aqui no Maranhão para fazer
carcinicultura, para criar camarão. Uma lei da nossa autoria que está
tendo seu desdobramento prático, porque tem investidores de olho no
mercado maranhense e precisamos continuar esse trabalho. Então a
nossa preocupação é mais do que apresentar simplesmente aqui as
proposições, é encontrar soluções, é sugestionar ao governo e é também
buscar parcerias. Nós estamos indo além do nosso mandato, da condição
de apenas ser um parlamentar para acompanhar as ações do Executivo
ou legislar. Nós queremos dar nossas contribuições efetivas para o
Maranhão. Por isso que ontem tivemos essa reunião nesta Casa,
reunindo parceiros, entidades representativas para fortalecer o setor
produtivo do estado do Maranhão. E os convidei para irem ao município
de Santo Amaro, por exemplo, que recentemente estive lá e verifiquei
uma unidade de produção associada da piscicultura, das frutas e das
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hortaliças. É uma produção que ali pode servir de referência para aquela
comunidade, para aquele povoado no município de Santo Amaro, mas
que não está sendo difundido, não está sendo divulgado, porque às
vezes falta política articulada. Falta um órgão, por exemplo, como o
SEBRAE que faz planejamentos, que faz gestão e vai dar sua
contribuição. Falta o banco que pode ali utilizar a linha do Pronaf para
aqueles que já estão produzindo. Porque eles estão produzindo e o
banco vai ter a garantia de que eles vão pagar o seu empréstimo através
da linha do Pronaf. Por quê? Porque com a produção eles vão conseguir
a comercialização, no processo de gestão com o Sebrae, isso vai dar
realmente a capilaridade para que eles gerem ainda mais o fortalecimento
da sua economia local. E eu coloquei como exemplo também a Conab,
que a Conab esteve presente, tem uma política muito importante que
é o PAA. Deputado Inácio, quando V. Exa defendeu naquela audiência
pública que tivemos aqui, a Conab, que estivemos presentes defendendo
esse órgão tão importante que é a Conab, porque corria o risco de ser
incorporado, de ser extinto e essa demonstração da sua importância se
faz mais evidente quando tem um projeto chamado PAA, que cubra a
produção do agricultor e ao mesmo tempo a própria associação
responsável pela gestão do projeto doa a produção para a própria
comunidade alimentando os filhos dos agricultores, alimentando a
comunidade e gerando esse alimento para aquela sociedade. Então
estamos integrando as ações desses órgãos. E aqui eu quero agradecer
imensamente, senhor Presidente, agradecer a participação do Sebrae,
agradecer a participação da Conab que esteve aqui nessa reunião,
agradecer a participação da SAGRIMA- Secretaria de Estado de
Agricultura do Estado do Maranhão. E agradecer também a participação
muito importante do Banco do Nordeste, que está disposto a fazer
seus investimentos. Isso desde que esses órgãos integrem as suas ações,
fortaleçam a economia e garantam o sucesso da produtividade. Mas
estou satisfeito nesta oportunidade por fazer esse pronunciamento,
porque o que nós estamos desenhando, o que nós estamos
desenvolvendo é sempre no sentido de iniciativa, no propósito de
poder trazer melhorias para o povo do Maranhão. E aquela reunião de
ontem, como a indicação que nós temos feito vão estar gerando
desenvolvimento para o Estado. Não temos dúvidas disso. Estamos
fazendo uma política de resultado e tem dado certo, porque o Maranhão
tem absorvido demandas que nós temos indicado e isso realmente vai
gerar o desenvolvimento que nós queremos e precisamos. Muito
obrigado a todos e que Deus os abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos
sem 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 nossos
trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o nosso
mais cordial bom dia! Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, ontem
realizamos uma audiência pública em defesa da educação, em defesa
dos educadores. Mas vou aproveitar o tempo dos Blocos para que nós
possamos fazer esse pronunciamento. E aproveitar também, Deputado
Eduardo Braide, Deputado Max Barros, que estavam presentes também.
O deputado Eduardo Braide com certeza vai fazer pronunciamento,
estava presidindo a audiência. Então aguardo o pronunciamento
deputado Eduardo Braide para que depois eu faça as considerações
referentes a audiência dos professores. Mas já faço o registro de que
foi uma grande audiência pública, o Plenário do Auditório Fernando
Falcão estava lotado, tanto na parte de baixo como na parte de cima.
Participação efetiva dos professores, inclusive uma nota de repúdio
quanto a ausência do Ministério Público, a ausência do secretário de
Educação do Estado Felipe Camarão. E extremamente chateados os
professores, uma anota de repúdio ao Presidente do Sindicado dos
professores Júlio Pinheiro. Não ao sindicato, mas ao Presidente do
Sindicato Júlio Pinheiro que acumula função de vice-prefeito de São
Luís e como é que pode estar em defesa da Educação, em defesa dos

professores se ele está na função de vice-prefeito de São Luís? Mas,
enfim, logo mais no tempo dos blocos farei pronunciamento com
referência a audiência pública realizada ontem com mais detalhes,
anunciando os detalhes. Aguardando o pronunciamento do deputado
Eduardo Braide. Senhor Presidente, hoje o governador do Estado está
inaugurando o IEMA em José de Ribamar e a reforma do CAIC. No dia
03/12/2015 realizamos uma audiência pública contra a Odebrecht, contra
a péssima prestação de serviços da Odebrecht nas cidades de Paço do
Lumiar e São José de Ribamar e fizemos a audiência pública na parte
externa do CAIC e observamos o estado deplorável que estava o CAIC
em São José do Ribamar. E no dia 03 de dezembro solicitamos na época
à secretária de Educação, a doutora Áurea Prazeres, solicitamos a
reforma do CAIC e hoje o nosso coração se enche de alegria em saber
que o Governo do Estado reformou o CAIC e está entregando de volta
à população. Na próxima semana, estaremos na cidade de Ribamar
vistoriando, fiscalizando, visitando o CAIC, verificando a reforma que
foi implementada pelo governo do estado do Maranhão, bem como
também a inauguração do IEMA em São José de Ribamar, próximo à
praia de Panaquatira. Nós havíamos solicitado para São José de Ribamar
o IEMA e também, principalmente, Senhor Presidente, para a região
do Parque Vitória. Realizamos algumas audiências no Parque Vitória e
identificamos a necessidade daquela aglomeração de pessoas, mais de
80 mil pessoas nas imediações do Parque Vitória, onde tem uma única
escola. Então solicitamos ao governo do estado uma escola para a
região do Parque Vitória ou até mesmo a implantação do IEMA. Então
fica aqui nosso registro da inauguração do CAIC e da implantação do
IEMA em São José de Ribamar e a solicitação do IEMA para o Parque
Vitória. Protocolamos também, na manhã de hoje, Senhor Presidente,
um projeto de lei que isenta o pagamento de taxas de segunda via de
documentos furtados e roubados, o que já é uma realidade em alguns
outros estados da federação. Apresentamos o projeto na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, protocolamos na manhã de hoje,
apresentamos também um projeto que vem sendo estudado, vem sendo
trabalhado ao longo dos últimos dois anos e sentimos hoje a necessidade
da apresentação desse projeto, que é o projeto que cria o prêmio
Professor Nota 10 para os educadores e alunos do ensino fundamental
e médio da rede estadual e dá outras providências. Como protocolamos
hoje, apresentamos hoje, teremos o momento oportuno para discorrer
sobre o projeto, para defender o projeto e apresentar a todos os
parlamentares e à população de São Luís. Senhor Presidente, quero
fazer registro também e preciso usar a tribuna da Assembleia para
fazer referência à cidade de Barreirinhas. Nos últimos três dias,
aprovados no último concurso em Barreirinhas ocuparam a prefeitura
da cidade de Barreirinhas e ontem fizeram uma plenária até as duas
horas da madrugada. Adentraram novamente a prefeitura e estão
ocupando a sede da prefeitura em Barreirinhas. Hoje, a partir das 16h,
teremos um reunião que estava prevista, estava programada inicialmente
para ser realizada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Barreirinhas, mas como a prefeitura está ocupada, tiveram uma reunião
na Câmara Municipal de Barreirinhas e estão ocupando a prefeitura,
eu creio que provavelmente essa reunião seja realizada na prefeitura de
Barreirinhas. Ao chegar à cidade, manteremos contato com o promotor,
com o juiz da cidade e com o prefeito . E quero deixar bem claro,
Senhor Presidente, que não tenho contato nenhum com a atual gestão,
o prefeito Albérico. Não temos contato nenhum com a gestão anterior,
com o prefeito Léo. Então nós temos a total isenção, a total
imparcialidade para ir à cidade de Barreirinhas em nome da Assembleia
Legislativa, tentando mediar esse conflito, tentando auxiliar nesse
conflito e, principalmente, orientar os aprovados no concurso sobre
quais os procedimentos. A reunião de hoje é uma reunião preparatória
para uma audiência pública que será realizada na cidade de Barreirinhas.
E contamos com o apoio da população de Barreirinhas, dos aprovados
no concurso de Barreirinhas e de outras cidades próximas de
Barreirinhas. Então, hoje, a partir das 16h, estarei na cidade de
Barreirinhas, dando atenção à população de Barreirinhas e aos
aprovados no último concurso na cidade de Barreirinhas. E mais uma
vez, Senhor Presidente, eu repito: não temos interferência nenhuma na
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gestão municipal, da administração municipal. O nosso objetivo, nosso
intuito é ajudar, contribuir para que esse conflito seja solucionado,
para que a população seja ouvida. E só para concluir, Senhor Presidente,
apresentamos também como indicação o projeto de reajuste também
dos servidores desta Casa nos moldes do TJ, nos moldes do TCE.
Apresentamos hoje e, no momento oportuno, faremos também a defesa
desse reajuste para os servidores da Casa. Que Deus abençoe. Muito
obrigado pela atenção, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Que Deus seja louvado e o nome do Senhor, exaltado. Meus
irmãos, o mais cordial bom dia. Também a todos da imprensa, TV
Assembleia, amigos e amigas que nos assistem, policiais e bombeiros
militares que fazem parte desta Casa, Taquigrafia, Áudio, Vídeo, Mesa,
Diretoria. Queridos, o que me traz, nesta manhã, é a alegria de saber
que, na próxima quarta-feira, dia 01 de março, às 15 horas, no Aterro
do Bacanga, teremos mais uma vez os retiros culturais que já se tornaram
tradicionais, característicos do nosso povo evangélico e daqueles que
gostam da palavra de Deus no estado do Maranhão e de modo especial
na Grande São Luís. Os retiros culturais já acontecem há alguns anos.
Eles encerram os retiros espirituais durante o período momesco. Alguém
me perguntava se o evangélico, se o crente, aquele que quer se retirar,
o católico, aquele que quer se retirar tem medo do Carnaval? Não tem
medo, mas é simplesmente pelo fato de não ter outro feriado no ano
que dure tanto tempo quanto este agora, que é de 03 dias, chegando a
três dias e meio contando com a Quarta-feira de Cinzas. E nesta edição
dos Retiros Culturais, que vai ter muita unção e louvor lá, vamos
contar com a presença da cantora Aline Barros, do cantor que também
é deputado federal, o Lázaro, do Marcos Nunes e da Banda de Reggae
Christafari que está motivando muito a juventude. E a participação
também de muitas bandas maranhenses. Portanto, esperamos que esses
jovens, senhores e senhoras que estarão nos retiros, durante todo esse
período momesco possam estar lotando o Aterro Bacanga, que já é
característico, levando para lá muita espiritualidade, muita unção, muito
louvor e dizendo a todos que não precisamos de drogas, não precisamos
de álcool, precisamos ser felizes diante da palavra do Senhor. No mais,
muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Alguém mais deseja se inscrever no Pequeno
Expediente?

IV - ORDEM DO DIA.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há quórum para deliberar.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Eu gostaria de fazer um registro da presença do
secretário de Infraestrutura aqui em nossa Casa na Assembleia
Legislativa, em cuja oportunidade relatei a ele que tinha dado entrada
em um pedido de informação que na verdade é uma cópia de um projeto
de uma estrada entre Timon e Matões. Esse pedido tinha sido
protocolado no dia 7 dezembro e já se passaram mais de 30 dias. Ele
anotou, mas até o presente momento esse documento não chegou ao
meu gabinete, de maneira que eu já mandei providenciar uma
representação ao secretário de Infraestrutura, pois eu não quero acreditar

na falta de respeito que o secretário de Infraestrutura está tendo nesta
Casa. Aqui o secretário de Infraestrutura se porta de uma maneira, mas
na prática faz totalmente diferente. Então, eu estou fazendo esse
registro, pois Vossa Excelência, na qualidade de presidente em exercício,
tem o dever de zelar pelas prerrogativas dos deputados e pelo respeito
a esta Casa. Então eu peço a Vossa Excelência, na qualidade de presidente
em exercício, que interceda junto ao secretário de Infraestrutura, pois
é inadmissível esta postura do secretário Clayton Noleto. Isso não é
brincadeira, Senhor Presidente. Desde o dia 7 de dezembro que eu
protocolei um pedido de informação, já estamos terminando o mês de
Fevereiro e o documento ainda não chegou. Por favor, interceda porque
isso não é aceitável.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Alexandre, eu farei contato
pessoalmente com o Secretário Clayton Noleto e lhe darei também
uma resposta sobre a sua demanda, a sua queixa. Requerimento à
deliberação da Mesa: Requerimento 064, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior. O Deputado está ausente.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição. Partido Verde. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Bloco Parlamentar Independente. Deputado Alexandre,
Vossa Excelência vai utilizar o tempo? Deputado Alexandre Almeida.
Vai utilizar todo o tempo? 8 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que
acompanham esta sessão pelo sistema de comunicação da Assembleia.
Senhor Presidente, eu quero aqui contestar a postura de alguns
secretários estaduais diante do exercício parlamentar que cada um de
nós tem. Uma das prerrogativas dos deputados na qualidade de
representantes da população é acompanhar as políticas públicas
desenvolvidas pelo governo, é acompanhar as atividades que estão
sendo desenvolvidas pelas secretarias, é propor soluções. Todavia,
para nós apresentarmos ideias para os problemas que o Maranhão
vem enfrentando, nós precisamos das informações oficiais das quais o
governo tem o controle. E eu, na qualidade de deputado estadual, fiz
um ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão
solicitando, Senhor Presidente, a quantidade de registros de crimes
contra o patrimônio, furto, roubo, na cidade de Timon e em toda a
região que a Delegacia Regional de Timon tem circunscrição. Também
pedi a quantidade de homicídios registrados nesta regional, mas
infelizmente, até o presente momento, a Secretaria de Segurança Pública
não forneceu as informações solicitadas. Eu acabei de registrar o
descompromisso do secretário de Infraestrutura, que recebeu um ofício
meu solicitando cópias do projeto básico e executivo da MA 040. Hoje
é dia 23 de fevereiro, mas até o presente momento o secretário de
Infraestrutura não encaminhou os documentos solicitados por mim.
Aqui também estou registrando o descaso do secretário de Segurança
Pública também, pois até o presente momento não nos forneceu as
informações que eu solicitei. Será se é essa a marca do governo Flávio
Dino? Será se essa é a postura de um governo que se dizia ser
transparente, cumpridor das leis? Será se de fato é esse o governo da
mudança que chegou ao Maranhão, que não tem capacidade de fornecer
informações que são públicas. Tem alguma coisa a esconder, Senhor
Presidente? Será que o governador Flávio Dino tem a esconder a
realidade que o Maranhão está vivendo, pois aumentou
significativamente a quantidade de crimes contra o patrimônio no nosso
estado do Maranhão e ele não quer que o Maranhão conheça esses
números? Espero que o Governo Flavio Dino não seja somente de
gogó, pois até o presente momento, Senhor Presidente em exercício
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Deputado Othelino Neto, o que muito se fala do Governo Flávio Dino
pouco se faz. Há uma distância quilométrica entre o discurso e a prática.
Eu espero que o Governo Flávio Dino, que aquele Governador que
esteve aqui nesta Casa dizendo que o seu Governo era transparente,
saia do campo da conversa, do campo do gogó e passe à prática.
Governador Flávio Dino é inadmissível a postura dos seus Secretários.
O que eles têm a esconder? Qual é o medo de essas informações
chegarem a esta Casa? Esta é a mudança de comportamento? Não
acredito. Não acredito que essa história fique somente no campo das
palavras. Por isso, Senhor Presidente, eu venho repudiar a postura do
Governo do Estado em relação a esta Casa. Os poderes precisam estar
em harmonia. É isso que a Constituição Federal e que a Constituição
Estadual impõem dentro da convivência entre os Poderes. Agora esta
Casa, Senhor Presidente, precisa ser respeitada. E eu estou registrando,
pois, se até amanhã, essas informações não chegarem ao meu gabinete,
eu irei utilizar do mesmo expediente que eu já utilizei neste governo.
Em 2015, eu solicitei informações da Secretaria de Ciência e Tecnologia,
não recebei a tempo, entrei com mandado de segurança e na hora que o
juiz estava despachando a decisão, determinando ao secretário de
Ciências e Tecnologia de 2015 para me repassar as informações, os
documentos chegaram. Recentemente, fiz o mesmo expediente, Senhor
Presidente, ao Detran. Eu solicitei informações de um processo
administrativo de credenciamento de uma empresa no Detran, o tempo
passou, as informações não chegaram e eu entrei com mandado de
segurança. A decisão já estava sendo elaborada quando os documentos
chegaram. Tenho que entrar todas as vezes com mandato de segurança,
será? Em um governo que se diz comprometido com a lei! Eu espero,
Senhor Presidente, que não seja necessário, pois, se for necessário,
saberei trilhar esse caminho. Por isso, eu quero repudiar mais uma vez
e exigir que a Mesa Diretora garanta as prerrogativas dos deputados.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

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 Primeira 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 e dezessete.

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

Sarney.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Levi Pontes.

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. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico,

do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi considerado aprovado e
do expediente encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados Júnior Verde, Cabo Campos, Bira do Pindaré,
Josimar de Maranhãozinho, Professor Marco Aurélio e Wellington do
Curso. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente
o Presidente informou que os Deputado Rafael Leitoa, Roberto Costa,
Valéria Macêdo, Eduardo Braide e Rogério Cafeteira ficaram transferidos
para a próxima Sessão. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando
a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, sob regime de
urgência, do Projeto de Lei  nº  232/16, de autoria do Deputado Antônio
Pereira,  que acrescenta inciso VII, ao art. 14 da Lei nº 8.149/04, de 15
de junho de 2004 e em seguida, suspendeu os trabalhos para que as
Comissões Técnicas emitissem o Parecer. Reabertos os trabalhos, o
Presidente em exercício, da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania, Deputado Antonio Pereira, concedeu vistas por 24 horas
ao Deputado Rafael Leitoa. Por ess a razão, o Projeto foi retirado da
Ordem do Dia e transferido para a próxima Sessão Ordinária. Na
sequência, foi anunciada a discussão e votação, em primeiro turno, sob
regime de tramitação ordinária, dos Projetos de Lei nºs: 140/16, 187/16
e 201/16, todos de autoria do Deputado Josimar do Maranhãozinho.
O Projeto de Lei nº 140/16, determina a aplicação de multa à
construtoras e à incorporadoras, por atraso na entrega do imóvel
residencial ou comercial ao consumidor; O Projeto de Lei nº 187/16,
dispõe sobre a produção, distribuição e comercialização de embalagem
de cimento no âmbito do Estado do Maranhão e o Projeto nº 201/16,
insere no calendário oficial do Estado do Maranhão o “Festejo de São
Sebastião”, no município de Carutapera. Com parecer favorável das
respectivas Comissões Técnicas, estes projetos foram aprovados e
encaminhados ao segundo turno. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente em exercício, anunciou o Projeto de Resolução Legislativa
nº 002/17, de sua autoria, que concede o Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Felipe Maranhão Mussalem, natural do Estado de
Pernambuco e novamente suspendeu os trabalhos para emissão do
Parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Reabertos
os trabalhos, o Presidente da Comissão informou que o Projeto de
Resolução Legislativa nº 002/17 recebeu Parecer favorável.  Em seguida,
o aludido Projeto foi submetido ao Plenário, sendo aprovado e
encaminhado à promulgação. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 058 e 059/17, da Deputada Valéria Macêdo,
solicitando que sejam enviadas Mensagem de Congratulações ao Tenente
Coronel da Polícia Militar do Maranhão, Senhor Alberto Nasser Duarte
Santos, e a Major da Polícia Militar do Maranhão, Senhora Solange
D’Jesus de A. Frazão, ambos oficialmente promovidos no último dia
10 de fevereiro. Os Requerimentos  nºs 056 e 057/17, de autoria do
Deputado Edilázio Júnior, foram transferidos para a próxima Sessão
devido à ausência do autor em Plenário. Sujeitos a deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos  nºs 055 e 060/17, de autoria do
Deputado Zé Inácio, justificando suas ausências nas Sessões dos dias
10 e 16 de fevereiro do corrente ano para participar de debate sobre a
reforma agrária realizado pela FETAEMA e também na solenidade de
inauguração da galeria de superintendentes do INCRA. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 061/17, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, 062/17, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, 063/17 do  Deputado Júnior Verde e 064/17, de autoria
do Deputado Edilázio Júnior.  No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
ouviu-se as Deputadas Valéria Macêdo e Francisca Primo que falaram
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, bem como os
Deputados Rogério Cafeteira e Rafael Leitoa, que falou também pela
liderança deste Bloco. Pelo Bloco Parlamentar de Oposição ouviu-se a
Deputada Andrea Murad. O Deputado Rogério Cafeteira voltou à
Tribuna pela Liderança do Governo. Os Deputados Eduardo Braide e
Wellington do Curso falaram pelo Bloco Parlamentar Independente.
No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
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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, 23 de fevereiro
de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO  DO ANO  DE 2017,  ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI PONTES
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

230/2016 -  CONSIDERA de Utilidade Pública a Comunidade Católica
Efésios 6, com sede e foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA:   Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto da Relatora.
PARECER Nº 002/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

231/2016 -  CONSIDERA de Utilidade Pública a “Águia” Associação
Recreativa e Escola de Samba – A.A.R.E.S., com sede e foro no
Município de Cururupu-Ma.

AUTORIA:   Deputado CABO CAMPOS
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto da Relatora.
PARECER Nº 003/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2016 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor CARLOS WELLINGTON DE
CASTRO BEZERRA, natural de Teresina-PI.

AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 004/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/2016 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor CARLOS HERMES FERREIRA DA
CRUZ, natural de Oeiras-PI.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 005/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/2016 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor ANSELMO CASTELLI, de
nacionalidade italiana.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 006/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

008/2017 - CONSIDERA de Utilidade Pública a Organização
Filantrópica Sócio-Político do Maranhão – OFISP,  com sede e foro no
Município de São Luís-Ma.

AUTORIA:   Deputado EDUARDO BRAIDE

RELATOR: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 007/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 227/2016  – DISPÕE sobre a organização administrativa da
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL),
criação de cargos em comissão e dá outras  providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 008/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 228/2017  – 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.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 009/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

043/2016 – CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Cineasta
BRENO FERREIRA,   natural de São Paulo-SP.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 010/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

039/2016 – CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao senhor
ALEX DE OLIVEIRA DE SOUZA,   natural de Campina Grande-PB.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 011/2017 –  Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 001/2017 – CONCEDE a  Medalha
do Mérito Legislativo “Jackson Lago”, à Doutora MARIA DO
SOCORRO BISPO SANTOS DA SILVA.

AUTORIA: Deputado ADRIANO  SARNEY
RELATOR: Deputado FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 012/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 040/2016 – CONCEDE a  Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Juiz de Direito,
SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM,  Membro da Magistratura
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 012/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 040/2016 – CONCEDE a  Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Juiz de Direito,
SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM,  Membro da Magistratura
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 013/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 042/2016 – CONCEDE a  Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao SÉRGIO MARIANO
DE ALMEIDA FARAH, Terceiro Sargento PM/MA.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto da Relatora.
PARECER Nº 014/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 041/2016 – CONCEDE a  Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Desembargador
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, membro do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 015/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 038/2016 – CRIA a Frente
Parlamentar Estadual em defesa do papel social dos Bancos Públicos
no Maranhão.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto da Relatora.
PARECER Nº 017/2017 – (EM REDAÇÃO final) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 227/2016 – DISPÕE sobre o reajuste da
remuneração dos cargos efetivos da Carreira de Especialista do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, de que trata o art. 37, X da
Constituição Federal . (Foi dada à matéria a forma adequada).

AUTORIA:   TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 018/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 002/2017 – PROPÕE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor FELIPE MARANHÃO MUSSALÉM,
natural de Recife-PE.

AUTORIA: Deputado OTHELINO  NETO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto da Relatora.
PARECER Nº 019/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 036/2016 – CONCEDE a  Medalha
do Mérito Legislativo ao Tenente-Coronel PM  GEORGE SILVA
CAVALCANTE.

AUTORIA: Deputado Professor MARCO AURÉLIO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 23 de Fevereiro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

AVISO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS
Nº001/2016-CPL/AL.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5619/
2015-AL. ERRATA. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL torna público que no Aviso de Habilitação
referente a Tomada de Preços nº 001/2016-CPL publicado nos Diários
Oficiais do Estado e da ALEMA no dia 22 de fevereiro de 2016:
ONDE SE LÊ: 3) Inabilitadas:NISSI CONSTRUÇÕES LTDA/
INFORMAR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA,
CANORTE INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA E
HIDROSSONDA LTDA. LEIA-SE: 3) Inabilitadas: NISSI
CONSTRUÇÕES LTDA/INFORMAR CONSTRUÇÕES E
CONSULTORIA LTDA e CANORTE INDÚSTRIA SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA. São Luís, 23 de fevereiro de 2017. CATARINA
DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL
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