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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2017 – 2ª 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 13.03.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 187/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE  DISPÕE
SOBRE A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EMBALAGEM DE CIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA,  ACATANDO EMENDA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA; DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO
SOUSA NETO.

2. PROJETO DE LEI Nº 201/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE INSERE
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O
“FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO”, NO MUNICÍPIO DE
CARUTAPERA. COM SUBSTITUTIVO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 218/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 091/2016), QUE DISPÓE
SOBRE O NÃO AJUIZAMENTO E A DESISTÊNCIA DA
COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA CONSIDERADA DE
PEQUENO VALOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO.

4. PROJETO DE LEI Nº 233/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 111/2016), QUE REVOGA
DISPOSITIVO DA LEI Nº 7.799/02, QUE DISPÕE SOBRE O
SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO, PARA DERROGAR A
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME ESPECIAL, PELO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, PARA CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO FISCAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 078/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA,
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CÓPIAS INTEGRAIS DOS

PROCESSOS  LICITATÓRIOS AUTUADOS OU QUE ESTEJAM
EM ANDAMENTO, PARECERES OU NOTAS TÉCNICAS,
EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR, ORDENS
DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES DE
CONTAS, OU SEJA, CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PONTE DO RIO GAN GAN
(PONTE PAI INÁCIO). – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 083/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO REGISTRO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DO PROFESSOR AMBIENTALISTA BENEDITO
CASTRO NETO, OCORRIDO NO DIA 01/03/2017.

7. REQUERIMENTO Nº 084/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA
MARIA JOSÉ SILVA, MÃE DO RENOMADO CIRURGIÃO
DOUTOR DOMINGOS COSTA, CUJO ÓBITO DEU-SE NO DIA
08 DE MARÇO DE 2017.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 13/03/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 028/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre o cancelamento de serviços
prestados de forma contínua.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/17,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman para o Coronel Antônio
Roberto dos Santos Silva e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 026/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
violência obstétrica no Estado do Maranhão.

2. ROJETO DE LEI Nº 027/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a remoção da agente de segurança
pública durante o período de gestação ou de aleitamento materno.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 023/17, de autoria do

Senhor Deputado Alexandre Almeida, que dispõe sobre o
monitoramento eletrônico de apenados no âmbito do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 024/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre o uso de Prédios de Escolas
Públicas Estaduais e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 025/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que obriga o Estado do Maranhão somente
contratar empresas que possuam, no mínimo, 5% (cinco por cento) de
empregados do sexo feminino no seu quadro profissional.

4. MOÇÃO Nº 002/17, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, de apoio à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
– FAMEM, em vista do movimento deflagrado pela entidade
representante dos municípios maranhenses, na busca por um reajuste
nos valores repassados aos municípios do Estado do Maranhão (que
estão bastante defasados e distorcidos em relação ao número de
habitantes) e melhorar a posição do Estado no ranking nacional relativo
aos valores per capita.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual de Combate
e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 022/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, disponibilizar a vacina contra o Human
Papilomavírus (HPV) e câncer de colo de útero, nas unidades de saúde
pública do Estado do Maranhão e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  09/03/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Humberto
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do
Pindaré.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio
Rezende.

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

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 DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (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 BIRA DO PINDARÉ (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 028 / 17

Dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados
de forma contínua

Art. 1º Os prestadores de serviços continuados ficam obrigados
a assegurar aos consumidores a faculdade de solicitar o cancelamento
do serviço pelos mesmos meios com os quais foi solicitada a aquisição.

Art. 2º Obrigam-se, ainda, a facilitar o cancelamento do serviço
por meio do telefone, da Rede Mundial de Computadores - Internet ou
do Correio.

Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta lei, como prestação
de serviços continuados,  sem prejuízos de outros similares:

I - assinaturas de jornais, revistas e outros periódicos;
II - televisão por assinatura, provedores de Internet, linhas

telefônicas fixa ou móvel, transmissão de dados e serviços acrescidos;
III - academias de ginástica e cursos livres;
IV - títulos de capitalização e seguros;
V - cartões de crédito e cartões de desconto.
Art. 4º Os infratores ficam sujeitos às penalidades previstas

no artigo 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º Esta lei entra em vigor 180 dias após publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 08 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O avanço da tecnologia da informação tem motivado as
empresas que atuam no mercado a oferecerem, cada vez com maior
frequência, produtos e serviços cuja contratação acontece de modo
impessoal. A Internet e o telefone tornaram-se importantes aliados nas
estratégias de venda e contratação de serviços, apresentando grandes
facilidades ao consumidor e lucros astronômicos ao segmento de
prestação de serviços.

A adesão a essa nova onda de negócios via Internet e Call
Center, e a consequente ampliação deste tipo de relação, tem viabilizado
a algumas empresas a utilização de procedimentos adversos, lesando o
consumidor com práticas abusivas. Um dos principais mecanismos de
coerção vem sendo a adoção de uma perversa “política de retenção de
cancelamento”, que consiste em dificultar ao máximo a desistência de
uma compra realizada ou o cancelamento de um serviço contratado.

Assim, quando o consumidor opta pela Internet ou pelo
telefone para comprar um produto, contratar um provedor para acesso
virtual ou requisitar a disponibilização de um serviço adicional, por
exemplo, conta com uma série de facilidades com menus de fácil
visualização, clareza no oferecimento de opções e simplicidade para
solicitar o serviço. De igual modo, para requisitar uma linha telefônica,
basta tão somente a informação de um endereço para instalação e de
um nome seguido de RG e CPF, para que o consumidor fique à mercê
das empresas de telefonia.

Na via contrária, ao buscarem o cancelamento de uma dessas
situações, os clientes enfrentam verdadeiros “suplícios”, sendo
obrigados a realizar inúmeras ligações, providenciar cartas, informar
dados que não foram solicitados para a contratação do serviço ou
realização da compra, e ainda dispor de muita paciência para ficarem
longos períodos ao telefone. Grande parte dos fornecedores deixa de
oferecer a opção de cancelamento nos sistemas de autoatendimento e a
maioria considera para a geração da cobrança de taxas obrigatórias, a
data que efetivamente deixaram de oferecer o serviço, desconsiderando
o momento em que o consumidor manifestou o interesse no
cancelamento.

Essa realidade evoca a adoção de medidas urgentes voltadas à
garantia do equilíbrio nessas relações, objetivo que buscamos atingir
através desta proposta. Assim, submeto o presente projeto de lei à
consideração dos nobres pares, solicitando o apoio de todos para a sua
aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI N° 029 / 2017

Dispõe sobre o reajuste do vencimento-base dos
cargos efetivos dos Quadros de Pessoal
Permanente, do reajuste da remuneração dos
Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal
Temporário da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e dá outras providências.
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Art. 1° - Ficam reajustados em 6,30% (seis vírgula trinta por
cento) o vencimento-base dos cargos efetivos dos Quadros de Pessoal
Permanente e a remuneração dos Cargos Comissionados do Quadro de
Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 2º O percentual de que trata o art. 1°, será também aplicado
aos valores da Função Gratificada – FG, da Gratificação pela Execução
de Trabalho Técnico Legislativo, instituída pela Resolução Legislativa
n° 327, de 11 de maio de 1995, e da Gratificação Técnica regulamentada
pela Resolução Legislativa nº 809, de 28 de novembro de 2016.

Art. 3º O disposto nos art. 1º e 2° desta Lei se aplicam aos
proventos de aposentadoria e as pensões amparadas pelo art. 7º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1° de maio de 2017,
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em
10 de março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente. Deputado OTHELINO NETO - 1º Vice-presidente.
Deputado RICARDO RIOS -  1º Secretário. Deputado FÁBIO
MACEDO - 2º Vice Presidente. Deputado STENIO REZENDE - 2º
Secretário. Deputada JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - 3º Vice
Presidente. Deputado ZÉ INÁCIO - 3º Secretário. Deputada
ADRIANO SARNEY  - 4º Vice Presidente. Deputada NINA MELO
- 4ª Secretária

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004 / 17

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manoel
Beckman para a o Coronel Antônio Roberto dos
Santos Silva e dá outras providências

Art.1º- Fica concedia a Medalha do Mérito Legislativo Manoel
Beckman para a o Coronel Antônio Roberto dos Santos Silva, em
função do seu empenho de levar os valores da corporação da Polícia
Militar do Maranhão através do Colégio Militar Tiradentes no Estado
do Maranhão em especial para o município de Timon – MA.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de novembro de 2017. -
RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Coronel Antônio Roberto dos Santos Silva, entrou na

corporação através do Curso de Formação de Oficiais (CFO), para
qual foi classificado em 1º lugar no ano de 1992.

Depois de vasta experiência na corporação ele foi nomeado em
23 de março de 2010 como Diretor de Ensino da Polícia Militar do
Maranhão.

Na sua gestão foi implementado o Colégio Tiradentes IV sediado
em Caxias e iniciou a implementação do Colégio Tiradentes V em
Timon.

Firmou ainda na sua gestão com a UFMA o curso de
especialização em Gestão de Segurança Pública.

Sempre à frente na sua qualificação pessoal, o Coronel foi o
primeiro pregoeiro da Polícia Militar do Maranhão e nessa função, em
parceria com a Escola de Governo do Estado do Maranhão foi realizado
a qualificação dos policiais que iriam desenvolver as atividades na área
da licitação.

Ainda na busca da qualificação do corpo da PM/MA, enquanto
Secretário Adjunto de Desenvolvimento e Articulação Institucional de
Segurança Pública do Estado do Maranhão desenvolveu em parceria
com o SENAC, IFMA, SENAI e UEMA, atividades de qualificação
profissional em bairros da área Metropolitana de São Luís nas unidades
da Polícia Militar.

Coordenou a parte de Segurança do ENEM nos anos de 2015
e 2016.

Em 14 de junho de 2010 recebeu a Medalha do Mérito
Operacional por suas ações meritórias praticadas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de novembro de 2017. -
RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 083 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência que, após
manifestação da Mesa, seja consignado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão registro de pesar pelo falecimento do professor
e ambientalista Benedito Castro Neto, ocorrido no dia 01/03/2017.
Tibí, como era conhecido, foi Secretário do Meio Ambiente do
Município de Pindaré Mirim e se destacou como sendo uma das
personalidades mais respeitadas daquela região pela forma responsável
e incansável com que conduzia suas constantes lutas pelas causas
ambientais, notadamente naquilo que envolvia a proteção e defesa do
Rio Pindaré.

Requeiro, ainda, o envio de mensagem de pesar aos seus
familiares pela perda de seu ente.

Plenário Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em 07
de março de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.03.17
EM: 10.03.17

REQUERIMENTO Nº 084 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação
da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar pelo
falecimento da senhora Maria José Silva, mãe do renomado cirurgião,
Dr. Domingos Costa, cujo óbito deu-se no dia 08 de março de 2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 08 de fevereiro de 2017. - STÊNIO REZENDE -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.03.17
EM: 10.03.17

REQUERIMENTO Nº 085 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada Audiência Pública, com o tema “A defesa da água como direito
humano e não como mercadoria”.

Propõe-se que a Audiência seja realizada no próximo dia 22 de
março, das 14h às 18h no Auditório Fernando Falcão, onde deverão ser
convidadas a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), Central
única dos Trabalhadores (CUT), Governo do Estado do Maranhão,
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA),
Agência Reguladora de Serviços Públicos, UFMA, UEMA, Associação
Brasileira de Engenheiros Sanitários (ABES) e Associação Nacional
dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE).

A Audiência é uma solicitação do Sindicato dos Urbanitários
do Maranhão, para fazer um diálogo em torno desse tema fundamental
para a humanidade: A ÁGUA, que o governo federal tem deixado às
claras suas intenções, pois a agenda de privatização do saneamento
começou a ser executada rapidamente após o impeachment,
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apresentando propostas como: alterar o marco legal do saneamento
(Lei 11.445/2007), ampliar a participação privada do setor, revisar o
Plano Nacional de Saneamento Básico, criar linhas de créditos especiais
do BNDES e Caixa para viabilizar parcerias público-privadas, dentre
outras medidas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de março de 2017. -
“É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  - Deputado Estadual
– PT

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 09/03/2017.

INDICAÇÃO Nº 220 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a
construção de uma Escola de Ensino Médio no município de Serrano -
MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população do município

de Serrano, tendo em vista a deficiência no que diz respeito à
escolaridade de sua população e municípios adjacentes. A região
necessita de mais uma escola de nível médio, beneficiando milhares de
jovens e adultos, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 221 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a aquisição de motoniveladoras, visando a qualificação
de estradas vicinais do Município de Serrano - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Serrano -

MA e se justifica em razão da necessidade urgente de qualificação de
estradas vicinais, visando a melhoria no tráfego, tendo em vista que
este município está enfrentando sérias dificuldades para a circulação
de veículos e de pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 222 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao

setor competente a aquisição de motoniveladoras, visando a qualificação
de estradas vicinais do Município de Santa Luzia do Paruá - MA.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população de Santa Luzia
do Paruá - MA e se justifica em razão da necessidade urgente de
qualificação de estradas vicinais, visando a melhoria no tráfego, tendo
em vista que este município está enfrentando sérias dificuldades para
a circulação de veículos e de pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 223 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a aquisição de motoniveladoras, visando a qualificação
de estradas vicinais do Município de Amarante do Maranhão.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Amarante

do Maranhão e se justifica em razão da necessidade urgente de
qualificação de estradas vicinais, visando a melhoria no tráfego, tendo
em vista que este município está enfrentando sérias dificuldades para
a circulação de veículos e de pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 224 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a aquisição de motoniveladoras, visando a qualificação
de estradas vicinais do Município de Coroatá - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Coroatá -

MA e se justifica em razão da necessidade urgente de qualificação de
estradas vicinais, visando a melhoria no tráfego, tendo em vista que
este município está enfrentando sérias dificuldades para a circulação
de veículos e de pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 225 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
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do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a aquisição de motoniveladoras, visando a qualificação
de estradas vicinais do Município de Matinha - MA.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população de Matinha -
MA e se justifica em razão da necessidade urgente de qualificação de
estradas vicinais, visando a melhoria no tráfego, tendo em vista que
este município está enfrentando sérias dificuldades para a circulação
de veículos e de pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 226 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor
Jhonatan Almada, a realização de um estudo de viabilidade sobre
implantação de uma unidade vocacional quilombola do Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA no município de
Serrano.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população do município

de Serrano, que possui a maior concentração de comunidades
quilombolas do Estado. A implantação de uma unidade do IEMA com
foco nas vocações e potencialidades dessas comunidades quilombolas
deverá beneficiar centenas de jovens e adultos da localidade, o que
justifica a apresentação da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 227 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Presidente da
República, o Senhor Michel Temer, para que determine ao setor
competente a manutenção da agência do Banco da Amazônia na cidade
de Bacabal – MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende às demandas do Clube de Diretores

Lojistas de Bacabal, conjuntamente com a sociedade civil de Bacabal e
região do Mearim (Sindicatos, Associações, entre outros). A decisão
de fechamento da agência do Banco da Amazônia na cidade de Bacabal
– MA é extremamente prejudicial à economia e ao desenvolvimento de
toda a região do Mearim, pois este banco é responsável por grandes,
médios e pequenos financiamentos no setor primário, o que justifica a
presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 228 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente Força Tarefa para o Município de Coroatá, para
reforçar a segurança pública nessa localidade.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação se justifica em razão necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 229 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
de São Luís, o Senhor Edvaldo Holanda Júnior, para que determine ao
Secretário de Municipal de Educação, o Senhor Raimundo Moacir
Mendes Feitosa, a reforma da Unidade de Educação Básica Darcy
Ribeiro, localizada na Avenida dos Africanos, São Luís.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas de professores e alunos da

Unidade de Educação Básica Darcy Ribeiro, localizada na Avenida dos
Africanos, em São Luís. A referida escola foi uma das vitimadas pela
onda de ataques que incendiou e destruiu diversas escolas na capital
maranhense no ano passado. Atualmente, os professores estão
lecionando as aulas em corredores e biblioteca, em condições insalubres,
o que justifica a apresentação da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 230 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a V. Exa., que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Senhor Secretário de Infraestrutura do
estado Clayton Noleto, solicitando a melhoria da estrada entre os
Povoados de Manuel Mesquita e Centro do Antônio Coló,
município de Governador Luiz Rocha, incluindo o recapeamento, numa
extensão de 8Km, tendo em vista a grande importância dessa estrada
para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de pessoas
entre essas localidades.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 231 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a V. Exa., que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Senhor Secretário de Infraestrutura do
estado Clayton Noleto, solicitando a melhoria da estrada que liga o
Povoado de PORTO ALEGRE ao Povoado de SÃO FELIX, no
município de Governador Luiz Rocha, incluindo o recapeamento, numa
extensão de 9Km, visto que as condições atuais de trafegabilidade
dessa estrada são críticas, o que dificulta, sobremaneira, o escoamento
da produção agrícola e o transporte de pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 232 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a V. Exa., que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Senhor Diretor Presidente da CAEMA
(Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão), Davi Teles,
solicitando a recuperação do poço localizado na sede do município de
Governador Luiz Rocha, BAIRRO BOCA DA MATA, vez que o
referido poço não vem abastecendo aquele bairro de forma satisfatória.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 233 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a V. Exa., que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Senhor Diretor Presidente da CAEMA
(Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão), Davi Teles,
solicitando a perfuração de TRÊS POÇOS ARTESIANOS na sede
do município de Governador Luiz Rocha, tendo em vista o
crescimento da demanda por abastecimento d’água, naquela cidade e o
sistema atual não atender mais a necessidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 234 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que seja encaminhado ao Governador do Estado, solicitando as
providências cabíveis no sentido de que seja doada uma viatura para o
município de Tufilandia.

Tal solicitação se justifica em razão das dificuldades de caixa
daquela municipalidade, neste início de mandato, bem como da
premente necessidade de adequado meio de transporte de pessoal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março 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 235 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que seja encaminhado ao Governador do Estado, solicitando as
providências cabíveis no sentido de que seja doada uma ambulância
para o município de Tufilandia.

Tal solicitação se justifica em razão da grande demanda de
pacientes aos serviços de saúde daquela municipalidade, muitos deles
a necessitar de transporte especial, bem como do sabido interesse do
governo federal em melhorar e agilizar a assistência médica brasileira
através do SUS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março 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 236 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
Sr.  GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do
Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA,
solicitando que seja instituído o percentual de 20% (vinte por cento)
para as Mulheres no Quadro de Acesso para Promoções, destinando o
mesmo percentual para as promoções, nos Quadros da Policia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 08 DE MARÇO DE 2017.
- CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 237 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
Sr.  GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do
Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA,
solicitando que seja encaminhado ao Poder Legislativo Projeto de Lei
que institua o Efetivo Feminino nos Quadros da Policia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar, no percentual de 20% (vinte
por cento), em todas as funções, do Soldado ao Coronel, para diminuir
as desigualdades na ocupação dos cargos públicos militares.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 08 DE MARÇO DE 2017.
- CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 238 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
Sr.  GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do
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Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA,
solicitando que seja aumentado de 10% (dez por cento) para 20%
(vinte por cento) o percentual das vagas destinadas às mulheres nos
Concursos Públicos, para o ingresso na Policia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 08 DE MARÇO DE 2017.
- CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 239 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, e Senhor Secretário de
Saúde do Maranhão, Carlos Eduardo Lula, solicitando que seja
instaurada uma força tarefa para dar celeridade as obras de reforma do
Hospital Regional Francisca Melo, uma vez que a unidade atende os
municípios circunvizinhos.

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

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

INDICAÇÃO Nº 240 / 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 do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, para que efetue
com a maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica da rodovia
MA-008, no trecho que liga os municípios de Vitorino Freire a Paulo
Ramos, neste Estado.

Visando uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores
do município de Vitorino Freire quanto de Paulo Ramos, solicitamos
por meio desta Indicação a pavimentação asfáltica da MA-008, no
trecho aproximadamente de 20km que interliga os dois municípios,
beneficiando a população local, gerando renda e avanços para a região,
fazendo a ligação terrestre que falta entre as duas cidades.
Tem-se que a estrada vicinal existente resta intrafegável, impedindo o
acesso de veículos e de pessoas, dada a existência de valas e buracos
durante toda a extensão, agravados durante os períodos de chuva,
culminando em atolamentos para quem tenta trafegar, além de provocar
diversos acidentes pela falta de manutenção da via – gerando impactos,
sobretudo, na economia, saúde, educação e desenvolvimento dos
municípios elencados.

Assim, vale mencionar que a pavimentação do trecho
consolidará a economia local, elidindo, em consequência, a dificuldade
de acesso nessa região em razão da inexistência de uma via adequada
para o trânsito de veículos e de pessoas, beneficiando turistas e
caminhões de carga que economizarão tempo e recursos financeiros,
uma vez que atualmente precisam buscar vias alternativas para acessar
o município.

Deste modo, torna-se imprescindível a pavimentação asfáltica
do trecho supracitado, a fim de proporcionar melhores condições de
infraestrutura, facilitando a logística e promovendo uma melhora na
acessibilidade, fundamental para o turismo da região, repleta de riquezas
naturais, e trazendo, por conseguinte, o desenvolvimento e o

fortalecimento da economia maranhense, justificando assim a presente
demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de março 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 241 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo
Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Senhor Antonio Araújo, solicitando a recuperação e pavimentação da
Rua Militar (Cruzeiro da Santa Bárbara), importante rua onde moram
mais de 50 famílias e circulam, diariamente, muitos veículos.

No inverno a água, violentamente, coloca em risco à vida e à
saúde dos moradores, derrubando muros e trazendo doenças à
população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
março de 2017. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 242 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário Estadual de Meio Ambiente e
de Ciência e Tecnologia, solicitando a criação da Política Estadual de
Incentivo à Geração e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, com a
finalidade de aproveitar o potencial solar do Estado para racionalizar o
consumo de energia elétrica.

Uma das principais características de nossa sociedade, ao menos
sob um ponto de vista prático e material, é o aumento cada vez maior
da demanda por abastecimento energético. A energia solar é uma das
alternativas energéticas mais promissoras do novo milênio, ela é
inesgotável na escala terrestre de tempo, tanto como fonte de luz e de
calor.

Como a energia solar é completamente natural, é considerado
uma fonte de energia limpa. Não perturbar o ambiente ou criar uma
ameaça à Eco-sistemas a maneira de petróleo e algumas outras fontes
de energia poder. Ele não causa gases de efeito estufa, o ar ou a água. A
pequena quantidade de impacto que isso tem no ambiente é geralmente
a partir de produtos químicos e os solventes que são utilizados durante
o fabrico das células fotovoltaicas, de que são necessários para converter
a energia solar em energia eléctrica. Este é um problema pequeno em
comparação com o enorme impacto que um vazamento de petróleo
pode ter sobre o meio ambiente.

Diante disso e, ciente que alguns locais do nosso Estado a
chegada da luz convencional são inviáveis e quase impossíveis, solicito
que seja criado urgentemente a Política Estadual de Incentivo à Geração
e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- Deputada Ana do Gás -     PC do B – MA.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - 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 César Pires, transferido da Sessão de
ontem. Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
excelentíssimos senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria,
internautas, a todos que nos acompanham em todo Estado do Maranhão,
através da TV Assembleia, de todas as redes de informação que nós
dispomos nesta Casa. Hoje, eu quero destacar, senhoras e senhores,
uma ida nossa in loco, conhecendo uma comunidade, aqui em São Luís,
na zona rural, que é uma comunidade chamada Cabral Miranda. Tive
oportunidade de ir esta semana e essa nossa ida à comunidade Cabral
Miranda, que hoje exerce uma atividade agrícola importante, na zona
rural de São Luís, foi proveniente de uma audiência que nós tivemos
com o Governador Flávio Dino, na ocasião, reunindo todos os
produtores de suínos, no Estado do Maranhão, por meio da associação,
a representação da Associação dos Produtores de Suínos do Estado. E,
durante esta audiência, nós tivemos a participação de um destes
agricultores familiares, produtores de suínos que se localiza aqui na
região metropolitana, na zona rural, especificamente nessa comunidade
Cabral Miranda. E eu tive oportunidade de ir porque, inclusive, por
estar na zona rural e estar próximo ao setor industrial, na verdade, ali
no setor industrial, existia um interesse do Estado, eu digo existia um
Estado, em poder desapropriar aquela área para extração de alguma
indústria, enfim, abrir espaço para instalação de uma indústria, mas o
que nós podemos perceber em nossa visita foi que esta propriedade é
muito produtiva. São em torno de 35 hectares produzindo macaxeira,
vinagreira, legumes, verduras de forma geral, produzindo suíno.
Inclusive está em nossas redes sociais. Nós tivemos a oportunidade de
ir a esta comunidade e lá percebemos a dimensão que representa hoje
para as famílias que ali vivem. São mais de 80 famílias hoje produzindo
em regime de cooperativas, cooperados. É uma comunidade agrícola
que tem dado certo. A produção é diversificada. E nós não podemos
acreditar, e foi esse o objetivo da nossa ida, que aquela comunidade tão
importante vai ser objeto de desapropriação. Então o próprio
Governador já se manifestou favorável à continuação desta comunidade,
inclusive já com a intenção da regularização fundiária. Precisamos
regularizar. Dar a titulação daquela área para as famílias que lá residem,
que lá estão trabalhando. Então a nossa ida foi no sentido de poder
perceber, hoje, a dimensão da produção. Defendemos nesta Casa através
de uma iniciativa de Indicação ao Governo do Estado que foi
transformada em decreto. E com aquele decreto mais de 20.000
produtores estão sendo beneficiados em todo o Estado do Maranhão.
Digo isso porque com o decreto que foi de autoria do Poder Executivo
por Indicação nossa, estabelecendo mais de 20.000 produtores no
Estado, nós estamos ganhando em competitividade. E era algo que nós
não tínhamos a dimensão. Nós sabíamos que nós temos muitos
produtores de suíno no Estado, mas não nesta dimensão. E hoje
comprovadamente, até porque nós começamos a conhecer essa
realidade, podemos perceber hoje a renda, podemos perceber a atividade
econômica gerando a economia, o fortalecimento da economia familiar
para centenas de milhares de famílias maranhenses. Então essa ida
nossa à comunidade Cabral Miranda foi para verificar justamente a
área. Estamos já formalizando uma Indicação ao Governo do Estado
para a permanência dessas famílias, mas já foi um compromisso do
próprio Governador em encaminhar uma equipe técnica do Estado
para avaliar essa área para poder dimensionalizar e, posteriormente,
entregar a essas famílias. Eu faço este registro, inclusive, para corroborar
com uma ideia de que nós temos do fortalecimento da agricultura

familiar. Porque mais do que uma empresa se instalando em uma
localidade, são famílias trabalhando a terra, o que é uma riqueza
imensurável, porque produz, gera divisas, gera empregos, gera renda.
E nós temos trabalhado nessa linha, sempre vindo a esta tribuna defender
o fortalecimento da agricultura, da aquicultura, da piscicultura como
um todo no Estado do Maranhão, porque eu vejo que é o caminho para
o desenvolvimento deste Estado. Por isso a nossa ida a essa comunidade
para conhecer primeiramente, mas também para confirmar essa intenção
que nós temos desse fortalecimento. E hoje para complementar essa
nossa ida à comunidade, nós estamos formalizando aqui nesta Casa, no
auditório da comunicação, recebendo vários municípios maranhenses,
para justamente dar a oportunidade para os municípios acessarem um
programa do Governo Federal, o chamado PAA. Quando eu fui a essa
comunidade, vi a produção. A CONAB investe, compra produção e,
ao mesmo tempo, doa produção. Então nós precisamos buscar recursos,
buscar projetos que ampliem a capacidade dos nossos produtores que
fortaleçam essas iniciativas tão importantes para o Estado do Maranhão.
Por isso que eu reforço o nosso convite a todos que irão participar
hoje, às 14 horas, lá no auditório de comunicação. Nós vamos receber
a Conab que vai apresentar e formalizar como é o procedimento para
acessar essa política tão importante para o fortalecimento da nossa
agricultura familiar no estado do Maranhão. A todos o meu muito
obrigado e Deus nos abençoe.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas.
Senhor Presidente, hoje esta Casa comemora o Dia Mundial da Mulher,
foi ontem, um dia de muito significado para o povo brasileiro, para as
mulheres brasileiras. Eu queria aproveitar o momento para me
congratular com todas as mulheres brasileiras, principalmente as
maranhenses e as minhas queridas de Vargem Grande, enviando um
caloroso abraço e votos de muitas felicidades. Um abraço todo especial
à bancada feminina que tão bem representa o povo maranhense nesta
Casa. A bancada que eu saúdo na pessoa das colegas Andréa Murad,
Ana Mendonça, Graça Paz, Francisca Primo, Nina Melo e Valéria
Macedo. O dia 08 de março é uma data que sempre nos convoca a fazer
uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e na vida de cada
um de nós, porque, mesmo que seja referenciada como de fato é por
todos e em todos os momentos, mesmos que tenhamos criado leis e
outros mecanismos de proteção e para dar a oportunidade de aumentar
o crescimento e a participação das mulheres na sociedade, nós temos
ainda visto muito a prática de violência contra elas, o que é muito
permanente nos noticiários. Em várias situações, esse tipo de violência
aumentou. Não é só por isso, a mulher segue menos valorizada no
mercado de trabalho quando disputa espaço com os homens e ainda
está sub-representada nas câmaras legislativas do País, tanto nas
Assembleias, nas Câmaras Municipais, no Senado e Câmara Federal,
mesmo existindo leis que criam cotas mínimas de representação no
processo político. Ainda assim, não sou daqueles que acham que nada
se tem para comemorar nesse dia, porque seria fechar os olhos para as
conquistas que as mulheres lograram e avançaram nessas últimas décadas,
sempre com muita luta, muita perseverança e principalmente em um
país como o nosso que ainda preserva fortes resquícios de preconceitos,
de machismo, doença que se reflete na continuidade da violência à
mulher. Concluindo, Senhor Presidente, queria lembrar que a luta da
mulher se dá no dia a dia e, apesar de todos os percalços, de todas as
contradições e de todas as dificuldades que elas enfrentam, hoje há
avanço sim. Não fosse isso, elas representam 55% das estudantes
universitárias brasileiras, isso só no exemplo do que as mulheres
avançaram. A gente não pode também esquecer que os governos de fato
estão tentando reduzir as dificuldades, estão se esforçando para abrir
mais espaços para as mulheres, sobretudo no mercado de trabalho. E
estão criando instrumento de repressão e de combate à violência e à
injustiça social que ainda perduram no Brasil. Estou sempre ao lado
das causas que dizem respeito à mulher, porque sei da sua importância
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no seu contexto social e afetivo e sei que elas merecem e precisam
avançar cada vez mais. Só assim haveremos de construir uma nação
mais forte, mais verdadeira, mais humana e mais solidária, já que a
mulher sintetiza todas essas aspirações humanas. Eu queria dar e desejar
um grande abraço às mulheres trabalhadoras que desenvolvem o
Maranhão, que fazem do Maranhão esse estado cada vez mais
desenvolvido. E quero deixar aqui meu abraço a todas as mulheres
maranhenses e desejar que não só esse dia, 08 de março, seja o Dia da
Mulher Maranhense, mas que seja todo dia o dia da mulher maranhense.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, galeria, amigos da
imprensa e da TV Assembleia, internautas. Senhor Presidente, o que
me traz aqui, primeiro, é que ontem não tive como falar, porque me
inscrevi no Pequeno Expediente, mas já tinham muitos oradores.
Depois, no Tempo dos Blocos também, a nossa líder do bloco teve que
falar. Mas hoje venho aqui primeiramente felicitar todas as mulheres
pelo Dia Internacional da Mulher. Não tive a oportunidade de subir à
tribuna ontem para falar e enaltecer, porque todos os dias na verdade
são o Dia da Mulher. Todos os dias. Pelo IPEA, Instituto de Pesquisa,
as mulheres trabalham sete horas a mais do que os homens durante a
semana. Só para vocês terem ideia da importância das mulheres, que a
gente sabe, e isso é uma causa que nos traz uma felicidade muito
grande. Mas o que me faz subir aqui nesta tribuna, ontem o meu colega
e querido deputado Stênio Rezende subiu nesta tribuna para falar do
Corpo de Bombeiros que foi instalado em Santa Inês, e quero aqui
dizer, nesta tribuna, e dar a César o que é de César. Na verdade, o
Corpo de Bombeiros de Santa Inês há muito tempo é solicitado. O
então prefeito, ainda prefeito Valdevino Cabral Filho, doou o terreno,
que é hoje a reciclagem, para fazer na época o Batalhão do Corpo de
Bombeiros. Em Santa Inês, o meu querido e nobre deputado Stênio
Rezende, eu quero dizer que tem vários requerimentos pela Associação
Comercial de Santa Inês desde 2015, solicitando a instalação de um
Corpo de Bombeiros. Inclusive, quando cheguei nesta Assembleia como
parlamentar, solicitei também a instalação do Corpo de Bombeiros.
Então, o seu pronunciamento, ontem, causou uma certa indignação na
classe empresarial de Santa Inês, porque todos os empresários, na
Associação Comercial, ficaram de certa forma constrangidos, porque
V. Exa. falou que levou o Corpo de Bombeiros para lá, inclusive colocou
uma emenda de um milhão de reais, que eu agradeço, realmente levou.
Mas a gente tem que dar a César o que é de César e aqui a gente vai
colocar as verdades em relação ao fato. Quem doou hoje a 9ª Companhia
do Corpo de Bombeiros foi o empresário João, que é o dono da
Ferronorte. O prédio hoje em que está instalado o Corpo de Bombeiros
é uma doação do empresário João, que não cobra aluguel para instalação
do Corpo de Bombeiros. O atual presidente hoje da Associação
Comercial, que hoje também é Secretário de Indústria e Comércio,
Fernando do Ipiranga, ele doou a empilhadeira para poder retirar as
coisas que tinham dentro do que hoje é a 9ª Companhia, os empresários
todos fizeram vaquinha para fazer doação de colchão, fazer a limpeza
do local, colocar fogões, pintarem e todo comércio de Santa Inês foi, na
verdade, as pessoas que implementaram e que pediram.  Tenho aqui
vários ofícios do pedido do presidente da Associação Comercial
solicitando a instalação do Corpo de Bombeiros. Para o coronel Célio
Roberto, para o governador e até para o deputado Sousa Neto e o
deputado Stênio também. Quero dizer que, além de um milhão de reais
que V. Ex.ª colocou para Santa Inês, para o Corpo de Bombeiros, o
deputado Sousa Neto, no ano passado, colocou um milhão e 675 mil
para a gestão anterior. Para mim, eu não vejo a questão política, eu vejo
que é para o povo de Santa Inês e, como representante de Santa Inês
aqui nesta Assembleia, falo com autoridade. Esse ano eu já coloquei
um milhão e 900 mil reais a pedido do ex-prefeito Robert Bringel e
para nossa querida prefeita Vianey Bringel, para a questão da área da
saúde. Então, eu quero aqui fazer justiça aos empresários, ao povo de
Santa Inês porque o Corpo de Bombeiros hoje é instalado na cidade

com a ambulância doada por São Luís e o ABT, que é o Auto Bomba
Tanque, doado por Imperatriz. A sua emenda ainda vai ser colocada
para poder comprar os materiais. Agradeço, pois quanto mais emendas
V. Ex.ª mandar para Santa Inês, eu estarei aqui lhe agradecendo. Mas eu
quero fazer justiça e agradecer a todo o empresariado de Santa Inês,
agradecer ao presidente da Associação Comercial de Santa Inês que
hoje é o secretário de Indústria e Comércio, Fernando Ipiranga. Agradecer
ao ex-prefeito Valdivino Cabral Filho, ao ex-prefeito Robert Bringel e
a nossa querida prefeita Vianey Bringel, mas que isso fique claro e que
não se coloquem inverdades que hoje o povo de Santa Inês hoje repudia.
Eu quero aqui deixar bem claro que toda a população de Santa Inês verá
o meu vídeo e saberá a verdade por que o Corpo de Bombeiros está lá.
Agradeço. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Graça Paz, por cinco minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, senhores deputados que compõem a
Mesa, senhoras e senhores parlamentares, senhores da imprensa. Eu
quero saudar também, eu vou fazer um discurso daqui a pouco, mas
talvez algumas mulheres que estão agora, neste momento, não estejam
daqui a pouco, então eu já quero aproveitar esta oportunidade para
saudar todas as mulheres, desejar-lhes sucesso e que elas tenham cada
vez mais o carinho de todas as pessoas, o respeito, a consideração que
lhes são devidos e que elas tanto merecem. Mas, Senhor Presidente,
além das minhas indicações terem sido lidas pela Mesa Diretora, eu fiz
questão de vir a esta tribuna para dar mais força ao meu pedido para o
Senhor Governador Flávio Dino e também para o presidente da
CAEMA. Fiz aqui quatro indicações, todas para o município de
Governador Luís Rocha, para onde peço nove quilômetros de
recapeamento de uma estrada, e não é asfalto! Quero dizer ao Senhor
Governador que não estou pedindo asfalto. Sei que é mais difícil, mas
estou pedindo apenas a recuperação, o recapeamento desses nove
quilômetros que ligam o povoado de Porto Alegre ao povoado de São
Félix. Esses nove quilômetros vão facilitar muito para aquela população
não só desses dois povoados, mas de todo o município. Porque além
de facilitar o ir e vir das pessoas, que é o seu direito de ir e vir com
dignidade, são também para o escoamento da produção. Quem planta
o tomate, o pepino, alface não está conseguindo levar até a feira da
cidade, porque não tem estrada. E peço também a mesma coisa, aqui já
são oito quilômetros de recapeamento entre os povoados de Manuel
Mesquita e Centro do Antônio Coló, pelo mesmo motivo, Deputada
Francisca Primo. Os municípios crescem, aumentam sua população e
ficam precisando cada vez mais dos olhos do Governo, do Governador,
do prefeito, dos políticos que eles apoiam na esperança de melhorar a
qualidade de vida. Por esse motivo eu estou pedindo também oito
quilômetros de recapeamento entre os povoados de Manoel Mesquita
e Centro do Antônio, em Governador Luiz Rocha. Peço também três
poços artesianos na sede do município. Como acabei de dizer, a
população aumenta e não tem como não aumentar também os serviços.
Essa é a necessidade do povo de Governador Luiz Rocha. Eu acho que,
em todo o Maranhão, é necessário que seja aumentada a quantidade de
poços para ter uma água de qualidade, a quantidade de escolas e de
postos de saúde também, porque o que existe não está dando mais para
satisfazer a população. Então, peço também ao senhor diretor da Caema,
o doutor Davi Teles, a recuperação do poço localizado na sede do
município de Governador Luiz Rocha, uma vez que o referido poço
não vem abastecendo aquele bairro, que é o bairro Boca da Mata, de
forma satisfatória. Então eu fiz questão de vir aqui a esta tribuna
reafirmar esse pedido ao governador Flavio Dino, porque são coisas
que o deputado não tem condições de fazer com recurso próprio.
Muito se faz, muita ajuda se dá, vêm as pessoas doentes desses
municípios, chegam até nós e nós ajudamos com medicamento, com
aluguel de um carro, lutando para conseguir um leito, nós fazemos a
nossa parte. Agora fazer poço artesiano, construir escolas, recuperar
estradas não podemos fazer, não temos recursos para isso, mas temos
como pedir porque é lá no governo do estado que está o nosso recurso,
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é lá que estão os nossos impostos. Então é nossa obrigação pedir, é um
direito do povo exigir e estamos aqui para isso como representantes do
povo do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa. Estive ontem em Brasília, estivemos reunidos com a bancada
federal. Estava presente o nosso presidente Juscelino Filho, que
representa a bancada maranhense federal, e tratamos de assuntos
importantes para o Maranhão e para a região Tocantina. Estavam
presentes nessa reunião os deputados Hildo Rocha, Pedro Fernandes,
João Marcelo, Alberto Filho, Rubens Júnior, José Reinaldo, Juscelino
Filho, como eu falei, Júlio Marreca, Zé Carlos, Everton Rocha e Luana
Alves. Tratamos primeiro das agências bancárias que estão se fechando
no Brasil todo, em especial no Maranhão, com toda atenção para
Imperatriz que está sofrendo momentos de danos porque, quando se
fecha uma agência bancária como fecharam a do Banco do Brasil e a do
Banco do Nordeste, é um prejuízo para o comércio. Tratamos também
de um assunto especial da Procuradoria Seccional de Imperatriz que
também está sendo fechada, dificultando o andamento dos processos,
obrigando os representantes dos comerciantes a virem a São Luís para
tratar deste assunto. Quando o Brasil tenta sair de um atoleiro, os
órgãos e empresas governamentais travam o País contra o
desenvolvimento. Uma cidade como Imperatriz, que está em
crescimento, está sofrendo este dano. Deputado Antônio Pereira, nós
precisamos estar juntos lutando por Imperatriz e pelo Maranhão.
Também quero registrar, presidente, que eu encaminhei uma indicação
solicitando para Imperatriz a instalação do Restaurante Popular, pois
Açailândia foi uma das cidades beneficiadas por um restaurante do
governo do Estado, e Imperatriz está esperando também este presente,
porque é muito importante adquirir a produção agrícola, colocar para
as pessoas de baixa renda e movimentar o comércio para que as pessoas
que não têm opções ou a facilidade de ter acesso ao trabalho, enquanto
isso, se beneficiem dessa grande ação social. Então, eu quero deixar
registrado este pedido ao governador Flávio Dino que olhe para
Imperatriz com carinho e viabilize isso para Imperatriz o mais rápido
possível. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra o deputado Bira do Pindaré por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores. Senhor Presidente, amanhã teremos uma audiência pública
na cidade de Pindaré-Mirim, para tratar sobre o tema da restauração do
Engenho Central naquela cidade. O Engenho Central é um ícone da
história econômica do estado do Maranhão e certamente a sua
restauração vai trazer uma importante contribuição para o
desenvolvimento da região do Vale do Pindaré, fortalecendo o turismo
e valorizando a cidade de maneira bastante expressiva. Nós vamos
fazer amanhã essa audiência, já tivemos uma audiência aqui na
Assembleia com a presença do IPHAN, presidida pelo deputado Fábio
Braga, e agora faremos uma audiência lá em Pindaré-Mirim, onde será
apresentado o projeto à comunidade. A obra já está em andamento. A
obra é projeto do IPHAN e está sendo executada com recursos de uma
empresa mediante um acordo de ajustamento de conduta que foi
realizado com essa empresa, mas o governo do estado já assumiu a
parceria com o IPHAN, porque vai gerir o equipamento após a sua
conclusão. Naquele empreendimento deverá ser instalada uma unidade
vocacional do IEMA e será também um centro cultural, é o que deve
acontecer com esse equipamento quando estiver pronto. A obra está
programada para conclusão ainda em outubro deste ano. Pode ter algum
atraso como acontece com as obras, mas vamos acompanhar esse fato,
todo o andamento dessa obra, porque é relevante para a cidade, é

relevante também para as cidades vizinhas. Pindaré é uma cidade
balneária e, portanto, com a restauração do engenho, pode se
transformar no principal polo turístico, ou melhor, será o principal
polo turístico da região do Vale do Pindaré. Estamos solicitando ao
governador Flávio Dino que para reforçar este investimento, para
completar este investimento, possa ser feito uma revitalização de toda
área no entorno do Engenho Central, do cais, passando pela Praça da
Matriz, as praças laterais e assim nós vamos ter um complexo que vai
atrair turistas do Maranhão e até fora do Estado.  O Engenho Central
é uma obra de 1884, é uma obra que foi feita para funcionar uma usina
de açúcar, o maior empreendimento do século XIX, no Estado do
Maranhão, e, graças ao Engenho Central, Pindaré-Mirim foi a primeira
cidade a ter energia elétrica, no Brasil reconhecido pelo IPHAM. Então,
isso são informações e elementos que tornam esse empreendimento de
extrema relevância, não só para Pindaré, mas para todo o Estado do
Maranhão. É o ícone da nossa história. Por isso que é tão importante
esse trabalho de restauração que está sendo feito sob o comando do
IPHAM e na parceria com o Governo do Estado. E esta
complementação que a gente solicita vai certamente reforçar ainda
mais a importância e a relevância do Engenho Central e o que representa
para história e o que vai representar para as gerações presentes, porque
imagine uma estrutura dessas funcionando com cursos de qualificação
profissional permanente, com atividades culturais, enfim, coisas que a
gente não imaginava em outros tempos acontecer no interior do
Maranhão, mas, graças a esse empreendimento, isso será possível.
Portanto é uma iniciativa importante, necessária, extremamente
relevante para nossa história e, sobretudo, para Cidade de Pindaré e
para região de todo Vale do Pindaré. Portanto, nós convidamos todos
os parlamentares, a comunidade, para participar da audiência. Nós
vamos também conversar sobre outras ações para a região. Tem a
questão da ampliação da MA que liga Pindaré a Santa Inês, que é
importante, Deputado Sousa Neto, é indispensável. Perdemos,
inclusive, uma vida importante recentemente. E V. Ex.ª trouxe para cá
esse tema, porque precisa organizar aquela MA. É um trecho pequeno,
mas que se for feito uma intervenção, vai engrandecer e valorizar tanto
para cidade de Pindaré como a cidade de Santa Inês. Porque ela pode
ser uma estrada que além de facilitar a mobilidade urbana, permite
também a prática de esporte, permita que as pessoas possam andar de
bicicleta com segurança, transitando entre uma cidade e outra. E foi
esse pedido que nós fizemos ao Governador do Estado. E o Secretário
Clayton Noleto esteve aqui nesta Casa e confirmou que o projeto já
está em estudo. E o Governador anunciou em Pindaré que vai ser feita
a ampliação dessa MA que liga Santa Inês e Pindaré. Nós estaremos
vigilantes, vamos cobrar e esperamos que tudo isso em breve se torne
realidade para a alegria de todo o povo da região do vale do Pindaré.
Que Deus abençoe as nossas lutas e os nossos sonhos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Stênio Rezende, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras Deputadas
Francisca Primo, Ana do Gás, Deputada Valéria, Deputada Graça Paz,
senhores da imprensa, internautas, funcionários queridos desta Casa e
telespectadores que nos assistem. Eu volto a esta tribuna, senhoras e
senhores deputados, mais uma vez para falar sobre a nossa passagem
no último sábado pela cidade de Pindaré Mirim, pela cidade de Santa
Inês, ali acompanhando o Governador Flávio Dino, que teve uma agenda
lotada durante todo o dia na região.  Esteve conosco também o Deputado
Bira do Pindaré, que por sinal é da região, é da cidade de Pindaré Mirim
e que nos honrou muito com sua presença. O Deputado Cabo Campos
esteve conosco durante todo o dia participando da formação de mais
de 120 policiais militares lá na cidade de Pindaré, em visita a algumas
obras e nas  inaugurações.  Há pouco eu vi um relato do nobre Deputado
Sousa Neto, que muito bem diz que é representante de Santa Inês, mas
acho que aqui ninguém discorda, e que trouxe aí vários documentos
dizendo da história do Corpo de Bombeiros para Santa Inês.  Eu não
estou para discordar, mas estou para dizer que efetivamente o Corpo
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de Bombeiro, como muito bem foi dito pelo Governador Flávio Dino,
quando da sua inauguração em Santa Inês teve ali duas pessoas
importantes na decisão do Governador em fazer e entregar o Corpo de
Bombeiros para Santa Inês e região. Primeiro a Emenda do deputado
Stênio Rezende, no valor de R$ 1 milhão para Santa Inês, que foi
colocada no orçamento de 2015 para 2016. E eu agradeço aos colegas
deputados que prontamente aprovaram juntamente com a emenda do
Deputado Stênio Rezende de R$ 1 milhão para o Corpo de Bombeiro
de Santa Inês. Foi aprovada também uma emenda no valor de R$ 1
milhão para o Corpo de Bombeiro de Barra do Corda, do nobre colega
Rigo Teles. E eu passei o último ano inteiro trabalhando efetivamente
para que fosse instalado o Corpo de Bombeiro em Santa Inês. Recebi
várias vezes os empresários e representantes dos seguimentos, que me
mostravam fotos de comércios destruídos pelo fogo na principal rua
do comércio de Santa Inês. Me sensibilizava muito, me deixava muito,
muito triste ver aquelas imagens. E eu que obtive algo mais do que mil
votos em Santa Inês, me intitulo também como representante daquela
cidade, porque efetivamente sou representante de todo o Estado do
Maranhão. Coloquei já no último mês de 2016, para ser executada
agora em 2017, mais de R$ 1 milhão para Santa Inês. Foi um pedido
dos vereadores e da minha querida prefeita Vianey Bringel, que vai ser
o vídeo monitoramento para melhorar a segurança, no município de
Santa Inês. E por que eu estou muito focado na segurança de Santa
Inês? Porque eu já vi o governador inaugurar o Hospital Regional de
Santa Inês e investir hoje quase R$ 4 milhões de reais por mês. Portanto,
algo em torno de quase 50 milhões de reais por ano será investido na
saúde para atender a população de Santa Inês e da região. Eu sei que a
prefeita é médica, sei que o ex-prefeito, doutor Robert Bringel, também
é médico, sei da identidade e da sensibilidade em fazer uma grande
gestão também na área da saúde, mas hoje a educação é um segmento
que caminha praticamente com seus pés diante do Fundeb, dos recursos
que recebem diretamente na conta, os prefeitos e os estados. A saúde é
diferente porque precisa de uma parceria do governo do estado. Da
mesma forma, a segurança que tanto hoje nos preocupa. Só para ter
uma ideia, senhoras e senhores deputados, hoje o governador amanheceu
talvez com a maior operação já vista na história do Maranhão, com mil
policiais no bairro da Camboa, com quase 100 delegados de polícia
fazendo ali a maior, sem dúvida nenhuma, a maior expedição, a maior
organização da polícia no estado do Maranhão. E por que isso? A
preocupação com a segurança quando ali coloquei emenda ao Corpo de
Bombeiro´, eu disse ontem e torno a repetir, a primeira visita que eu
recebi foi sem dúvida nenhuma da ex-deputada e hoje prefeita de Santa
Inês que me pediu. Se outros já tinham pedido, tinham pedido para
terceiros, para mim quem primeiro pediu foi a prefeita Vianey Bringel.
Agora é claro que, no decorrer do ano de 2016 fui procurado por vários
representantes, vereadores, presidentes da Associação Comercial. Foi,
inclusive, o segundo nome que o Governador falou quando disse que
agradecia a emenda do Deputado Stênio para instalar o Corpo de
Bombeiros. O Governador foi muito feliz em dizer que tinha recebido
vários ofícios do Fernando, presidente da Associação Comercial e,
hoje, secretário da prefeita Dra. Vianey. Portanto foram várias pessoas
que se sensibilizaram e pediram esse benefício, mas foi a emenda do
Deputado Stênio Rezende que permitiu a execução e a boa vontade do
Governador em executar e em atender esse pedido da população de
Santa Inês e da região. Não quero aqui, meus amigos, dizer que vamos
parar por aí; pelo contrário, acabei de anunciar mais um milhão de reais
para fazer ali o videomonitoramento em Santa Inês. Da mesma forma,
estou destinando para a cidade de Balsas. Eu entendo que precisamos
ajudar os nossos prefeitos, os nossos municípios naquilo que estiver
ao nosso alcance. E o meu papel é esse: é ajudar. Quero dizer também
que reconheço o esforço dos colegas deputados que aprovaram a
emenda, por isso fica aqui registrado o meu agradecimento. Não posso
negar o empenho do Deputado Sousa, certamente correu muito para
ver esse benefício chegar. Então quero deixar registrado que, sem dúvida
nenhuma, todos que lutaram têm os seus méritos. Todos que se
esforçaram têm os méritos. Mas a mim, quem primeiro pediu o benefício,
e eu coloquei a emenda e entreguei quando esta Casa aprovou aqui a
emenda, o Diário Oficial, recordo-me bem das palavras da ex-deputada
Vianey Bringel, que ainda nem era prefeita. Ela disse “eu não vou

divulgar, Stênio, porque eu só acredito vendo. Sou que nem São Tomé,
só acredito vendo”. E quem conhece a Vianey sabe que ela é assim
mesmo. E ela levou o papelzinho, que era o Diário Oficial do Estado
onde estava aprovado e ficou esperando, esperando, até efetivamente
que foi lá instalado. Mas para terminar, Senhor Presidente, quero
agradecer ao João do Ferro, o João da Ferronorte, que cedeu o prédio
por quatro meses para instalar o Corpo de Bombeiros com tamanha
urgência e precisão para Santa Inês. Mas o local que irá ficar definitivo
e que está passando por uma reforma e que, inclusive, vou botar mais
R$ 250 mil para fazer a ampliação, é um terreno doado pelo município,
pela prefeita Vianey e, é claro, aprovado pela Câmara Municipal de
Vereadores. Fica aqui os meu agradecimentos a todos que ajudaram, a
todos que deram a sua contribuição. Se eu esqueci alguém, me perdoe,
mas o meu sentimento é só de ajudar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Fica transferido para a próxima sessão de
segunda-feira o Deputado Zé Inácio, tendo em vista que já estamos no
horário regimental da Ordem do Dia.

IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Requerimento n.º 062/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney. (lê). Embora o autor esteja ausente, mas já
é a terceira sessão, então vamos apreciar. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 081/2017, de autoria do deputado Rafael Leitoa (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (questão
de ordem) – Senhor Presidente, V. Ex.ª já leu o requerimento de autoria
do deputado Rafael Leitoa, mas eu queria pedir para subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - V. Ex.ª autoriza, deputado Rafael?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – A deputada Valéria subscreve o Requerimento
n.º 081/2017, de autoria do deputado Rafael Leitoa. Requerimentos à
deliberação da Mesa: Requerimento n.º 078/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Deputado ausente. Requerimento n.º 079/2017,
de autoria do deputado Bira do Pindaré (lê). Deferido. Requerimento
n.º 080/2017, de autoria do deputado Edivaldo Holanda (lê). Deferido.
Requerimento n.º 082/2017, de autoria do deputado Alexandre Almeida
(lê). Embora o Deputado esteja ausente, vamos votar por se tratar de
justificativa de falta. Deferido. Inclusão na Ordem do Dia na sessão de
segunda-feira, dia 13 de março: Medida Provisória nº 226/2016, de
autoria do Poder Executivo; Medida Provisória n° 229/2017, de autoria
do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 233/2017 de autoria do Poder
Executivo; Projeto de Lei 187/2016, de autoria do deputado Josimar
de Maranhãozinho; Projeto de Lei 201/2016, de autoria do deputado
Josimar de Maranhãozinho, ambos em segundo turno; Requerimento
083/2017, de autoria do deputado Sousa Neto; Requerimento 084/
2017, de autoria do deputado Stênio Rezende.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos



SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2017                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
ou Blocos. Eu queria ponderar aí com os líderes. Nós temos uma
sessão solene agora às 11 horas e que... Só um instante, deputado
Rafael, deputada Valéria. Eu queria ponderar que utilizássemos apenas
cinco minutos do tempo para que possamos garantir o horário para a
sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher que está
marcada para as 11 horas, havendo a concordância dos líderes aqui
presentes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Tudo bem.
Presidente Othelino pelo nosso bloco. Falará o deputado Zé Inácio
pela liderança do bloco, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Por cinco minutos. Deputado Braide pelo bloco
de Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Sousa
Neto pela oposição, cinco minutos, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado
Sousa Neto por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhoras e senhores deputados, deputadas, mais uma vez
volto a esta tribuna, Senhor Presidente Othelino, ouvi atentamente
agora há pouco o nobre Deputado, meu amigo, colega Deputado Stênio
Rezende, falando sobre a situação do Corpo de Bombeiros de Santa
Inês, sobre os benefícios levados e agora de interesse para Santa Inês.
Sou nascido e criado na cidade de Santa Inês, conheço cinquenta e
quatro bairros da cidade e sei das dificuldades que a atual prefeita está
tendo. Até porque teve um problema muito grande com a gestão passada
e gora ela está assumindo um abacaxi muito grande. E esse interesse do
Deputado agora que está me causando uma estranheza. Por que ele não
pensou na cidade antes? Por que ele não mandou sempre umas emendas
na época do então prefeito Robert Bringel? Por que ele nunca participou
das discussões da cidade de Santa Inês? Por que ele não está lá nos
bairros, no Bairro Canecão, na Nova Santa Inês, no Jardim Brasília,
que eu conheço desde criança. E eu fico me perguntando e indagando,
ele é um deputado que ele, como teve mil votos em Santa Inês, ele
representa o Estado do Maranhão. Mas eu lhe pergunto: Como é que
um deputado que representa o Estado do Maranhão, pode votar a
favor do aumento dos impostos? Que tanto vai penalizar o povo do
Maranhão? Como é que a pessoa pode dizer que representa um estado,
um município, votando a favor dos impostos, do aumento dos
impostos? E contra o povo que mais precisa. E digo mais ainda,
Deputado Stênio, V.Exa. não se encontra aqui, mas eu queria lhe dizer
que essas obras que tanto V.Exa. tem dito, é porque V.Exa. é um
deputado de conveniência. Deputado que independente do governo
vai para o governo. Eu mantenho minha posição. Vossa Excelência foi
coordenador da campanha do senador Edison Lobão Filho, mas,
automaticamente após o Governador Flávio Dino ganhar a eleição, V.
Exa. já pulou para o barco do Flávio Dino e é a questão de conveniência.
As suas emendas são liberadas, V.Exa. tem muitas emendas, as minhas
não. Deputado Bira do Pindaré, parabéns pela questão de Santa Inês,
da estrada de Santa Inês/Pindaré, V.Exa. que é aliado do Governo, faz
por Santa Inês e Pindaré um benefício muito grande, porque se eu
pedir o Governador jamais me escutará. Mas eu quero agradecer V.
Exa. porque bem falou, tivemos a morte do nosso amigo Tibi, que é
uma pessoa que na região do vale do Pindaré tem um trabalho
extraordinário, fez um trabalho extraordinário pelo meio ambiente e
aqui na Comissão de Meio Ambiente estava dando uma contribuição
pela criação da Bacia do Pindaré. Todo mundo tinha a criação dos
Comitês das Bacias, deputado Bira, todo mundo. Bacia de todos os
rios e esqueceram o Pindaré e quando eu assumi a Presidência da
Comissão de Meio Ambiente, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar:
por que a Bacia do Pindaré não estava incluída nesta questão desta
causa? Então só para dizer aqui e para deixar bem claro para a população
de Santa Inês que vai nos assistir mais tarde, o oportunismo do deputado

Stênio Rezende que agora, depois que a nossa prefeita Vianey Bringel
ganhou a eleição, que ele se interessou em começar a viabilizar as
coisas para Santa Inês. Mas eu peço para ele para ir para a cidade,
participar do dia a dia da cidade, igual eu faço. Não ir lá só participar de
festividades ou de inauguração de coisas que ele não fez! Não fez!
Porque quem está dizendo isso é um morador de Santa Inês. Meu pai
mora na cidade, minha mãe mora na cidade, meus irmãos moram na
cidade, meus amigos moram na cidade, nasci e fui criado na Rua Nova
em Santa Inês, talvez ele não saiba o nome das ruas de lá, talvez ele não
saiba nem o nome da rua que ele está dizendo que o Corpo de Bombeiros
foi feito, mas, eu só quero dizer e deixar esclarecido isso: os comerciantes
estão revoltados porque o Deputado Stênio subiu na tribuna ontem,
acabou de dizer novamente aqui, depois que eu chamei atenção que os
comerciantes foram quem levaram o Corpo de Bombeiro para lá.
Agradeço a ele por ter mandado a  emenda que ainda vai ser colocada
para poder comprar os equipamentos, porque os equipamentos que
têm em Santa Inês são de Imperatriz e São Luís. De São Luís foi uma
ambulância e o ABT, que é o Auto bomba Tanque, é de Imperatriz, e
dele ainda não foi nada a não ser o discurso. O discurso oportunista de
querer agora levar os louros da cidade. Eu não estou com ressalva ou
querendo dizer que eu estou chateado, pelo contrário, eu estou é feliz
pelo deputado Stênio agora estar brigando por Santa Inês. Fico feliz,
mas, isso da gestão agora da nossa prefeita Vianey. Agradeço também
a ele, digo pra ele que o hospital que foi inaugurado o macro regional
em Santa Inês, Deputado Stênio Rezende, foi feito na gestão passada,
foi concluído em dezembro de 2014 pela então governadora Roseana e
pelo secretário Ricardo Murad e foi inaugurado depois de tanta cobrança
do deputado Sousa Neto. Agradeço por V. Exa. ter ajudado a abrir o
hospital e eu falo sempre aqui nesta tribuna, eu falo por Santa Inês e
pela Região do Vale do Pindaré com autoridade, porque eu conheço a
região, vivencio a região e mais uma vez, usar de oportunismo aqui
nessa tribuna eu vou rebater todas as vezes. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio, pela liderança do Bloco
Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria,
imprensa, o que me traz a esta tribuna é para relatar um caso que eu
diria inusitado, para não dizer esdrúxulo, que está acontecendo no
município de Peri-Mirim, na nossa querida Região da Baixada. Nós
políticos que lutamos, na verdade, Deputada Graça Paz, com muita
honra, nós políticos que lutamos pela moralidade, pela ética na condução
da coisa pública, pela transparência, impessoalidade e no caso específico
daqueles que veem no concurso público uma forma mais democrática
de ingresso no serviço público, porque o acesso se dá pela questão do
mérito, fico abismado com algumas situações que estão acontecendo
Maranhão afora neste início de mandato de alguns prefeitos, Maranhão
afora. Aqui já teve deputado que registrou situação semelhante ao que
vou relatar, em outros municípios, mas o caso de Peri-Mirim nos
chama atenção porque lá se trata de não cumprimento da Constituição,
não cumprimento de ordem judicial, não cumprimento daquilo que foi
deixado pela gestão anterior respaldado na legalidade, respaldado no
concurso público autorizado pela Câmara Municipal, pelo concurso
público exigido pelo Ministério Público da Comarca de Bequimão que
abrange o município de Peri-Mirim. Um concurso público que foi feito
de 2015 para 2016 por ordem liminar da juíza da Comarca de Bequimão
que exigiu que o concurso público fosse feito para garantir o acesso, de
forma igualitária, às pessoas que se habilitaram, concorreram, se
classificaram. Qual a situação? É que o prefeito João Felipe, ainda no
ano passado, não só deu cumprimento ao que diz a Constituição Federal
como nomeou e deu posse a 285 hoje funcionários públicos que foram
devidamente classificados, obedecendo à ordem de classificação e
chamou 285 servidores que foram regularmente nomeados, tomaram
posse. Portanto, se concretizou um ato jurídico perfeito. Além disso,
pagou o salário desses servidores de novembro e dezembro e pagou o
13º. O atual prefeito, o prefeito Geraldo, ao tomar posse, o que ele
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faz? Ignora o concurso público e diz que não vai pagar o salário desses
285 servidores públicos, que são servidores da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental. Ao que ocorreu? Esses servidores regularmente
nomeados, empossados, que já estavam no exercício da sua função,
dando aula, e que o prefeito resolveu que não paga, porque ele se acha
todo poderoso, desconhecendo a legislação, desconsiderando o que
determinou a Câmara Municipal ao aprovar o concurso, o que
determinou o Ministério Público da Comarca de Bequimão, o que
determinou a juíza da comarca. E mais, ainda diz que, ainda que tenha
uma ordem judicial, ele não cumpre e não pagará. Agora ele não paga os
servidores que foram concursados e está contratando, já contratou
mais de 200 servidores. A educação de Peri-Mirim clama por uma
atenção do Poder Público, não só de nós, parlamentares, desta Casa
Legislativa, mas também do Tribunal de Contas do Estado porque já
tem uma representação tramitando no Tribunal de Contas do Estado.
Clama por uma atenção do Ministério Público. O promotor que está
de férias e que retoma na segunda-feira. E clama também pelo Poder
Judiciário que tome providências para garantir que os servidores,
regularmente nomeados e empossados, tenham direito a receber seus
salários. Para concluir, Senhor Presidente, eu quero registrar que, diante
dessa indignação desses servidores que não estão tendo reconhecidos
os seus direitos, não só os servidores, mas também com o apoio de
grande parte da população de Peri-Mirim para ocupar a prefeitura.
Deputado Edilázio, a Prefeitura de Peri-Mirim está ocupada pela
população, sobretudo, por esses servidores desde segunda-feira, desde
o último dia 06, e o prefeito está despachando na sua casa, porque não
pode adentrar a Prefeitura Municipal de Peri-Mirim. A população de
Peri-Mirim está revoltada, dando total apoio a essa manifestação que
está sendo a ocupação do prédio público municipal, dando apoio,
levando alimentos àqueles que estão passando manhã, tarde e noite
dentro da prefeitura, recebendo o apoio da população. Isso demonstra
que não só a ocupação se dá de forma pacífica, mas está contagiando
toda a população de Peri-Mirim que exige das autoridades públicas,
como eu disse aqui, sobretudo do Ministério Público Estadual,
providência no sentido de que seja garantida a lei, garantida a
Constituição para que não seja regra a contratação temporária, e, sim,
a nomeação através de concurso público.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Partido Verde. Deputado Edilázio, V. Ex.ª declina.
Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Bloco Parlamentar Independente.

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.

Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Terceira
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia seis de março
de dois mil e dezessete.

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

Costa.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,

Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Glaubert Cutrim,
Humberto Coutinho, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Sérgio Frota e Stênio
Rezende. O Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão “em nome do povo e invocando a proteção de Deus”.
Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projeto de
Lei nº 021/17, do Deputado Wellington do Curso, que institui o “Dia
Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero”; 022/
17, do mesmo autor, que institui a disponibilização da vacina contra o
Human Papilomavírus (HPV) e câncer de colo do útero, nas unidades
de saúde pública do Estado do Maranhão e dá outras providências”.
Requerimentos nºs 068/17, do Deputado Ricardo Rios, solicitando
que sejam justificadas suas faltas nas Sessões realizadas entre os dias
13 e 16 de fevereiro do corrente ano, conforme atestado médico; 069/
17, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja discutido
e votado em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a realizar-se
logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 017/17, que dispõe
sobre a reposição de perdas salariais dos servidores do Ministério
Público Estadual; 070/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando
que seja realizada, em data e local a serem definidos, Audiência Pública
para tratar sobre a Reforma da Previdência e sobre a Reforma Trabalhista,
ambas propostas pelo Governo Federal; 071/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso para que seja realizada uma Audiência Pública, no
dia 08 de Março de 2017, no Salão São Vicente, em Barreirinhas, com
início às 15h e término às 19h, a ser promovida pela Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho,
contando com a participação da Ministério Público Estadual, Prefeito,
Secretários Municipais,   vereadores, Poder Judiciário, tendo por pauta
a convocação de aprovados em concurso público de Barreirinhas/MA;
072/17, do referido autor, solicitando que seja realizada, em data a ser
definida, uma Audiência Pública para discutir os desafios e perspectivas
da política e gestão cultural maranhense, com ênfase no fortalecimento
do Sistema Estadual de Cultura. Indicações nºs: 193/17, do Deputado
Eduardo Braide, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, Senhor
Antônio Araújo Costa, solicitando, em caráter de urgência, a recuperação
asfáltica da Rua 25 do bairro Recanto Turu; 194/2017, do referido
Deputado, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando o  aumento do policiamento
no Bairro Recanto Turu; 195/2017, ainda do Deputado Eduardo Braide
à Reitora da Universidade Federal do Maranhão, Senhora Nair Portela
Silva Coutinho, solicitando que a referida instituição, por meio de seus
núcleos de estudos, elabore um relatório sobre as condições ambientais
da Lagoa da Jansen, bem como sobre a situação dos peixes e mariscos
que lá se encontram; 196/17, do Deputado Bira do Pindaré ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton
Noleto Silva, a inclusão das ruas e avenidas do município de Serrano -
MA no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado; 197/2017, do
mesmo Deputado ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, para que determine ao setor competente a destinação de
uma unidade móvel do Viva para o Município de Serrano; 198/17, de
autoria do Deputado Wellington do Curso ao Governador do Maranhão
e ao Presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
(MOB), solicitando que apreciem a possibilidade de aumentar a frota
do Projeto Travessia, diante da recente expansão do atendimento, a
fim de garantir um bom atendimento às pessoas com deficiência da
área metropolitana; 199/17, ainda do Deputado Wellington do Curso,
ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando-lhes, uma ambulância,
para o Município de Peri Mirim; 200/17, também do Deputado
Wellington do Curso ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, solicitando a reforma da quadra localizada na Rua do Campo,
no Bairro Túnel do Sacavém; 201/17, da Deputada Nina Melo ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
a reforma e ampliação da sede da companhia independente da Polícia
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Militar, localizada no Município de Grajaú. Não havendo mais matéria
para leitura, o Presidente encaminhou o expediente lido à publicação.
Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Professor Marco Aurélio
para informar que, nos dias 08 e 09 de março, estará integrando uma
grande comitiva de representantes políticos e de setores classistas de
Imperatriz e da região Tocantina, em uma iniciativa de união em prol
desta cidade, expressando repúdio em relação ao retrocesso que,
segundo o Parlamentar, a cidade de Imperatriz vem sofrendo em razão
da política implementada pelo Governo Federal. A Deputada Graça
Paz relatou sua participação na posse do Vereador Joãozinho Freitas,
elogiando o seu trabalho e a sua luta em prol do povo de São Luís. Por
sua vez, a Deputada Ana do Gás lamentou o falecimento do Senhor
Epitácio Azevedo, prefeito do município de Central do Maranhão e
parabenizou o Governador Flávio Dino, Secretário de Segurança, Senhor
Jefferson Portela, o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel
Pereira e o Delegado Geral, pela formação de policiais no Estado do
Maranhão. No seu turno, o Deputado Júnior Verde relatou visitas
realizadas a dezenas de municípios maranhenses durante as festividades
do Carnaval, experiência que lhe permitiu ouvir as demandas do povo,
bem como conhecer um pouco mais do Maranhão destacando que as
demandas identificadas serão transformadas em Indicações para tentar
melhorar a qualidade de vida dos maranhenses. O Deputado Bira do
Pindaré usou a Tribuna para expressar suas condolências ao povo de
Central do Maranhão pelo falecimento do Prefeito Epitácio Azevedo.
Em sua fala, o Parlamentar também relatou sua participação na
formatura de mil e duzentos policias, bem como no Encontro Estadual
de Pessoas com Deficiência e na inauguração de uma Unidade do Corpo
de Bombeiros, em Imperatriz. O Deputado Rigo Teles discorreu sobre
a situação da ponte do bairro do Juá no Município de Barra do Corda,
que com menos de um ano de inauguração, foi interditada em virtude
de uma cratera que se formou no centro da ponte. O Parlamentar
informou que encaminhará uma denúncia ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura solicitando a apuração de responsabilidade
técnica das falhas que resultaram na interdição da ponte. Deputado
Wellington do Curso relatou sua participação no 4º Encontro do Fórum
das Entidades das Pessoas com Deficiência e Patologias, bem como na
abertura da Campanha da Fraternidade 2017, que tem o tema: Biomas
brasileiros e defesa da vida. Por fim, o Deputado Eduardo Braide
discorreu sobre o aumento dos impostos, lembrando que a partir do
dia 15 de março, o povo maranhense começará a pagar mais caro a
conta de luz, a gasolina, o álcool, a conta de telefone e outros produtos.
O Parlamentar destacou que o aumento de impostos foi um projeto do
Governo do Estado que vai atingir principalmente aqueles que ganham
menos e mais precisam da ajuda do Poder Público num momento de
crise. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos,
o Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação da Medida Provisória
nº 227/16, encaminhada pela Mensagem nº 113/2016, que dispõe sobre
a organização administrativa da Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão (UEMASUL). Com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta Medida Provisória
foi aprovada e encaminhada à promulgação. Em seguida, foi anunciada
a discussão e votação da Medida Provisória nº 228/17, encaminhada
pela Mensagem nº 001/2017, que altera a Lei Estadual nº 8.959/2009.
Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, esta Medida Provisória foi discutida e encaminhada à votação
pelo Deputado Eduardo Braide, que o fez pelo Bloco Parlamentar
Independente, contrariamente à sua aprovação e pelo Deputado Rogério
Cafeteira que, pela Liderança do Governo, encaminhou à votação no
sentido da sua aprovação. Submetida à deliberação do Plenário a Medida
Provisória foi aprovada contra os votos dos Deputados Eduardo Braide,
Alexandre Almeida, Sousa Neto, Wellington do Curso e da Deputada
Nina Melo, sendo encaminhada à promulgação. Em seguida foram
aprovados os Requerimentos nºs 061/17, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 234/16, de autoria do Poder Executivo, que
altera a Lei nº 6.915/1997 e o Requerimento nº 063/17, de autoria do
Deputado Júnior Verde, subscrito pelos Deputados Vinícius Louro,

Cabo Campos, Alexandre Almeida e pelas Deputadas Valéria Macêdo
e Nina Melo, solicitando que seja encaminhada mensagem de aplausos
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.
O Projeto de Lei nº 232/16, de autoria do Deputado Antônio Pereira e
os Requerimentos nºs 056, 057 e 064/17, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior e 062/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária devido à ausência
dos respectivos autores. Por fim, a Mesa deferiu o Requerimento nº
066/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, subscrito pelo
Deputado Cabo Campos, solicitando o envio de Mensagem de Pesar
aos familiares do Compositor e Sambista José Ribamar Costa, mais
conhecido como “Zé Pivó”, em virtude de seu falecimento ocorrido no
dia 21 de fevereiro do corrente ano. Na forma do Art. 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs 067/17, da Deputada Valéria Macêdo; 068/17,
do Deputado Ricardo Rios e 069/17, de autoria do Deputado Othelino
Neto. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Vinícius
Louro, que falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Democrático,
alertando as autoridades competentes sobre a questão do rio Mearim,
sobre a inexistência de investimentos na Barragem do Flores e relatando
que protocolou um requerimento à Comissão de Obras e Serviços
Públicos desta Casa, solicitando uma visita à Barragem do Flores e
convidando a empresa DENOX bem como todas as lideranças políticas
da região a se fazerem presentes nessa visita. O Deputado Cabo Campos
falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, relatando sua
presença no velório e enterro do Senhor Epitácio Azevedo,
parabenizando os membros do Corpo de Bombeiros pela forma como
conduziu a multidão durante o enterro e expressou suas condolências
ao povo de Central do Maranhão. A Deputada Andréa Murad falou
pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança do Bloco,
denunciando a compra de medicamentos e colchões hospitalares, pela
EMSERH, com dispensa de licitação. No Expediente Final ouviu-se
novamente o Deputado Cabo Campos que relatou a formação de 1.290
novos policiais no curso de formação de soldado CFSD, destacando
que essa é uma ação primordial para garantir dias melhores à segurança
pública no Maranhão. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 06 de março de 2017. Deputado Othelino Neto
- Presidente, em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário.
Deputado Roberto Costa - Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 14/03/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 230, de 09 de fevereiro de
2017, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 9.860, de 1º de
julho de 2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da
Educação Básica, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 231, de 09 de fevereiro de
2017, de autoria do Poder Executivo, que Institui, no âmbito do
Programa Mais Empregos, apoio financeiro às Microempresas e
Empresas de pequeno porte - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 012/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Institui o Centro Integrado de Justiça Juvenil
de São Luís - CIJJUV - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 011/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Delimita o perímetro de segurança no entorno
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das Unidades Prisionais do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 229/2016, de autoria
do Poder Executivo, que Revoga a Lei nº 9.094, de 18 de dezembro de
2009, que dispõe sobre a tributação do ICMS relativamente às
operações realizadas por empresa de construção civil, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 010/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Institui o Programa Estadual de Apoio à
Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto)
no âmbito do Estado do Maranhão - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 224/2016, de autoria
do Poder Executivo, que Institui o Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento dos Centros de Distribuição no Estado do Maranhão
- RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Institui o Projeto “Remição pela Leitura”, no
âmbito dos Estabelecimentos Penais do  Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 009/2017, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Institui no Estado do
Maranhão o Programa Jovem Consciente, que tem por objetivo a
educação para o exercício da cidadania - RELATOR DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE;

10- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/
2016, de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Dicival Gonçalves da Silva,
natural de Recife, Estado de Pernambuco - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

11- MOÇÃO Nº 001/2017, de autoria do Senhor Deputado
Max Barros, Moção 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 Trabalho,
do Registro Sindical dessa importante Entidade dos Empreiteiros
Maranhenses - RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

12- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 139/2016, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que Institui o “Biênio da Matemática 2017-2018 Gomes de
Sousa”, no Maranhão, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

13- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 220/2016, de autoria do Senhor Deputado Alexandre
Almeida, que Denomina “Governador Luiz Rocha”, o Terminal
Rodoviário de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

14- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 194/2016, de autoria do Senhor Deputado César
Pires, que Disciplina a veiculação impessoal de publicidade e
propaganda do Governo Estadual e dos Municípios, seus respectivos
Poderes e Entidades da Administração Indireta - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

15- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 004/2016, de autoria do Senhor Deputado Sérgio
Frota, que Dispõe sobre a inserção do tipo sanguíneo e do fator RH, na
cédula de identidade, na forma que menciona - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

16- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 002/2016, de autoria do Senhor Deputado Sérgio
Frota, que Torna obrigatória a oferta de acompanhamento médico nas
especialidades de geriatria e gerontologia nos asilos e instituições
similares, públicos ou privados, de longa permanência para idosos, e
dá outras providências - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

17- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 066/2016, de autoria do Senhor Deputado Sérgio
Frota, que Dispõe sobre a Gestão da Fauna Silvestre Brasileira e Exótica,
no âmbito do Estado do Maranhão, e estabelece outras providências -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

18- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 022/2016, de autoria do Senhor Deputado Josimar
de Maranhãozinho, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de acesso à
cozinha de estabelecimentos que comercializam alimentos para
consumo, como restaurantes, bares, lanchonetes, fast food, hotéis,
motéis, casas noturnas e congêneres, no âmbito do Estado do
Maranhão, e estabelece outras providências - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

19- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 203/2016, de autoria do Poder Executivo, que
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, que
institui sistemática especial de tributação do ICMS para instalação e
operação de usina termelétrica movida a Gás Natural no Estado do
Maranhão, para dispor sobre a base de cálculo do imposto - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

20- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 175/2016, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macêdo, que Institui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o
mês de “Julho Amarelo” de conscientização da importância do combate
às hepatites virais, e dá outras providências - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

21- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 137/2016, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macêdo, que Disciplina o funcionamento de academias, associações,
clubes desportivos ou recreativos, escolas de iniciação desportiva e
outros estabelecimentos que ministrem artes marciais, atividades físicas,
desportivas, recreativas e de lazer no território do Estado do Maranhão
- RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 08 de março de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO,
REALIZADA AOS 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE
2017,  ÀS  10 HORAS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
EDUARDO BRAIDE – PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO
ROGÉRIO CAFETEIRA
BIRA DO PINDARÉ
CABO CAMPOS
GRAÇA PAZ
JÚNIOR VERDE
ANA DO GÁS
EDSON ARAÚJO
GLABERT CUTRIM
ANA DO GÁS
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

017/2017 – DISPÕE sobre a reposição de perdas inflacionárias na
remuneração dos servidores do Quadro de Apoio do Ministério Público
do Estado do Maranhão para o exercício de 2017, ALTERA anexos da
Lei nº 8.077/2004 e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado EDUARDO BRAIDE
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DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 09 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 07 DIAS DO MÊS DE MARÇO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº  016/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 226/2016  que ALTERA a Lei nº 9.860 de 1º de julho de 2013, que
DISPÕE sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração
dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica e dá outras
providências.

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

do Relator.
PARECER Nº  020/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 229/2016  que ALTERA a Estrutura orgânica da Administração
Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão  e dá outras
providências.

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

do Relator.
PARECER Nº 021/2017  – Emitido PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2016 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, ao grupo dos  da Comédia “Pão
com Ovo”.

AUTORIA:  Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 022/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 017/2016 –

APLAUSOS aos 42 (quarenta e dois) municípios maranhenses pelo
recebimento, no dia 02 de dezembro de 2016, do “Selo UNICEF
Município Aprovado”, Edição 2013/2016.

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

do Relator.
PARECER Nº 023/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

233/2016 – (MENS. GOV. Nº 111/2016) REVOGA dispositivo da Lei
nº 7.799/2002, que DISPÕE sobre o Sistema Tributário do Estado,
para derrogar a possibilidade de adoção de regime especial, pelo
Secretário de Estado da Fazenda, para concessão de benefício fiscal.

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

do Relator.

PARECER Nº 024/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
003/2017 – DISPÕE sobre a instituição do “Dia Estadual de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas”, e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 025/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

004/2017 – INCLUI o Espetáculo religioso Via Sacra realizado no
bairro COHATRAC, em São Luís, no Calendário Turístico do Estado.

AUTORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 026/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

228/2016 – DISPÕE sobre os direitos dos usuários dos serviços e das
ações de saúde no Estado e dá outras providencias.

AUTORIA:  Deputado OTHELINO NETO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 027/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

235/2016 – ESTABELECE diretrizes para o controle de circulação de
pessoas nas dependências dos órgãos da administração pública estadual
direta e indireta no Maranhão (Lei do Acesso Livre).

AUTORIA:  Deputado JÚNIOR VERDE
RELATOR: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Rejeitado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 028/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

006/2017 – CRIA o Programa “Pulseira Legal” que objetiva a colocação
de pulseiras de identificação nos menores de 12 (doze) anos de idade
em eventos nos Estádios de Futebol, Ginásios Poliesportivos, Shows,
Espetáculos Culturais, de grande concentração popular, Shopping
Centers, Parques de Diversões e em locais específicos das praias de
grande frequência de pessoas no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA:  Deputada ANA DO GÁS
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Rejeitado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 029/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

005/2017 – OBRIGA todos os recintos fechados localizados no Estado
do Maranhão a utilizarem espumas acústicas de isolamento antichamas
e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada ANA DO GÁS
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Rejeitado por unanimidade, nos termos do voto da

Relatora.
PARECER Nº 031/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

114/2016 – Aposto ao VETO  PARCIAL aposto   ao PROJETO DE
LEI Nº 049/2016,  que CRIA a Semana Estadual de Conscientização da
Manutenção Preventiva de Veículos Automotores e da Responsabilidade
no Trânsito, de iniciativa  do Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

PARECER Nº 032/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº
108/2016 – Emitido ao VETO  TOTAL aposto   ao PROJETO DE
LEI Nº 133/2016,  que ESTABELECE as diretrizes para a orientação
profissional dos alunos do ensino médio, no âmbito das escolas públicas
do Estado do Maranhão, de iniciativa  do Senhor Deputado ADRIANO
SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: Aprovado por  maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
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PARECER Nº 033/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

221/2016  - DISPÕE sobre a criação, composição e o funcionamento
do Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão – CEESOL,
e dá outras providências.

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

do Relator.
PARECER Nº 034/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2016 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão”, ao Tem. Cel. EVERALO
COUTINHO MORAIS.

AUTORIA:  Deputado VINICIUS LOURO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

da Relatora.
PARECER Nº 035/2017 – Emitido ao   MENSAGEM  GOV.

Nº 110/2016 – Emitido ao VETO  PARCIAL aposto   ao PROJETO
DE LEI Nº 174/2016,  que INSTITUI o Dia Estadual da Poesia e dá
outras providências, de iniciativa  do Senhor Deputado ADRIANO
SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

PARECER Nº 036/2017 – Emitido ao   MENSAGEM  GOV.
Nº 116/2016 – Emitido ao VETO  PARCIAL aposto   ao PROJETO
DE LEI Nº 182/2016,  que INSTITUI a Semana Estadual de
Conscientização sobre as Patologias Psiquiátricas, de iniciativa  do
Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores
Deputados Eduardo Braide e Antônio Pereira.

PARECER Nº 038/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
015/2017  - CONSIDERA de Utilidade Pública a SOBBEPAM-
Sociedade Beneficente para o Bem Estar e Proteção dos Animais do
Maranhão, com sede e foro no Municipio de São Luís-Ma

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado  LEVI  PONTES
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 09 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 247/2017, de 07 de março de 2017, exonerando JOSUE

BATISTA DE ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 256/2017, de 07 de março de 2017, exonerando ANDRE
MAURICIO DAMASCENO FERREIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 272/2017, de 07 de março de 2017, nomeando ANDRE
MAURICIO DAMASCENO FERREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado-1 de Diretor Adjunto de Administração, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 280/2017, de 08 de março de 2017, exonerando MAURO
DE SOUSA QUEIROZ, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 281/2017, de 08 de março de 2017, nomeando ADIEL
SILVA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 283/2017, de 08 de março de 2017, exonerando
CRISTIANE BELLOTI PIRES DE SÁ, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 284/2017, de 08 de março de 2017, nomeando CAMILA
PINHEIRO BORGES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 285/2017,  de 08 de março de 2017, nomeando
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado-1 de Chefe da Assessoria Legislativa, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em
curso.

Nº 286/2017, de 08 de março de 2017, nomeando NUBIA
MARIA DA FONSECA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 287/2017, de 09 de março de 2017, nomeando CAMILA
MIREYA LEAL ZUBICUETA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 288/2017, de 09 de março de 2017, exonerando LUAN
BRUNO LOBO CAMPO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 289/2017, de 09 de março de 2017, nomeando JAKELINY
RHAYARE BARROS DE LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 292/2017, de 10 de março de 2017, nomeando KAIO
EDUARDO CASTRO SOUZA e MARIANA COSTA HELUY, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar,
ARTUR NUNES DE SOUSA PEREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete e ISADORA BARBOSA
ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 125/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 045/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO
JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 006/2017 -
ALEMA, para futura e eventual aquisição de material de consumo na
espécie “solventes, tintas, massa e vernizes”, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07
de fevereiro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente

P O R T A R I A   Nº 126/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 046/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO
JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 007/2017 -
ALEMA, para futura e eventual aquisição de material de consumo na
espécie “solventes, tintas, massa e vernizes”, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08
de março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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