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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/03/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO RAFAEL LEITOA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.03.2017 – TERÇA-FEIRA

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 229/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 002/2017), QUE ALTERA
A ESTRUTURA ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O  INCISO I, § 4º DO ART. 5º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004.

II - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (M.P. 226/17)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 001/2017, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 226/2017
(MENSAGEM Nº 092/2016), 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. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO EMENDA OFERECIDA
PELA REFERIDA COMISSÃO, EM CONFORMIDADE COM O
§ 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004.

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

3. 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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, EM
VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

4. 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.  -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

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).  – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA DECISÃO
DA MESMA, CONFORME O ARTIGO 159 DO R.I.

6. REQUERIMENTO Nº 086/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 003/2017, QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO “DIA ESTADUAL DE PORTUAL, DE
CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE SUA AUTORIA.

7. REQUERIMENTO Nº 090/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 029/
2017, QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS SERVIDORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 087/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADO OFÍCIO AO
PREFEITO DA CIDADE DE SÃO LUÍS, SENHOR EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR E À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, SENHORA MARIA DE LOURDES MALUDA
CAVALCANTI, SOLICITANDO QUE ENCAMINHEM
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROJETO DE BEM ESTAR
ANIMAL DESENVOLVIDO PELA ATUAL GESTÃO MUNICIPAL.

9. REQUERIMENTO Nº 088/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE MIRADOR, PELA PASSAGEM DE SEU 79º
(SEPTUAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR JOSÉ RON NILDE
PEREIRA DE SOUSA E À CÂMARA DE VEREADORES, NA
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PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR EDIMÍSIO
RODRIGUES DA SILVA.

10. REQUERIMENTO Nº 089/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ, PELA PASSAGEM DE
SEU 106º (CENTÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
GLEYDSON REZENDE E À CÂMARA DE VEREADORES, NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR PEDRO JOSÉ ALVES
DE CARVALHO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 14/03/2017 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 030/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Programa Estadual de
Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas
públicas, no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 031/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a doação de
brinquedos, equipamentos e materiais de uso infantojuvenil e vestuário
apreendidos no estado.

3. PROJETO DE LEI Nº 032/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Semana Estadual de
Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos, a ser realizada
anualmente na primeira semana do mês de junho.

4. PROJETO DE LEI Nº 033/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre “Disque Denúncia
de Maus-Tratos aos Animais”, no âmbito do Estado do Maranhão.

5. MOÇÃO Nº 003/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Senhor Gustavo Pereira Silva, Promotor Substituto
da Promotoria de Justiça da Cidade de Barreirinhas, por todo empenho
e dedicação durante o período em que esteve na Comarca.

ORDINÁRIA  2ª 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 LEI Nº 029/17, de autoria da Mesa Diretora,
que 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 Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências,

3. 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  3ª 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  4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  13/03/17.

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 Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (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).
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II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 030 / 17

Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem
Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas
públicas, no âmbito do Estado do Maranhão

Art.1º Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo ao
Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas públicas, no
âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Entende-se por empreendedorismo o
aprendizado pessoal que, impulsionado pela motivação, criatividade e
iniciativa, capacita para a descoberta vocacional, a percepção de
oportunidades e a construção de um projeto de vida.

Art. 2º O Programa Estadual de Incentivo ao jovem tem como
objetivos:

I - Ampliar as oportunidades negociais para jovens empresários;
II - Melhorar a qualidade gerencial dos empreendimentos do

Estado como um todo, bem como o desenvolvimento local;
III - Fomentar a atividade econômica;
IV - Estimular a criação e gestão de micro e pequenas empresas.
Art. 3º A implementação e execução do Programa Estadual de

Incentivo ao Jovem Empreendedor tem como diretrizes:
I - Estimular a identificação de oportunidades de mercado;
II - Orientar o ensino a acompanhar novas tendências

tecnológicas;
III - Promover a entrada no mercado de novos produtos e

serviços;
IV - Incentivar a realização de pesquisas, experimentos e

atividades que visem o aprimoramento de idéias, à concretização e ao
efetivo funcionamento dos negócios implementados;

V - Realizar convênios e acordos de cooperação técnica com
órgãos, instituições oficias e privadas, estabelecendo parcerias e ações
integradas para o desenvolvimento do programa;

VI - Desenvolver parcerias com outras escolas, universidades,
e instituições de fomento e apoio ao empreendedorismo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março de 2017.

- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objeto o Programa que visa
ampliar as oportunidades negociais para jovens empresários, melhorar
a qualidade gerencial dos empreendimentos como tudo, bem como o
desenvolvimento local, fomentar a atividade econômica e estimular a
criação e gestão de micro e pequenas empresas.

Para empreendedorismo, entende-se o aprendizado pessoal
que, impulsionado pela motivação, criatividade e iniciativa, capacita
para a descoberta vocacional, a percepção de oportunidades e a
construção de um projeto de vida.

Sabendo da relevância de se preparar os jovens para o futuro,
bem como do fato de que a escola é um espaço responsável por garantir
a fomentação do senso crítico e empreendedor, há o presente Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 031 / 17

Dispõe sobre a doação de brinquedos,
equipamentos e materiais de uso infantojuvenil e
vestuário apreendidos no estado.

Art. 1º. Brinquedos, equipamentos, peças de vestuário e
materiais de uso infantojuvenil que venham a ser apreendidos por
qualquer motivo no Estado e que possam ser reaproveitados poderão
ser doados, preferencialmente, às instituições filantrópicas e de caridade.

Paragrafo único. Os brinquedos somente poderão ser doados
quando não apresentarem caraterísticas nocivas à saúde.

Art. 2º. A autoridade fazendária ou policial que fizer a apreensão
das mercadorias de que trata o artigo 1º enviará ofício ao órgão
competente indicando a quantidade e qualidade das mercadorias
apreendidas.

Art. 3º. A doação das apreensões, quando depender de
autorização do Poder Judiciário, não comprometerá o andamento dos
processos judiciais.

Art. 4º. Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o
detalhamento técnico de sua execução.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março de 2017.

- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Intenciona-se com a propositura do presente projeto de lei dar
uma destinação social aos brinquedos, equipamentos e materiais de
uso infantojuvenil e ao vestuário que forem apreendidos pelas
autoridades fazendárias e/ou policial do Estado.

A presente ideia surge da necessidade de se criar políticas
sociais voltadas a auxiliar as entidades não governamentais que prestam
serviço à sociedade de assistência social em suas diversas formas e
ações.

Desenvolver políticas públicas voltadas a atender as
necessidades da população de baixa renda é, sem dúvida, pensar no
bem estar social e além, é criar condições favoráveis ao progresso da
sociedade.

Dar um destino socialmente justo as mercadorias apreendidas
é dar oportunidade de acesso para aqueles que não têm. Proceder à
doação desses produtos é garantir uma finalidade justa dando uma
destinação positiva aos objetos detidos.

As entidades privadas sem fins lucrativos atuam em atividades
complementares às públicas, almejam contribuir com a solução de
problemas sociais em prol do bem comum a toda sociedade, portanto,
o gestor público deve envolver essas organizações em suas políticas
sociais uma vez que seu objetivo principal é o atendimento aos anseios
do corpo social.

Com a aprovação do presente Projeto de Lei este Poder
estará dando um importante passo no sentido da necessária
modernidade das ações públicas, em respeito aos princípios que regem
a administração, dentre eles o da eficiência, expresso no artigo 37 da
Constituição Federal.

Pelos motivos expostos, apresentamos o projeto e contamos
com o apoio dos nobres pares para sua aprovação, por considerar
justa e oportuna a proposição.

PROJETO DE LEI Nº  032 / 17

Institui a Semana Estadual de Prevenção de
Acidentes Domésticos com Idosos, a ser realizada
anualmente na primeira semana do mês de junho.

Art.1º Institui a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos, de caráter permanente, a ser comemorada na
primeira semana do mês de junho.

Art.2º Na Semana Estadual de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos acontecerão palestras, debates e painéis com
especialistas, técnicos, bem como atividades voltadas para o incremento
dos cuidados que devem ser tomados na prevenção de acidentes
domésticos, especialmente com idosos, em locais previamente
divulgados, além de outras ações que órgãos interessados julgarem
necessários.

Art.3º Ficará o Poder Público encarregado de dar ampla
divulgação sobre o tema na semana que antecede a semana instituída.
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Art.4º Durante o período referido no art. 1º desta Lei, as

entidades públicas que detenham competência legal para adoção de
ações governamentais direcionados a idosos deverão desenvolver
atividades de esclarecimento e conscientização acerca do tema.

§1º As instituições de natureza pública de que trata o caput
deste artigo poderão firmar parcerias com entidades da sociedade civil
que desenvolvam ações de prevenção, proteção e defesa do idoso, no
intuito de promover atividades educativas durante a semana de que
trata esta Lei.

§2º Para viabilizar ações destinadas ao esclarecimento,
conscientização e informação relacionados aos idosos, o Poder Público
poderá celebrar acordos, convênios e outros instrumentos congêneres
com as entidades privadas.

Art.5º A Semana Estadual de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão.

Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março de 2017.

- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
As estatísticas mostram que há um número muito grande de

idosos envolvidos em acidentes dessa natureza. Segundo o Ministério
da Saúde, 70% desses acidentes acontecem dentro de casa. Desse
percentual, 30% levam a óbito, por lesão cerebral, lesão de medula,
fratura de fêmur e de bacia. A prevenção de acidentes com idosos é
fundamental e pode ser feita a partir de atitudes relativamente simples,
como a fixação de barras de apoio em diversos pontos das residências,
além da instalação de pisos antiderrapantes.

A propositura por ora apresentada visa efetivar uma campanha
que almeja à integração uma integração das secretarias de Estado,
orientando sobre procedimentos simples que podem levar a resultados
importantes que, com certeza, vão evitar o sofrimento das famílias e
evitar maiores gastos na saúde pública.

Assim, através desse projeto lei, está sendo proposto o
desenvolvimento de ações voltadas para a orientação e educação,
buscando sempre a redução dos acidentes que possam ocorrer com os
idosos. A intenção é que a “Semana Estadual de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos”, a ser promovida anualmente no início do
mês de junho, se dê em parceria com as secretarias estaduais, e que haja
a divulgação nas unidades básicas de saúde do estado, casas de repouso,
hospitais e demais espaços de convivência comunitária em que são
atendidas pessoas idosas. A divulgação da campanha deverá ser feita
também nos meios de comunicação.

Durante esse período devem ser realizadas palestras, debates
e painéis com especialistas em todas as regiões do Maranhão.

PROJETO DE LEI Nº 033 / 17

Dispõe sobre “Disque Denúncia de Maus-Tratos
aos Animais” no âmbito do Estado do Maranhão

Artigo 1º - Institui no Estado do Maranhão, o “Disque
Denúncias de Maus-Tratos aos Animais”, para receber reclamações
referentes à violência ou crueldade praticada contra animais.

Parágrafo único - Para o cumprimento da presente lei serão
disponibilizados à população números telefônicos exclusivos para tal
fim.

Artigo 2º - O “Disque-Denúncias de Maus-Tratos aos
Animais” deverá ser gratuito e manterá, a critério dos denunciantes, o
direito ao sigilo absoluto sobre seus nomes e endereços.

Artigo 3º - O Estado poderá celebrar convênios com os
municípios, visando à instituição de uma política conjunta de apuração
das denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos
fiscalizadores competentes.

Artigo 4º - O Poder Executivo promoverá ampla divulgação
dessas medidas e divulgará um número de telefone para contato direto
da população com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência

pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Temos acompanhado através da imprensa o tratamento cruel
que vem sofrendo vários animais em nosso Estado. Indefesos, Estes
animais necessitam de meios eficazes que os protejam. Assim, a
presente propositura oferece a criação do “Disque Denúncias de Maus-
Tratos aos Animais”, que vai disponibilizar canais de denúncia à
população, que muitas tem conhecimento de casos que estejam
ocorrendo, mas que não tem onde recorrer para denunciá-los.

Atualmente, as denúncias recebidas não encontram amparo,
pois não há atribuições especificas dos órgãos públicos acionados
para tal fim. Com a criação de um mecanismo para formalizar as
denúncias e centralizá-las num mesmo setor, com o registro e o
agrupamento das várias ocorrências, ofereceremos à sociedade dados
importantes, impondo às autoridades competentes a necessidade de
apurar as denúncias e punir os seus responsáveis.

A presente proposição vai ao encontro de dispositivos legais
da Constituição Federal (art. 225, VII); da Lei de Crimes Ambientais
(Lei 9.605/98, art. 32), que elegeram a proteção aos animais como um
dos valores a serem tutelados pelo Estado.

Assim sendo, submetemos o presente Projeto de Lei à
apreciação dos nobres Deputados Estaduais que integram esta
Assembleia Legislativa, na expectativa de que, após regular tramitação,
seja aprovado na devida forma regimental.

MOÇÃO Nº 003 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Senhor Gustavo Pereira Silva, promotor
substituto da Promotoria de Justiça da Cidade de Barreirinhas,
por todo em empenho e dedicação durante o período em que esteve na
Comarca.

O Ministério Público exerce papel fundamental no que se refere
à fiscalização e busca por concretude de direitos e garantias sociais.
Em tal contexto, são requisitos imprescindíveis a imparcialidade, a
determinação e a coragem para articular meios que efetivem o conceito
de justiça social.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr.º
Gustavo Pereira Silva, por toda a sua atuação independente em
Barreirinhas, especificamente, em defesa da moralidade e legalidade na
Administração Pública.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 086 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.16B, inciso IIl), requeiro a Vossa Excelência, que depois ele ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime ele urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão. o Projeto de Lei nº
003 /2017, que Dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas” e dá outras
providências, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO ‘GERVASIO SANTOS’, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 10 DE MARÇO DE 2017.
– EDUARDO BRAIDE – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.17
EM: 13.03.17

REQUERIMENTO Nº 087 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviado ofício ao Prefeito da cidade de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e à Secretária Municipal de Meio Ambiente,
Senhora MARIA DE LOURDES MALUDA CAVALCANTI,
solicitando que encaminhem informações referentes ao Projeto de Bem
Estar Animal desenvolvido pela atual Gestão Municipal.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.17
EM: 13.03.17

REQUERIMENTO Nº 088 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de MIRADOR, pela
passagem de seu 79º (septuagésimo nono) aniversário, que ocorrerá no
próximo dia 29 de março, oportunidade em que requeiro, também, que
se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Ron
Nilde Pereira de Sousa, e à Câmara de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu presidente, Edimísio Rodrigues da Silva.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 09 de março de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.17
EM: 13.03.17

REQUERIMENTO Nº 089 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de BARÃO DE GRAJAÚ,
pela passagem de seu 106º (centésimo sexto) aniversário, que ocorrerá
no próximo dia 29 de março, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Gleydson Rezende, e à Câmara de Vereadores daquele município, na
pessoa do seu presidente, Pedro José Alves de Carvalho.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 09 de março de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.17
EM: 13.03.17

REQUERIMENTO Nº  090 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 029/17, que dispõe sobre o reajuste dos
servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 13 de março  de 2017. - Othelino Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.17
EM: 13.03.17

INDICAÇÃO Nº 243 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flavio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado da
Saúde, o Sr. Carlos Eduardo Lula, solicitando, em caráter de urgência,
a disponibilização de 01 (uma) ambulância para o município de Duque
Bacelar, neste Estado.

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

O município de Duque Bacelar, distante cerca de 343 km da
capital do Estado do Maranhão, mesmo possuindo uma grande
quantidade de moradores, aproximadamente 11.015 habitantes (censo
2014), padece por alguns problemas de infraestrutura, destacando-se
o serviço de saúde que é oferecido na localidade.

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

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

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

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 09 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 244 / 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 a Exmo. Secretário de Estado da Educação, Sr.
Felipe Camarão, para que proceda, em caráter de urgência, a
Construção de uma escola no bairro Parque Araçagy, no município de
Ribamar/MA.

O Parque Araçagy, fica localizada na zona rural de Ribamar,
possuindo pouco mais de 20 (vinte) anos de criação. Trata-se de um
bairro, relativamente, novo, que ainda necessita de algumas intervenções,
como construção de escola, implantação de sistema de abastecimento
de água, pavimentação asfáltica das principais ruas, eis alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido bairro, solicitamos por
meio desta Indicação a construção de uma escola de ensino médio, uma
vez que naquela localidade residem aproximadamente 10.000 (dez mil)
habitantes que sofrem com a falta de uma escola na região.

Tal situação provoca diversos transtornos à população, tendo
em vista que os alunos, ao completarem o ensino fundamental, precisam
se deslocar para outros bairros para conseguirem frequentar uma sala
de aula. Ocorre que, por ser um bairro da zona rural, muitas famílias
não possuem condições financeiras para arcar com o custo mensal do
transporte, para que seus filhos possam ir à escola.

Assim, faz-se necessária a construção de uma escola de ensino
médio, em caráter de urgência na referida localidade, diante do
importante papel educativo e social que a escola representa para a
formação de crianças e jovens em cidadãos, capazes de desenvolver e
praticar ações em benefício da sociedade, bem como combater a evasão
escolar e o envolvimento destas com o mundo do crime, justificando
assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 13 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 246 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO, solicitando a construção de 2.000
metros de bloquetes para cada povoado: Povoado Boa Vista,
Povoado Pedro Lourenço, Povoado Baixa Fria e Povoado Zé Grosso
do município de Paulo Ramos, neste Estado. As vias laterais
proporcionarão maior segurança às famílias que residem ao longo das
ruas e terão um ganho significativo na qualidade de vida com a obra de
urbanização, melhorando a vida dos moradores daquelas comunidades,
com um tráfego de qualidade e maior segurança.

Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 247 / 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 Santo Antônio dos Lopes.

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 10 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 248 / 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 Santo Antônio dos Lopes.

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 10 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 249 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando que sejam adotadas as providências no sentido de solucionar
a situação precária da saúde no Município de Santa Luzia do Paruá,
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sugerindo que seja agendada data e hora para que verifique, junto à
Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, quais as instalações
disponíveis na localidade e que se encontram em condições de receber
pacientes.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 10 de março 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 250 / 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
setor competente, que em complementação à obra do Engenho Central
de Pindaré-Mirim, proceda a um estudo de viabilidade sobre a
revitalização da área de entorno que compreende o Cais, as ruas e as
praças no centro de Pindaré-Mirim.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população do município
de Pindaré-Mirim – MA e região, beneficiadas com a obra no Engenho
Central. A revitalização da área de entorno (compreendendo o Cais, as
ruas e as praças no Centro) é uma medida que valoriza a cidade, gera
oportunidades e transformará Pindaré em referência cultural e turística
de toda a região, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 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 251 / 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 do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA no  Povoado Alegria,
município de Primeira Cruz - MA.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população do município
de Primeira Cruz – MA, mas especificamente do Povoado Alegria, que
conta com uma população predominantemente rural. A comunidade
oferece o prédio da Casa Agrícola, atualmente em desuso, para este
fim. A implantação de uma unidade do IEMA com foco nas vocações e
potencialidades dessa comunidade trará benefício para muitos jovens
e adultos, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 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 252 / 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, que leve o Programa “Luminar: Caravana da Ciência”
para Serrano – MA, bem como inclua o referido município no
cronograma do “Aulão do ENEM”.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população do município
de Serrano – MA, que busca mais conhecimento e oportunidades para
suas crianças, jovens e adultos. O Programa “Luminar: Caravana da
Ciência” é um dos programas do Estado de grande impacto na formação
dos cidadãos, tendo em vista que oferece oficinas em 4 subáreas da
ciência (astronomia, eletricidade básica, games e robótica), além de
exibição do planetário. Já o “Aulão do ENEM” tem auxiliado milhares
de jovens a ingressar no ensino superior, com aulas de qualidade, no
nível dos melhores cursinhos do país, o que justifica a presente
indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 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 253 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Diretor Presidente da Empresa
de Telefonia Claro, o Senhor José Antônio Guaraldi Félix, para que
determine ao setor competente que tome providências para
regularização dos serviços de telefonia móvel e internet em Serrano do
Maranhão.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população do Município

de Serrano que está sofrendo com vários transtornos e prejuízos devido
às interrupções no sinal da Empresa de Telefonia Claro, tanto nos
serviços de telefonia móvel, quanto nos serviços de internet, o que
justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 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 N° 254 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Vitorino
Freire.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017.  - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 255 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Olho
D’Água das Cunhãs.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 256 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Tufilândia.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 257 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Bela
Vista.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 258 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,

com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Alto
Alegre do Pindaré.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 259 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Paulo
Ramos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 260 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Raposa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 261 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia do município de Barão de
Grajaú.

.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 262 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
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Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Cedral.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 263 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Santa
Luzia.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 264 / 17

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 265 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma ambulância,
para município de Olho D’Água das Cunhas.

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

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

INDICAÇÃO Nº 266 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe

providencias no sentido de que seja disponibilizada uma ambulância,
para município de Tufilândia.

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

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

INDICAÇÃO N° 267 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido à Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio
Dino, para que providencie a pavimentação da estrada MA-008, no
trecho que liga as cidades de Vitorino Feire a Paulo Ramos. A solicitação
desses 20 km, distância aproximada entre os dois municípios, se faz
necessária, já que com a pavimentação do referido trecho haverá uma
diminuição significativa do tempo de viagem, do  número de acidentes,
além de um indiscutível crescimento econômico, social e turístico da
região beneficiada.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 08 de março de 2017. -
STÊNIO REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 268 / 17
Senhor Presidente,
        
Na forma regimental requeiro a Vossa. Excelência que, após

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 269 / 17
Senhor Presidente,
        
Na forma regimental requeiro a Vossa. Excelência que, após

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Bela Vista.

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

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

INDICAÇÃO Nº 270 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
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de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Alto Alegre do Pindaré.  .

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

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

INDICAÇÃO Nº 271 / 17
Senhor Presidente,
        
Na forma regimental requeiro a Vossa. Excelência que, após

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Paulo Ramos.

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

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

INDICAÇÃO Nº 272 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Raposa.

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

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

INDICAÇÃO Nº 273 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Barão de Grajaú.

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

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

INDICAÇÃO Nº 274 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Cedral.

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

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

INDICAÇÃO Nº 275 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Santa Luzia.

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

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

INDICAÇÃO N° 276 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma viatura policial,
com tração 4x4, para a Delegacia de Polícia  do município de Santa
Inês.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 277 / 17

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

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, Secretario de Saúde do Estado do Maranhão,
solicitando-lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada
uma ambulância, para município de Santa Inês.  .

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

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

INDICAÇÃO Nº 278 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e à Secretária Municipal de Meio Ambiente,
Senhora MARIA DE LOURDES MALUDA CAVALCANTI,
solicitando que apreciem a possibilidade de IMPLANTAR UM PLANO
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DE AÇÃO ANIMAL, QUE CONSISTE EM MUTIRÕES E
VISITAS A BAIRROS A FIM DE GARANTIR AÇÕES
PREVENTIVAS E DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RUA.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 279 / 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 Superintendente do IBAMA no Maranhão, Senhor
PEDRO LEÃO DA CUNHA SOARES FILHO, solicitando que
intensifique as campanhas educativas sobre o tráfico de animais
silvestres.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal
de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 280 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR e ao Secretário Municipal de Educação,
MOACIR FEITOSA solicitando incorporação no calendário letivo da
rede municipal de ensino, políticas de Educação Ambiental.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal

de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 281 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
MARIA DE LOURDES MALUDA CAVALCANTI FIALHO
solicitando a implantação do Projeto “Cavalos de Lata” em São Luís.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal
de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Animal.

Em São Luís, assim como em vários lugares do Brasil, é comum
o uso de carroças, movidas por cavalos, para fazer o transporte de lixo
e materiais reciclados. Mas essa prática levanta alguns problemas: a
segurança do trânsito e a exploração dos animais. O Projeto Cavalo de
Lata pode mudar essa realidade.

O projeto não coloca em causa o trabalho dos catadores, mas
oferece maior segurança a todos: carroceiros, motoristas e pedestres,
e, também, aos animais (alguns são levados a tamanho esforço físico
que causa exaustão ou mesmo morte).

A ideia é substituir as carroças movidas à tração animal por
uma estrutura metálica com carroceria, uma espécie de bicicleta,
preparada para suportar grandes cargas. Uma ideia incrível para
melhorar a vida destes trabalhadores e diminuir o esforço a que são
sujeitos os animais, carregando cargas excessivas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 282 / 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 Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO,
e a Diretora Geral do Detran MA - Departamento de Trânsito do
Maranhão, LARISSA ABDALLA BRITTO, solicitando a implantação
de campanhas educativas para motoristas e melhoria da sinalização
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nas vias onde há travessia da fauna silvestre em todo o Estado do
Maranhão.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal
de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Anima.

A cada minuto, 28 animais são atropelados nas estradas
brasileiras. Carros, motos e caminhões retiram a vida de 14,7 milhões
de bichos por ano (40,8 mil a cada dia), de acordo com estimativas de
especialistas. É um massacre que, muitas vezes, sequer é percebido
pela maioria dos motoristas. Como a quantidade de rodovias
monitoradas no país é reduzida, a estimativa é que essas estatísticas
estejam subestimadas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 283 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
MARIA DE LOURDES MALUDA CAVALCANTI FIALHO
solicitando que articule a distribuição de coleiras antiparasitas em áreas
endêmicas de Leishmaniose, vulgo Calazar.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal
de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 284 / 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 Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO,
e ao Secretário de Saúde do Estado, Senhor CARLOS LULA, solicitando

que apreciem a possibilidade de implantar o PROGRAMA DE
TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS (TAA), nos hospitais públicos
do Maranhão, especificamente, os de tratamento de câncer.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

A terapia assistida por animais (TAA) consiste na utilização
de animais como instrumentos facilitadores de abordagem e de
estabelecimento de terapias de pacientes. Reconhecida em diversos
países, essa terapia é comprovadamente uma técnica útil na socialização
de pessoas, na psicoterapia, em tratamentos de pacientes com
necessidades especiais, bem como diminuição da ansiedade provocada
por causas diversas. Trata-se de um recurso em que o adulto e a criança
utilizam para sentirem-se seguros. Afagar um animal permite abrir um
espaço potencial para expressar a criatividade e lidar com as emoções,
o que denota a sua importância, principalmente, nos processos de
crise que advêm de períodos de hospitalização prolongados. Tal prática
atua como “coterapia” possibilitando a brincadeira, onde brincar é
viver e aprender a viver ao mesmo tempo

Por essas razões, sua prática será extremamente benéfica ,
reduzindo, sobretudo, o período de internação dos pacientes, e
acarretando efeitos colaterais positivos, como a redução dos custos do
tratamento e riscos de infecções por prolongada permanência no
ambiente hospitalar, em razão da resposta mais rápida (em torno de
60%) à TAA, quando utilizada como tratamento adjuvante.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 285 / 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 Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO,
e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor JEFERSON
PORTELA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR
VIDEOMONITORAMENTO NA PRAÇA DOS GATOS,
SITUADA PRÓXIMA A AVENIDA VITORINO FREIRE, NO
BAIRRO AREINHA, EM SÃO LUÍS.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Segundo a defesa feita pelo Movimento, seria de grande
relevância caso o sistema de videmonitoramento fosse implantado na
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referida praça, a fim de inibir ações de crueldade, a exemplo das duas
chacinas de gatos em menos de 45 dias que resultaram na morte de
mais de 60 gatos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 286 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e à Secretária Municipal de Meio Ambiente,
Senhora MARIA DE LOURDES MALUDA CAVALCANTI,
solicitando que apreciem a possibilidade de REALIZAR PARCERIAS
A FIM DE GARANTIR CAMPANHAS DE CASTRAÇÕES
GRATUITAS, SOBRETUDO, NOS PONTOS EM QUE HÁ MAIS
CASOS DE ANIMAIS ABANDONADOS.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 287 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao Secretário Municipal de Educação, Senhor
RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA, solicitando que
apreciem a possibilidade de DESENVOLVER CAMPANHAS
EDUCATIVAS DE ADOÇÃO E POSSE RESPONSÁVEL NAS
ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 288 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e à Secretária Municipal de Meio Ambiente,
Senhora MARIA DE LOURDES MALUDA CAVALCANTI,
solicitando que apreciem a possibilidade de efetivar o tratamento
antirrábico preventivo para animais de rua.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 289 / 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 Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO,
e ao Secretário de Meio Ambiente, Senhor MARCELO COELHO,
solicitando que apreciem a possibilidade de implantar o PROGRAMA
“MULTIPLICADORES AMBIENTAIS”, a fim de capacitar jovens
para ajudar a preservar o meio ambiente no Estado do Maranhão.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Segundo a defesa feita pelo Movimento, o Programa
Multiplicadores Ambientais consistiria em efetivar a educação ambiental
nas escolas do Ensino Médio, por meio das noções de sustentabilidade,
noções de saneamento básico, entre outras matérias que envolvem os
cuidados com o meio ambiente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 290 / 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 Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO,
solicitando que aprecie a possibilidade de REESTRUTURAR A
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, A FIM DE
QUE SEJA CAPAZ DE ATENDER AS DEMANDAS RELATADAS
PELO MOVIMENTO EM DEFESA DOS ANIMAIS DO
MARANHÃO.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos da audiência
pública que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. A discussão
sobre o tema foi realizada auditório Plenarinho e contou com a presença
do coordenador da União de Vigilância em Zoonoses, João Batista; do
superintendente de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde,
Henrique Jorge, da presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária, Francisca Neide; da presidente da Comissão de Proteção
dos Animais da OAB-MA, Camila Maia; do representante do grupo
de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA, Professor Doutor Jean Marlos; além de representante do
Projeto Patas em Ação, do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA),
da ONG Lar de Noé e do Grupo de Proteção Animal.

Segundo a defesa feita pelo Movimento, atualmente, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente não possui a estrutura necessária
para atender com eficácia e eficiência as demandas, especificamente,
que fazem referência aos animais. Sabendo que tal questão faz jus a
uma ordenação administrativa, tão somente encaminha-se uma das
solicitações da Audiência supracitada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 291 / 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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor
FLÁVIO DINO, e ao Secretário Estadual de Educação, FELIPE
CAMARÃO solicitando que desenvolva ações de Educação Ambiental
pela Secretaria de Estado Educação.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal
de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 292 / 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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor
FLÁVIO DINO, e ao Secretário Estadual de Educação, FELIPE
CAMARÃO solicitando a incorporação no calendário letivo da rede
estadual de ensino, políticas de Educação Ambiental.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal
de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 293 / 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 de São Luís, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR e ao Secretário Municipal de Educação,
MOACIR FEITOSA solicitando que desenvolva ações de Educação
Ambiental pela Secretaria de Municipal de Educação.

A presente solicitação é um dos encaminhamentos produzidos
na audiência pública em defesa dos animais realizada no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que contou com a
participação do João Batista, coordenador da Unidade de Vigilância
em Zoonoses; Henrique Jorge, Superintendente de Planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde, representando a Secretaria Municipal
de Saúde; Francisca Neide, presidente regional do Conselho de Medicina
Veterinária; Camila Maia, presidente da Comissão de Proteção dos
Animais da OAB-MA; Professor Doutor Jean Marlos, do grupo de
estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas com animais
da UFMA; Marcial Lima, Vereador de São Luís; Pablo Lima,
Representante do projeto AAU (Amparo Animal da UFMA) e a Dra.
Solange Braga, Representante do Grupo de Proteção Animal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 294 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
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solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA para a cidade de TURIAÇU / MA.

A cidade de Turiaçu, localizada no oeste maranhense, vem
atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente
na área da saúde pública, se observa precariedade no transporte dos
enfermos para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo,
solicito especial atenção de Vossa excelência no sentindo de viabilizar
para aquele município, um veículo tipo AMBULÂNCIA, a fim de
transportar os referidos pacientes que se encontram em situação de
emergência.

O município sofre com a precariedade no transporte dos
enfermos, dessa forma, os pacientes em situação de emergência ou
mesmo em atendimento clínico especializado são transportados em
veículos sem as mínimas condições necessárias, imprescindíveis que é
para um atendimento humanizado.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de Turiaçu - MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 22 de fevereiro de 2017. - RAIMUNDO SOARES
CUTRIM - Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICACÃO N° 295 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Senhor Presidente da
Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, Augusto Miranda
da Paz Júnior, a presente Indicação solicitando a este que adote as
medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de viabilizar,
com a maior brevidade possível, a Implantação do Programa “Luz
Para Todos” para a Região do Povoado São Pedro, Município de
Balsas, neste Estado.

Sabe-se que o acesso à energia elétrica é indispensável para o
desenvolvimento das atividades humanas e melhorias na qualidade de
vida de uma sociedade, causadas pelas transformações resultantes dos
impactos econômicos e sociais que ela proporciona. E, buscando-se a
viabilização desses benefícios aos moradores que ainda não foram
incluídos no programa em referência, solicita-se a ratificação da inclusão
das Localidades Limpeza, São Pedro, Uruçu, Boa Esperança e Brejo da
Roça, todas integrantes da Região do Povoado São Pedro. Cumpre
ressaltar que tais localidades até foram incluídas no programa
anteriormente, porém, segundo parlamentares do município, existe a
informação de que o oferecimento do serviço será suspenso, após
beneficiar apenas a Comunidade de Brejão, também pertencente a região
referida. Desta forma, a fim de que possa impulsionar o
desenvolvimento tanto no campo social quanto econômico daquelas
localidades solicita-se a continuidade do serviço através do “Luz Para
Todos” junto às comunidades respectivas, o que irá proporcionar,
também, uma melhor qualidade de vida àquela população.

São Luís (MA), 07 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 296 / 17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública,
Jefferson Miller Portela e Silva, a presente Indicação solicitando a
estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar a Aquisição de uma Viatura para a Guarda
Municipal de Porto Franco, neste Estado.

Justifica-se a presente Indicação objetivando-se garantir,
juntamente com as forças de segurança do município, mais segurança,
ordem, socorro, e organização no trânsito, aos habitantes de Porto
Franco. Sabemos da importância da guarda municipal em uma sociedade,
pelas funções que exercem junto à população, juntamente com as outras
forças de segurança existentes no município. Criada com o intuito de
proteger bens e serviços municipais, além de contribuir para a melhoria
das condições de vida da cidade, a guarda municipal faz parte não só do
sistema de segurança, como da ordem, garantindo o respeito dos
cidadãos para com os demais e para com a própria cidade na qual
habitam. A presença da guarda municipal como agente de segurança
pode, como complementação, inibir a atividade de indivíduos que, à
margem da sociedade, infringe a lei e a ordem coletiva e individual. Tem
a função de proteger instalações públicas, vigiar espaços públicos,
planejar, coordenar e colaborar com as ações de socorro e proteção às
vítimas de calamidades públicas, através da defesa civil; gerir e
supervisionar ações de controle do trânsito municipal de veículos e
pedestres, etc.

Nesse aspecto, Porto Franco vem se apresentando, nos últimos
anos, como um município de porte médio e referência em muitos setores
na região, como saúde, energia, etc., permitindo, desta forma, um grande
fluxo de pessoas e veículos e de ocorrências do dia a dia, já carecendo,
portanto, de uma guarda municipal efetiva, que já existe, porém,
necessitando de um melhor aparelhamento para que, juntamente com
as demais forças de segurança do município, possa ajudar a pacificar
conflitos, organizar o trânsito bem como dispor de uma Defesa Civil
municipal para socorrer os munícipes nas mais diversas ocorrências
advindas de calamidades públicas. Dessa forma, a aquisição de uma
viatura para a Guarda Municipal do Município de Porto Franco
viabilizará uma maior e melhor assistência na ordem pública, tanto na
Sede quanto na periferia, resultando, consequentemente, num
oferecimento de um maior reforço na segurança daqueles moradores,
com a garantia da ordem e prevenção ao crime.

São Luís (MA), 09 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual

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

INDICACÃO N° 297 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança, Jefferson
Miller Portela e Silva, a presente Indicação que solicita a adoção de
providências no sentido de viabilizar a Aquisição de uma ambulância
para a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do
Maranhão.

Justifica-se o pedido, em vista da grande demanda de serviços
médicos diários atribuídos à Diretoria de Saúde daquela corporação,
além dos serviços de atendimento emergencial, decorrentes das várias
instruções com arma de fogo e os exames de aptidão física rotineiros,
necessitando, desta forma, de uma ambulância para as urgências e
emergências resultantes dessas atividades. Sabe-se que risco de vida
faz parte das atividades diárias do policial militar, não só no
enfrentamento da criminalidade, no policiamento ostensivo, como
também na sua vida pessoal e a existência de uma ambulância com
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aparelhagem e equipamentos adequados é imprescindível aos primeiros
socorros, além de possibilitar o transporte para os hospitais de forma
qualificada uma vez que outro veículo seria inadequado para a
locomoção de doentes e feridos podendo até agravar o quadro médico
do paciente.

Desta forma, com o objetivo de pelo menos minimizar o
sofrimento dos enfermos e de suas famílias, é de suma importância a
aquisição de uma ambulância equipada para a Diretoria de Saúde
daquela instituição, a fim de viabilizar o oferecimento de um
atendimento de saúde digno aos policiais.

São Luís (MA), 07 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

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. Oradores
inscritos no Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem)– Senhor Presidente, na semana passada, eu fiz um pleito a
V. Ex.ª acerca da nomeação do membro que falta nas Comissões
Permanentes desta Casa. E, por conta disso, algumas eleições, inclusive
para Previdência e Vice-Presidência não aconteceram sem falar que por
conta da não instalação de algumas comissões, nós temos audiências
públicas que estão paradas, a depender da nomeação desse membro. E
eu pediria a V. Ex.ª reiterando mais uma vez para que seja feita essa
nomeação, para que a gente não tenha atrapalhado os trabalhos desta
Casa, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide, algumas já fizemos
na semana passada e esta semana vamos concluir.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Presidente,
só enquanto o Deputado Zé Inácio chega até a Tribuna, é pertinente
esta provocação do Deputado Eduardo Braide, até porque com relação
a CCJ, houve um sorteio já entre mim e o Deputado Roberto Costa que
V. Ex.ª até presenciou e eu fui o sorteado e aí a Comissão de Orçamento
ficou com o Bloco de Oposição, que é liderado pela Deputada Andréa
Murad, inclusive eu já até votei aqui em Plenário, na CCJ, e, até hoje,
ainda não consta no Diário também, eu queria cobrar isso com relação
a CCJ, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,

internautas, boa tarde a todos os colegas. Dia 11, sábado, aqui gostaria
de parabenizar o Governador porque ele, dentro da campanha, que
acompanhei, no Maranhão todo, ele tinha um compromisso com o
povo do Estado e do município do Estado do Maranhão, onde ia
reequipar e dar o melhor atendimento à saúde. Embora a gente saiba
que não está ainda boa, falta muita coisa, mas ele começou a distribuição
das ambulâncias, que era um compromisso de campanha. Já estão
compradas 101 ambulâncias. Estão comprando mais 160 e o certo é
que em todo o município do Estado, o Governo vai doar às prefeituras
as ambulâncias. Agora sábado foram entregues 13 ambulâncias em
vários municípios. E o Governador, como eu disse, está cumprindo
com seu compromisso de campanha e liberando para os municípios as
ambulâncias para que possam atender a população, principalmente
aquelas mais carentes. Então o Governador já mandou licitar também,
que era um compromisso de campanha, tem mais de 1.000 poços a
serem distribuídos no Estado do Maranhão, principalmente naqueles
municípios onde têm problema da água. Tanto através da CAEMA
como das outras duas Secretarias já foram licitadas e acredito que deva
estar iniciando já por todo esse primeiro semestre a perfuração desses
poços, com os equipamentos para que as pessoas dentro do Estado
não possam ter aquele problema de água, como se vem tendo há muito
tempo. E os quites de irrigação também já estão sendo distribuídos
para vários municípios e com certeza o Governador vai continuar com
esse trabalho e, como eu disse, com esse compromisso de campanha.
Era só isso, Senhor Presidente.

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, que bom que hoje nosso
plenário tem mais deputadas que deputados. Muito bom. Senhores da
imprensa, funcionários da Casa e internautas. Hoje estivemos
participando, Deputado Ricardo Rios, da abertura do seminário que
trata sobre as ações da CODEVASF. Lá estavam vários deputados aqui
desta Casa, vários deputados federais e quero citar a presença marcante
do Deputado Hildo Rocha, que é um grande colaborador desses projetos
da CODEVASF. Estavam também mais de 110 prefeitos, Deputado
Othelino, interessados em saber o que a CODEVASF pode oferecer.
Estavam a Presidente Nacional da CODEVASF, a doutora Kênia
Marcelino, e o Senador Roberto Rocha, grande entusiasta, tanto um
quanto o outro, como os Deputados Federais e os outros Senadores,
grandes entusiastas, grandes interessados em aproveitar dos recursos
da CODEVASF para desenvolver o nosso Maranhão. A CODEVASF é
uma empresa pública vinculada ao Ministério de Integração Nacional
que promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios
São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim. A empresa mobiliza
investimentos públicos para a construção de obras de infraestrutura,
particularmente, para implantação de projetos de irrigação e de
aproveitamento dos recursos hídricos. E eu quando eu fazia a campanha
no interior do Maranhão, senhores da imprensa que estão nos ouvindo
com atenção, vi muitos poços artesianos perfurados e tampados, poços
que chegaram a jorrar muita água de qualidade, mas os recursos não
deram para finalizar. E esses poços ficaram tampados sem serventia
nenhuma para a população do nosso Estado. Eu vi isso lá em Buriti de
Inácia Vaz, vi isso em Duque Bacelar, vi isso em Governador Luiz
Rocha. E me chamou atenção, na época. E eu conversei com o
superintendente passado da CODEVASF aqui em São Luís. E,
infelizmente, não consegui revitalizar esses poços, porque os recursos
na época vieram da CODEVASF do Piauí e por essa razão não consegui.
Mas agora estou com muita esperança de que esses poços possam de
fato servir para essa população tão carente de uma água boa, de água de
qualidade. Estamos aguardando a aprovação de um projeto de lei do
Senador Roberto Rocha que inclui todo o Maranhão para receber os
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benefícios da CODEVASF. E hoje na fala do Senador Roberto Rocha,
ele falou do quanto o Piauí cresceu e desenvolveu com os recursos
vindos da CODEVASF, não só revitalizando rios, bacias dos rios, mas
também na área de estrada, poços artesianos, agricultura, tudo isso. A
CODEVASF tem recurso para desenvolver o Estado do Maranhão,
principalmente os estados do Norte e Nordeste. E com a presença
desses prefeitos que ficarão o dia inteiro ouvindo as explanações da
competente Kênia Marcelino, Presidente Nacional da CODEVASF, do
Senador Roberto Rocha, do Deputado Hildo, e de outros deputados
federais que se fazem presente nesse seminário. E os prefeitos, com
certeza sabendo do quanto a CODEVASF pode desenvolver seus
municípios, estão confiantes de que esses recursos irão chegar a todos
esses municípios, levando obras para o crescimento e desenvolvimento
de toda a nossa região.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu gostaria de registrar que nós tivemos
uma audiência pública lá em Pindaré-Mirim, na última sexta-feira. E
primeiro cumprimentar aqui a todos que atenderam o nosso chamado.
Foi uma audiência muito boa, Senhor Presidente, com uma participação
bastante representativa do município de Pindaré. Eu quero aqui registrar
que compareceu o Senhor Eduardo Longue, representando a Secretaria
de Cultura do Estado, o Senhor André Belo, Representando a Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Maranhão; o Senhor Marcos Andrade,
secretário de Turismo de Pindaré; o Senhor Pedro Amorim Aquino,
secretário de Agricultura de Pindaré; o Senhor Franklin que representa
o IEMA de Pindaré, é um dos diretores lá do IEMA; o Senhor Rafael
Pestana, representando o IPHAM. Todos eles estiveram presentes
nesta audiência ocorrida no auditório do IEMA em Pindaré-Mirim.
Várias entidades da sociedade civil, Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
representantes locais do MST, Sindicato dos Ferroviários, presidente
da Uninegro, Movimento Vida ao Engenho, Projeto MS Grafite, Grupo
Filhos de Pindaré, Projeto Vamos Fazer, Pastoral da Juventude, IEMA
de Santa Inês, várias organizações civis também compareceram. Na
oportunidade, o IPHAM, através do seu representante e do arquiteto
do projeto, apresentou o projeto de restauração do Engenho Central
que foi bastante aclamado pelos presentes. O projeto é bastante
moderno, bastante funcional, é flexível, com espaços de multiuso tanto
para a cultura quanto para as ciências e tecnologia. Então foi muito
bem acolhido o projeto pela comunidade, vários questionamentos foram
feitos, sugestões foram dadas, o arquiteto levou a preocupação com a
obra que já está em curso. A programação é que seja entregue em
outubro deste ano. O orçamento é em torno de seis milhões de reais.
Não é recurso público, é recurso privado o recurso da restauração do
Engenho. Tudo isso foi relatado e foi feita uma grande discussão.
Alguns pontos foram levantados para o debate presente e futuro como,
por exemplo, a questão da gestão. Os presentes colocaram a
importância de se fazer uma gestão compartilhada, aquele equipamento
será gerido pelo governo do estado através da Secretaria de Cultura e
também da Secretaria de Ciência e Tecnologia, então tanto haverá espaço
cultural quanto haverá espaço para a ciência e a tecnologia. Inclusive a
unidade vocacional do IEMA deve funcionar dentro do Engenho Central.
Também foi colocada a questão do remodelamento do entorno do
Engenho, porque não adianta fazer o Engenho como uma pérola e
deixar o entorno sem a devida sintonia. Então, é preciso uma
revitalização, isso envolve o cais, envolve as praças, envolve as ruas,
envolve inclusive a ampliação da MA de Santa Inês a Pindaré. Aí sim
nós vamos ter o projeto completo fazendo de Pindaré de fato um polo
de turismo de toda a região do Vale do Pindaré, que é muito importante
para Pindaré, mas é muito importante para Santa Inês, é muito
importante para os municípios da região. Todos nós sabemos que
Pindaré sempre foi a cidade balneária de todo aquela região e agora,

com esse valioso e grandioso projeto, certamente Pindaré vai ganhar
muito. A gente está acompanhando e vai continuar acompanhando
todo o trabalho dessa restauração, fiscalizando a obra e cobrando das
autoridades envolvidas a fim de que essa obra se conclua em tempo
hábil e de maneira satisfatória. Quero também registrar a nosso indicação
em relação a outras reivindicações apresentadas na audiência como,
por exemplo, a revitalização do Farol da Educação e a restauração do
CAIC de Pindaré-Mirim. Nós já estamos pedindo junto à Secretaria de
Educação para que tanto o Farol possa ser revitalizado como também
a restauração do CAIC. Queria concluir, Senhor Presidente, dizendo
que nós estivemos, logo após a audiência, no município de Santa Inês
e visitamos o prédio do antigo Cetecma. Quero anunciar aqui que vou
apresentar indicação ao governo do Maranhão e à Secretaria de Ciência
e Tecnologia para que aquele prédio do antigo Cetecma seja implantado
como uma unidade plena do IEMA. Estava planejada inicialmente uma
unidade vocacional, mas eu visitei e percebi pela dimensão e pelo
terreno, o prédio tem as condições adequadas para que ali funcione
uma unidade plena, uma Unidade de Ensino Médio em Tempo Integral
com curso profissionalizante, como tem acontecido em outros
municípios. Então, deixo essa sugestão ao governador do Maranhão,
ao secretário de Ciência e Tecnologia porque tecnicamente não há dúvida
alguma de que Santa Inês, através desse prédio do antigo Cetecma,
pode abrigar uma unidade do IEMA, o que vai ser um grande ganho
para Santa Inês que é uma cidade que tem um comércio forte, tem uma
área de serviço cada vez maior e que merece ter sim mais reforço na
área da formação profissional. Portanto, nada mais adequado do que
fazer isso com uma Unidade Plena do IEMA. Santa Inês já tem o
IFMA e pode ter também uma unidade do IEMA, assim como São
Luís também tem IFMA e tem IEMA. Então, nada mais adequado do
que a gente levar o IEMA também para Santa Inês, Senhor Presidente.
Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, deputados, deputadas,
imprensa, todos que acompanham esta sessão. Com alegria, eu venho
destacar que, hoje pela manhã, participei da aula inaugural da
UEMASUL, no Campus de Imperatriz. Muito emblemático viver esse
momento com a grande alegria de todo o corpo acadêmico da
Universidade UEMASUL, com os alunos, com os professores, com
os membros da Reitoria. Com grande satisfação, hoje nós presenciamos
este momento. Momento marcado pela emoção, pela felicidade e pela
realização, por se ter concretizado uma luta de décadas. Hoje, o governo
Flávio Dino com todo apoio que deu consegue ver nascer esse sonho
da UEMASUL. Desde o dia 1º de janeiro de 2017, a UEMASUL já
estava em vigência, entretanto, a campus de Imperatriz estava passando
por reforma, porque o governador Flávio Dino, através da Secretaria
Estadual de Infraestrutura, realizou uma grande reforma em todos os
ambientes da universidade que foram revitalizados. Foi feito um
investimento da maior qualidade possível e hoje foi um dia especial,
sobretudo para os alunos, porque dia 1º de janeiro nasceu a nova
universidade. Mas hoje de fato, de direito e com a presença deles que
começaram a viver este novo momento. Ao chegar à universidade,
perguntei a um estudante: “E aí, rapaz, como é que você está se
sentindo?”. E o estudante veterano me falou: “Professor, estou me
sentindo um calouro”. Nessa expressão que a gente percebe a força de
renovar as esperanças. É nessa expressão de se sentir um calouro que
percebo na fala desse aluno o sentimento de redescobrir a universidade,
o sentimento de reinventar a universidade. E é no sentido mais pleno
que a gente vê essa concretização da autonomia da nossa universidade
da Região Tocantina, a concretização de ver os investimentos chegando.
E logo com essa reforma do Campus de Imperatriz, do Campus do
Centro, e já no próximo mês sendo iniciada a construção do novo
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Campus lá no Parque de Exposição, um investimento de mais de R$ 11
milhões feito pelo governo Flávio Dino, um investimento que vai trazer
um reforço ao ensino superior em nossa Região Tocantina. Um
investimento que a gente percebe claramente na pesquisa que a Fapema
e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) já
conseguiram aí fazer um investimento muito grande, aumentando de
33 bolsas de pesquisa, no ano passado, para 80 bolsas que já foram
determinadas a partir de editais da Fapema e da Secti somente para a
UEMASUL. Percebam a grande diferença: de 33 bolsas de pesquisas
para 80 bolsas, um reforço primordial para a pesquisa em nossa Região
Tocantina. A alegria em se ter uma reitoria presente com todo o corpo
docente da nossa universidade sendo valorizado, passando agora para
a etapa de construir o PPI e o PDI e passar por toda a tramitação no
Conselho Estadual de Educação, e vai passar porque depende desse
povo da nossa Região Tocantina. Um povo que acredita diretamente
na nossa região e que tem conhecimento suficiente para vencer esses
desafios. E quero destacar, de modo especial, o apoio de todas as
secretarias do governo Flávio Dino que não descansaram, que
priorizaram esse projeto e que, desde a aprovação nesta Casa, antes do
final do ano, passou pela comissão e transição e conseguiu cumprir
todas as etapas e hoje, no primeiro dia de aula, ver a satisfação desses
jovens, dos professores reinventando, reinaugurando, reacendendo a
chama da esperança com uma nova universidade, sobretudo em um
momento crítico da história do Brasil onde universidades consolidadas,
como a estadual do Rio de Janeiro, têm problemas seríssimos para
garantir o funcionamento e sendo anunciada até a possibilidade de
fechar a UERJ. Em um momento desses, o governo do Maranhão
conhece dar as condições para se criar uma nova universidade. Destaco
o apoio que a Secretaria Estadual de Infraestrutura deu para garantir a
reforma e a ampliação do novo campus, a garantia e o apoio que a
Segep e a Casa Civil deram à implementação dos cargos necessários
valorizou bastante e garantiu a efetividade deste projeto que a Secretaria
Estadual de Educação, com todo o apoio, inclusive com a cessão de
servidores para a UEMASUL que foi fundamental. Com a Seplan na
definição do orçamento, com todo o trato possível para deliberar tudo
o que era necessário para a UEMASUL. A Secretaria de Ciência e
Tecnologia e a Fapema, com todo o apoio necessário que garantiram a
realização desse sonho. Mas eu não poderia finalizar esta fala,
presidente, sem deixar de mencionar um agradecimento especial ao
governador Flávio Dino, porque o sonho da UEMASUL é um sonho
de mais de duas décadas, quase 30 anos da nossa Região Tocantina. E
um sonho que demorou a se concretizar e que muita gente tinha até
deixado de sonhar, muita gente tinha até deixado de acreditar, mas o
governador Flávio Dino, com a sensibilidade em desenvolver o ensino
superior, chamou para si essa responsabilidade e falou: “Nós vamos
criar a UEMASUL”. E com essa determinação, enviou o projeto para
esta Casa que, unanimemente, aprovou este projeto e hoje temos uma
nova universidade. Os alunos de Imperatriz, veteranos, os professores
todos se sentindo calouros, começando agora um novo sonho e esse
sonho já é realidade, é a UEMASUL. Obrigado, presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor
Presidente, Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria e todos que nos acompanham em todo
Estado do Maranhão, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde. Senhor
Presidente, eu venho a esta tribuna, hoje, para destacar a nossa agenda
do final de semana. Mas eu vou fazer porque eu entendi, eu compreendo
que a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou iniciar já
falando do último momento da agenda que foi em Caxias. Eu quero
destacar Caxias, porque é um município importante do Estado do
Maranhão, como os outros são, mas pela agenda que nós tivemos, nós

percebemos algumas dificuldades, algumas demandas, algumas
necessidades deste município. Nós estivemos lá justamente para
participar de um evento, de uma importante iniciativa do Corpo de
Bombeiros, que é Bombeiro Mirim. Lá estavam crianças, adolescentes
que fazem parte hoje deste grande projeto em Caxias. E lá nós pudemos
perceber algumas necessidades conversando com os pais desses alunos,
conversando com a comunidade, com lideranças locais e com a doutora
Kelma, que nos acompanhou nesta agenda. Ela foi candidata a vereadora
e sempre nos recebe naquele município. Eu quero agradecer aqui de
público a acolhida que nós temos não só em Caxias, mas também em
São Mateus, em Bacabal nesta agenda recente também pelo Bombeiro
Mirim. Mas fazer esse destaque especial, iniciando já pela agenda de
Caxias, onde nós tivemos oportunidade de conhecer essa política social
de apoio à educação no Estado do Maranhão, que ensina valores,
ensina princípios. E eu quero destacar o respeito à cidadania, o
compromisso, valores que são fundamentais para a compreensão do
processo educacional por parte desses alunos. Eu não tenho dúvida de
que todos os jovens que fazem parte dessa política que é direcionada
como atividade social para fomentar esses valores, eu não tenho dúvida
de que todos eles estão aptos a receber uma educação de qualidade, até
porque eles aprendem o respeito: o respeito para com o professor,
para com a família, para com a sociedade. E aquele jovem que aprende
esses valores jamais vai intentar contra a sociedade. Por isso faço
questão de participar de agendas como essa. E lá em Caxias sendo
recebido pelo companheiro Mendonça, do Corpo de Bombeiros, que
coordena essa importante iniciativa naquele município. E quero também
agradecer ao Mendonça, a todos que fazem parte da coordenação ali
daquele importante empreendimento social e que nos mostrou a
necessidade que ali estão tendo, as dificuldades, porque é um projeto,
às vezes, muito voluntário, que colhe ajuda da atividade empresarial,
do poder público. E naquele momento, inclusive, solicitamos que
pudéssemos fazer uma interlocução com a Prefeitura Municipal para
fortalecer essa importante iniciativa. Então aqui eu quero destacar,
Senhor Presidente, esse importante município. E na ocasião que
estivemos participando dessa iniciativa, que é o Bombeiro- Mirim,
pudemos em conjunto com lideranças e com os pais perceber algumas
necessidades, que não são só de Caxias, são de todo o Estado do
Maranhão. E o prefeito, inclusive, já nos passou algumas demandas de
necessidades daquele município. E ali foi confirmada pelos pais de
alunos, por todos que estavam ali, lideranças comunitárias que estavam
participando daquela iniciativa. E aqui eu quero dizer e vou fazer aqui
nesta Casa algumas Indicações ao Governo do Estado. Entre elas vamos
começar pela segurança pública, até porque esse projeto Bombeiro-
Mirim eu tenho reforçado a necessidade dele como política de Governo.
Nós precisamos colocar esse projeto para fortalecer a segurança pública,
porque os nossos jovens vão aprender valores e jamais vão intentar
contra a sociedade. Ou seja, nós vamos ter uma sociedade melhor pela
formação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então começando
pela segurança pública, nos foi demandada uma viatura para aquele
município. E além da viatura, o aumento do contingente policial. Eu
tive a oportunidade de almoçar em um local chamado “Lar”, que é um
balneário ali de Caxias e naquele balneário, pelo tempo em que passei,
não tive a oportunidade de ver nenhuma viatura ali circulando, e o
policiamento é fundamental. E nesse aspecto nos comprometemos de
levar essa demanda ao Governo do Estado para que o Governo possa
encaminhar a Caxias uma viatura, reforçar a segurança pública e ali
possa direcionar seus esforços para promover realmente a paz pública
naquele município. E não só a questão da segurança como também a
questão da saúde. Nos foi demandado pelo próprio prefeito a
necessidade, por exemplo, do repasse dos recursos que eram
repassados antes, que o governo pudesse repassar para fortalecer a
saúde daquele município. Como também ambulância, há necessidade
também, senhoras e senhores, de uma ambulância ali. Graças a Deus, já
no sábado quando saímos de São Luís para direcionar os nossos esforços
nessa agenda positiva em que estivemos em vários municípios
maranhenses, tivemos a oportunidade de participar da entrega das
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ambulâncias. E ficamos muito felizes quando o Governo Flávio Dino
reforçou que todos os municípios maranhenses vão receber uma
ambulância. Ou seja, os 217 municípios irão receber ambulância. E
claro que muitos deputados colocando suas emendas, até para poderem
otimizar suas emendas. E vamos fazer da mesma forma, colocar emendas
também para que o Governo complete essa importante iniciativa que
vai fortalecer a saúde pública. Mas daqui também vamos solicitar
ambulância para o município de Caxias, como outras demandas. E aqui
em outra oportunidade vou complementar este pronunciamento falando
da importância desse município e também das iniciativas que nos foram
demandadas pelo povo deste Estado através de uma agenda positiva
que tivemos lá no Corpo de Bombeiros-Mirins. Muito obrigado a
todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO ENTO – Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Membros da Mesa Diretora,
senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, galeria e todos
que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, são
muitas as realizações do nosso governo Flávio Dino. Inclusive neste
sábado entregamos à população de vários municípios do Estado do
Maranhão dezenas de ambulâncias. Amanhã, inclusive, tocarei nesse
assunto aqui na tribuna, mas hoje venho mais uma vez solicitar ao
Governador Flávio Dino, através dos seus secretários, demandas antigas
e muito importantes para a população do Sul do Maranhão. Trato,
Senhor Presidente, primeiro aqui da questão da recuperação da rodovia
estadual, a MA-138, que liga o município de Estreito a São Pedro dos
Crentes. É uma MA de solicitação antiga dos moradores, dos
fazendeiros, dos pequenos produtores rurais, de toda a população do
município de Estreito e de São Pedro dos Crentes. Uma MA que escoa
produção importante para o Estado do Maranhão. Da mesma forma as
crianças que estudam nos arredores, nos assentamentos. Uma MA que
tem vários assentamentos e povoados e que agora neste momento de
chuva, com essas chuvas intensas no Sul do Maranhão se encontra
realmente intrafegável. É uma MA que tem vários assentamentos e
povoados e que agora neste momento de chuva, com essas chuvas
intensas no Sul do Maranhão se encontra realmente intrafegável. É
uma MA que tem prejudicado, inclusive, os produtores rurais nas suas
atuais condições. Já sabemos que o Governo já mandou a recuperação,
já fazer o levantamento, ver as questões, como é que estão as questões
para mandar os seus equipamentos para recuperar essa estrada. Falei,
inclusive, com o Secretário Clayton Noleto nessa última semana e ele
me garantiu que estará mandando agora nesta semana, a partir de
amanhã, um engenheiro que estará mais uma vez averiguando essas
questões da estrada para mandar recursos e maquinários. Enfim, a
infraestrutura vai mandar todos os equipamentos necessários para
recuperar essa estrada, mas primeiro vão fazer o levantamento. Mas,
Senhor Presidente, venho falar novamente, acredito que sou a Deputada
que mais usou esta tribuna pedindo a vários governos, ao governo
anterior, ao governo atual. Inclusive com o Secretário Clayton Noleto
já estive várias vezes em audiência com ele. Visitei inclusive a estrada,
todo o percurso da estrada com o engenheiro que fez o levantamento
do projeto, do asfaltamento dessa estrada, que, inclusive, repito, o
governo já mandou fazer uma terraplanagem, e agora precisa fazer de
novo. Mas o que queremos mesmo, sabemos da crise que se assola, já
pedimos apoio ao Senador Roberto Rocha, aos nossos deputados
federais, o que nós queríamos mesmo é mais uma vez pedir o apoio
desta Casa, do Governador Flávio Dino, de todos os secretários, do
Secretário Clayton Noleto, que me disse que vai mandar fazer o
levantamento das custas desse projeto, do total, para fazer um projeto
realmente final para que possamos realmente, que é o desejo do povo
daquela região, asfaltar essa MA-138, que é um sonho antigo, antigo
mesmo, de toda a população e um clamor muito grande. E eu venho

mais uma vez a esta tribuna fazer esse apelo. Inicialmente, agora, mais
uma vez a sua recuperação, porque está em uma situação crítica de
trafegabilidade e prejudicando muito a produção, o escoamento da
produção, os moradores que utilizam muito essa estrada entre Estreito
a São Pedro dos Crentes e também Fortaleza dos Nogueiras, enfim,
vários que precisam. E é uma necessidade, inclusive, que vai ajudar
desafogar a questão do escoamento da soja. A outra demanda, Senhor
Presidente, eu já protocolei. Inclusive, no mandato passado, fiz
Indicação. Estive também na Secretaria de Segurança. Estive
recentemente, agora nessa gestão do Governador Flávio Dino, pedindo
ao Secretário Jefferson Portela, para uma instalação de Posto Policial
permanente com lotação de policiais no distrito de São João das
Cachoeiras de Itapecuru, no Município de Carolina. Nós sabemos a
potencialidade turística do município de Carolina e para o distrito de
São João das Cachoeiras, que é um complexo de cachoeiras que lá que
tem nesse distrito, nós pedimos um posto policial. Lá há grande
festividades, as festas do festejo, da vaquejada que há lá, da questão do
uso das cachoeiras. Então há uma frequência muito grande de turistas.
São centenas de turistas que frequenta durante o mês, mas há sempre
índice alto de violência lá principalmente contra os jovens. Neste final
de semana, no sábado em um povoado que tem cerca de 2.000 moradores,
foi mais uma vez ceifada a vida de um jovem lá, durante o dia, às 16h.
O jovem Mateus, que tinha apenas 16 anos de idade, morava no povoado
São João das Cachoeiras, foi criado e morava lá. Estava trabalhando,
inclusive, no comércio do seu avô e foi baleado lá, foi bruscamente,
perdeu a sua vida lá, quando trabalhava no comércio, era um menino
tranquilo, muito bom, não bebia, não era de confusão e simplesmente
chegou uma pessoa em uma moto e atirou nesse rapaz. Infelizmente,
uma grande tragédia, toda a família, todo o povoado de São João das
Cachoeiras está realmente em luto, estão sofrendo muito com a morte
desse rapaz e nós sentimos muito também, sabemos que uma vida, um
rapaz que estava iniciando a sua vida e que tinha todas as chances de
progredir e de ali viver, até ajudar, como vinha ajudando na economia
do município, do povoado e aí bruscamente foi tirada a sua vida.
Então, pedimos mais uma vez que instale esse posto policial, lá no
povoado de São João das Cachoeiras, em Carolina, para que realmente
tanto os moradores do povoado como os turistas tenham uma segurança
lá adequada, inclusive ajudando, enfim, a economia lá do local, muito
obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ficam transferidos para a próxima Sessão, dado
o horário da Ordem do Dia, os deputados: Wellington do Curso, Rafael
Leitoa e Eduardo Braide.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei nº 187, de autoria do Deputado
Josimar de Maranhãozinho. Está ausente, fica transferido para a próxima
Sessão, assim como o Projeto de Lei nº 201, de 2016. Projeto de Lei nº
218, de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Lei n.º 218 que nós acabamos de apreciar vai a Segundo Turno.
Projeto de Lei n.º 233, também de autoria do Poder Executivo. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovada. A matéria vai a Segundo Turno. Convido o Deputado
Zé Inácio para compor a Mesa. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 078/2017, de autoria do Deputado Wellington Do
Curso. Indeferido o requerimento. Requerimento nº 083/2017, de autoria
do Deputado Sousa Neto. Deputado Wellington, está incluído na Ordem
do Dia de amanhã. O seu recurso foi acatado, está incluído na Ordem
do Dia de amanhã. Matéria vencida, Deputado Wellington.
Requerimento nº 083/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto.
Deputado Wellington está incluindo, na Ordem do Dia de amanhã, o
seu recurso. É acatado e está incluindo na Ordem do Dia de amanhã.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pois é, porque o secretário veio aqui e estava tranquilo e a Mesa...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Matéria vencida, deputado Wellington.
Requerimento nº 083, de autoria do deputado Sousa Neto (lê). Como
vota o deputado Zé Inácio?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o deputado Ricardo Rios?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Requerimento nº 084, de autoria do
deputado Stênio Rezende. Embora o deputado esteja ausente, como é
requerimento de pesar, vamos apreciar (lê). Como vota o deputado Zé
Inácio?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o deputado Ricardo Rios?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão
ordinária de terça-feira, 14 de março de 2017: Medida Provisória 226/
2017, de autoria do Poder Executivo; Medida Provisória nº 229/2017,
de autoria do Poder Executivo; Requerimento nº 086/2017, de autoria
do deputado Eduardo Braide; Requerimento nº 087/2017, de autoria
do deputado Wellington do Curso; Requerimentos nº 088, 089/2017,
de autoria da deputada Nina Melo; Requerimento nº 090/2017, de
autoria do deputado Othelino Neto.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max?
Deputado Braide?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, o deputado Wellington pela metade do tempo e eu pela
outra metade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Quem vai utilizar primeiro? O deputado
Wellington? Deputado Eduardo Braide por quatro minutos com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhor Presidente, eu venho hoje fazer um pleito tanto ao
Governo do Estado quanto a Prefeitura de São Luís, Deputado Edilázio,
para que haja um disciplinamento em relação às obras que acontecem
no retorno da Forquilha. Não é dúvida para ninguém que esta obra

depois de concluída vai beneficiar muito os municípios da Ilha de São
Luís, mas até acontecer e até esta obra ser entregue, Deputado Fábio
Braga, não pode ficar a obra da forma que se encontra. Para que V. Ex.ªs
tenham ideia, os semáforos do retorno da Forquilha foram retirados e
nenhum disciplinamento vem acontecendo por parte dos agentes de
trânsito da Prefeitura de São Luís. Então, fica um verdadeiro caos no
período de grande fluxo naquela região e nós sabemos que os dois
principais gargalos do trânsito da nossa capital se resumem exatamente
à Avenida Jerônimo de Albuquerque e ali o retorno da Forquilha. Então,
eu faço este pleito aqui reconhecendo a importância da obra, mas
reconhecendo também que até esta obra ficar pronta é preciso que haja
um disciplinamento melhor tanto do horário de execução dessa obra
como da sinalização de trânsito que foi retirada de lá. Para que V. Ex.ªs
tenham ideia, agora no final de semana, por conta das chuvas, nós
tivemos vários carros, Deputado Edilázio Júnior, que ficaram atolados
lá próximo ao retorno da Forquilha, porque não sabiam para que lado
tinham que se dirigir. Por outro lado, se V. Ex.ªs passarem por lá, V.
Ex.ªs vão ver os comerciantes que estão com dificuldades em relação às
suas vendas pela má administração da obra e não só aqueles que passam
de carro, mas os pedestres também que ficaram sem nenhum lugar para
transitar após o início dessa obra. Então, o pleito que faço aqui, Senhor
Presidente, é ressaltando, nós reconhecemos a importância dessa obra,
sabemos o seu valor por conta de melhorar a fluidez do trânsito, depois
dessa obra ser entregue à população, mas precisamos que essa obra
seja disciplinada em relação a sua execução e é esse o pleito que nós
fazemos, apresentarei uma Indicação tanto ao Governo do Estado
como à Prefeitura de São Luís, para que se unam numa situação simples,
que é disciplinar essa obra de tão grande importância para a nossa
cidade. Fica, portanto, o nosso pleito para que seja atendido e que seja
atendida também, o mais rápido possível, a recolocação dos semáforos,
no retorno da Forquilha, é humanamente impossível você tentar transitar
na região do retorno da Forquilha, Deputado Wellington, eu tenho
certeza de que V. Ex.ª conhece esse problema, no período de grande
fluxo, ali pela ausência do semáforo, pela ausência de agente de trânsito
por parte da Prefeitura de São Luís e principalmente toda essa situação
é agravada quando tem alguma chuva que cai na região. Fica, portanto,
o pleito e a certeza de que esse nosso pedido será atendido, para que
haja o disciplinamento nas obras da Região da Forquilha para que a
população não venha a sofrer, como está acontecendo com a execução
dessa obra. Volto a dizer, é boa, merece ser finalizada, mas enquanto
não for finalizada não pode se tornar um verdadeiro transtorno para
aqueles que usam aquela região, aqueles que moram na região e aos
comerciantes que dali daquela região tiram o seu sustento diariamente.
Espero que seja atendido no referido pleito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso, por quatro
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Quero fazer registro para a Audiência Pública realizada na
última quarta-feira, por volta das 15h e término às 19h, na cidade de
Barreirinhas, com a presença do representante da Prefeitura de
Barreirinhas, do Ministério Público, 3 vereadores e representantes
aprovados no último concurso na cidade de Barreirinhas. Foi uma
audiência muito proveitosa e apresentamos os encaminhamentos tanto
ao Ministério Público como ao Judiciário, a Prefeitura de Barreirinhas
e a Câmara Municipal, inclusive com uma orientação por parte do
Ministério Público que a Câmara Municipal se abstivesse de fazer
qualquer tipo de votação e a contratação temporária em detrimento
aos aprovados no último concurso. Senhor Presidente, na manhã de
hoje também, como a Deputada Graça Paz já fez referência, nós
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participamos de um Seminário de suma importância de investimentos
para o Estado do Maranhão, coordenado pela Codevasf. Estavam
presentes o Senador Roberto Rocha, vários deputados federais, o
Deputado Pedro Fernandes, Deputado Weverton Rocha, Deputado
Zé Carlos da Caixa, Deputado Waldir Maranhão, Deputado Hildo
Rocha e vários deputados estaduais, como a deputada Graça Paz,
deputado Leo Cunha E deputado Stênio. Então, deputado Leo Cunha,
deputada Graça, deputado Stênio, deputados que estavam presentes,
deputado César Pires que estava presidindo a Mesa do seminário
realizado durante todo o dia de hoje pela Codevasf, ficou bem claro
durante o seminário que os investimentos podem ser alavancados para
o estado do Maranhão através da Codevasf, mas também a solicitação
por parte dos prefeitos do estado do Maranhão, os prefeitos que têm
reclamado da falta de atenção do governo do estado. Ressaltamos que
os prefeitos, as prefeituras, os municípios do estado do Maranhão
precisam de mais atenção. Fazemos inclusive referência, Senhor
Presidente, que a partir de quarta-feira teremos uma tributação a mais.
No mês de dezembro, votei contra o aumento de imposto que foi
aprovado por esta Casa, mas, a partir de quarta-feira, o estado do
Maranhão vai amanhecer com a carga tributária bem maior. E quem
padece é a população. Quem padece principalmente é a população
mais pobre. Mas é um tema de pronunciamento nosso de amanhã, da
terça-feira. Na terça-feira quero fazer um pronunciamento, mas quero
fazer referência também, deputado Marco Aurélio, na semana passada,
na terça-feira, durante a reunião da CCJ, deputado Eduardo Braide
havia pedido vistas da MP n.º 230/17, então ela volta à pauta amanhã,
fazendo convite aos deputados da CCJ que se façam presentes. Os
demais deputados, mesmo que não tenham direito ao voto, mas que se
façam presentes. Convido os professores que se façam presentes nessa
reunião da CCJ para que possa ser deliberado e debatido de forma
transparente. Na semana passada, alguns deputados da base governista
fazendo defesa ao Governo do Estado, então aproveitamos para pedir
a presença dos deputados da CCJ, que fazem parte da CCJ. E os
demais deputados que, assim como eu não fazem parte da CCJ, mas
estarei amanhã presente acompanhando a votação, com emenda do
Deputado Eduardo Braide que fez vista ao projeto e apresentou uma
emenda. Nós estamos apresentando emenda e solicitamos também a
presença dos demais deputados para que possam acompanhar. E
também os professores, os professores possam participar também
dessa reunião, amanhã, na CCJ. Aproveitar que inclusive o Presidente
da CCJ, que é professor, o professor Marco Aurélio, eu creio também
que é sensível ao clamor dos professores e, mais uma vez, os professores
não querem só a gratificação, que seja realmente dada a gratificação,
seja uma gratificação contemplativa, que ela possa contemplar realmente
todos os professores, mas os professores, neste momento, também
solicitam a sensibilidade do Governo do Estado e a sensibilidade do
Secretário de Educação do Estado para o reajuste de 19.87 que não foi
dado na data-base, em 2016, e, novamente, já estamos no mês de março
e não foi discutido isso. Então, os professores não querem só a
gratificação, mas querem o reajuste, de acordo com o que está
estabelecido no artigo 32 da Lei n.º 9.860, que é a Lei do Magistério.
Então, pedimos a sensibilidade do Governador Flávio Dino e que possa
apresentar a esta Casa o reajuste do piso salarial de 2016 e 2017, de
acordo como estabelece o artigo 32 da Lei n.º 9860/2013, que é a Lei do
Estatuto. Então, mais uma vez, fazer o convite a todos os professores
que possam se fazer presentes na reunião, amanhã, a partir de 8h30, na
CCJ. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. V. Ex.ª vai
usar, deputada Andréa? Deputada Andréa Murad por seis minutos,
com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, eu hoje vim falar novamente, deputado Wellington,

sobre a EMSERH, a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
Tenho percebido que o governo Flávio Dino não conseguiu garantir,
deputado Sousa Neto, estrutura alguma, diga-se de passagem, para a
EMSERH gerir os hospitais do Estado. Um órgão que não tem
capacidade alguma, deputado Wellington, de planejar compras,
administrar com eficiência as unidades hospitalares do Estado. A
EMSERH não tem a menor condição de fazer gestão também dos
recursos humanos dos hospitais, digo isso porque tenho anotado que
fiz uma denúncia sobre as contratações que existiam na Secretaria de
Saúde. O que as terceirizadas faziam a EMSERH absorveu. E o que ela
fez, deputado Wellington? Simplesmente, ela deixou de pagar as pessoas
ou então simplesmente colocava o dinheiro na conta daquelas pessoas
e os direitos trabalhistas delas não existiam. Isso na maior sem-
vergonhice e cara de pau, porque um governo fazer uma coisa dessas
com os trabalhadores é uma pouca vergonha. Vou eu, deputado
Wellington, vai V. Ex.ª, vai deputada Ana, vai qualquer pessoa deixar
de assinar carteira dos seus funcionários aqui para ver o que acontece
na Justiça com alguém que faz uma coisa dessas. Eu quero saber por
que o Ministério Público até hoje não tomou uma providência sobre
essa questão. Mesmo nós denunciando, ninguém faz nada. É denúncia
atrás de denúncia, e ninguém faz nada, absolutamente nada. Eu realmente
não estou conseguindo ainda compreender, mas ainda tenho fé na
Justiça, espero realmente que não seja o que eu estou pensando, porque
é uma pouca vergonha, deputado Eduardo Braide, o que o governo do
Maranhão faz e o que todo mundo fecha os olhos, tapando os olhos
para fingir que não ver. E aí todo mundo tem medo de falar, deviam ter
medo e ter vergonha é de não fiscalizar essa indecência, essa imoralidade,
um governo que só serve para perseguir as pessoas e não olha para o
seu próprio nariz, deputado Wellington. E digo isso porque já fiz
várias denúncias nesta Casa e já fiz inúmeras denúncias ao Ministério
Público que estão sendo apuradas e tenho certeza de que vão ser
apuradas. Tenho fé de que serão apuradas com todo rigor e não como
o deputado Rogério subiu na tribuna e disse mais ou menos com uma
certeza meio que absoluta de que não vai dar nunca em nada. Eu quero
entender por que ele acha que não vai dar em nada. Por que ele acha que
as investigações do Ministério Público não vão dar em nada? Tenho
curiosidade em saber por que o governo Flávio Dino tem tanta certeza
de que as investigações do Ministério Público nunca vão dar em nada.
É uma pergunta a se fazer. E é uma pergunta também que o Ministério
Público deveria fazer ao governo Flávio Dino. Por que ele acha isso
dele? Então, denunciei, deputado Wellington, lá em Morros, que estavam
sendo remunerados por plantões fantasmas. E o que são plantões
fantasmas? O dinheirinho cai na conta, deputada Francisca Primo,
direitinho, lá no Hospital Regional de Morros, que a Emserh também
administra. Os médicos recebem um dinheiro, eles ainda são ameaçados
pela diretoria porque, se não for entregue naquele dia o dinheiro, é uma
ameaça danada, porque eles têm que passar o dinheiro para a diretoria
do hospital, dos plantões fantasmas. Ninguém fez nada. Ninguém acha
isso nada demais, deputado Wellington! Então, o que eu venho falando
sobre a Emserh é o seguinte, é uma coisa muito clara e simples: ela não
consegue gerir, ela não consegue licitar, ela abusa das contratações
diretas e não tem transparência alguma nos seus gastos. Digo isso
porque já subi nesta tribuna milhares de vezes para falar sobre as
compras de medicamentos em época eleitoral, que ninguém não sabe
de nada, justificativas completamente ridículas, que dá vontade de
pegar as justificativas... Tempo da Liderança. E rasgar na cara do
secretário, porque ele deve achar que um deputado desta Assembleia
deve ser um babaca para acreditar numa nota daquelas que ele emite,
porque é brincadeira, deputado Wellington, o que acontece! Então...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Deputada, só para registrar, por gentileza, V.
Ex.ª pediu mais cinco minutos pela liderança, portanto, são cinco
minutos sem direito a apartes. Pode continuar, deputada.
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A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão

da oradora) - Então, diante de todas as denúncias que eu venho fazendo
envolvendo justamente a Emserh, ela não está publicando no Portal da
Transparência os pagamentos feitos por ela. Como venho dizendo
sobre as contratações diretas, são mais de 37 milhões, e não tem nada
no Portal da Transparência. A Emserh não está, deputado Sousa Neto,
alimentando com as informações devidas para que acompanhemos e
fiscalizemos, aliás, deputado Wellington, eu acho não, o governo acha
que nós aqui não temos que fiscalizar absolutamente nada, que nós
fomos eleitos para nada, essa que é a verdade, porque a partir do
momento que o requerimento de V. Ex.ª daqueles é negado desta forma,
aí eu acho até que inclusive os próprios deputados acham que foram
eleitos para não fazer nada. Então enchem a boca para dizer que existe
transparência no governo, que é isso, aquilo, mas o fato é que só estão
ocultando dados. A única coisa que eles fazem é ocultar dados. Aí eu
pergunto: cadê a famosa Secretaria da Transparência? Cadê a Secretaria
da Transparência? Ela não serve para isso, deputado Wellington, porque
ela só serve para perseguir adversário político do governo anterior. A
Secretaria da Transparência devia exigir que a Emserh colocasse
imediatamente os dados no Portal da Transparência, urgente, hoje,
porque, sinceramente! Aí depois eu subo na tribuna e digo: é um governo
corrupto, é um governo fraudulento. E aí vem dizer: não pode falar
assim do governador Flávio Dino. Ora, que não pode falar assim do
governador Flávio Dino, vejam bem o que ele fez nas eleições agora de
outubro. De Flávio Dino pode se falar o quiser, ele já mostrou a que
veio, ele já destruiu o Maranhão, já acabou com a vida de centenas de
milhares de pessoas que vão para as UPAs todos os dias, que vão para
os hospitais. Quem é que não pode falar de Flávio Dino aqui? Pois eu
falo uma, duas, três, quatro, dez vezes e quantas vezes eu quiser. Só
para dar o recado. Então eu espero que a famosa Secretaria da
Transparência exija da EMSERH, da Secretaria de Saúde do Estado do
Maranhão que coloque no seu portal os dados da EMSERH. Porque
cada dia eu fico subindo aqui a esta tribuna, Deputada Francisca, para
fornecer os dados para V. Exas. sobre as barbaridades que estão
acontecendo na saúde do Estado do Maranhão, como, por exemplo,
compra superfaturada até de colchões. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Partido Verde. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático. Deputado Vinícius Louro, Líder. Declina. Eu convido o
Deputado Vinicius Louro para assumir a Presidência porque eu vou
falar pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Stênio, Deputado Rafael Leitoa, Líder do Bloco Unidos Pelo Maranhão.
Está inscrita a Deputada Francisca Primo e eu estou inscrito também.
V. Ex.ª vai também utilizar o tempo?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Gostaria de indicar o tempo de cada um, por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputada
Francisca Primo por cinco minutos. Deputado Rafael Leitoa por mais
cinco minutos. V. Ex.ª vai utilizar o tempo?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Vou sim, Deputado, vou utilizar também por
cinco minutos. Então com a palavra a Deputada Francisca Primo, por
gentileza. Eu aproveito e convido o Deputado Vinicius Louro para
assumir a Presidência.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas e
deputados, imprensa, galeria, e todos que nos assistem através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, venho aqui a esta tribuna, nesta tarde,

para falar de um assunto que muitos já falaram aqui. Participei no
sábado pela manhã da entrega das 12 ambulâncias pelo Governo Flávio
Dino junto com o Secretário de Saúde, onde estavam presentes vários
deputados, prefeitos, vereadores, secretários e várias autoridades. E a
partir dessa entrega dessas ambulâncias, a população estará bem
assistida, pois tem a capacidade para prestar socorro no atendimento
de UTI e Semi-UTI. Sem dúvida alguma é um apoio significativo na
melhoria do atendimento à saúde da população dessas cidades. Nós
sabemos que essas ambulâncias vão facilitar o transporte de pacientes,
uma vez que muitos municípios não possuem ambulância adequada e
também os que têm já não atendem mais essa população. E muitas
vezes esses municípios, Deputada Graça, tem que alugar um carro
para transportar esses pacientes até outras cidades. E fico feliz por ter
participado desse momento tão importante, porque através da nossa
Indicação de emendas parlamentares foram contemplados os
municípios de Bom Jesus das Selvas e Santa Luzia do Tide. Então para
nós é muito significativo, porque os municípios que sabem o que
sofrem com a falta de transporte para esses pacientes. Eu acredito que
o Governador vai continuar fazendo esse trabalho, porque muitas vezes
nós colocamos as nossas emendas e os municípios não estão habilitados
para receberem a emenda para compra dessas ambulâncias. Ainda no
sábado, Senhor Presidente, eu participei da certificação de mais de 200
alunos do curso profissionalizante ofertado gratuitamente pelo Instituto
Cidadão do Maranhão, onde fui agraciada com o título de “Amigo
Cidadão” juntamente com o Deputado Federal Julião Amin e o vereador
Joãozinho Freitas. Também o presidente do Instituto, senhor Melk, e
a gestora presidente, Simone, e o gestor presidente, Darnei. É
gratificante participar de uma ação como esta e ver os jovens sendo
capacitados em busca de melhoria de qualidade de vida com
desenvolvimento saudável e intelectual. Então esse Instituto Cidadão
está de parabéns. E eles estavam fazendo inscrições de mais 400 jovens,
que vão ser capacitados, jovens e adultos. Então eles estão de parabéns
porque são cursos gratuitos. E quando esses alunos, essas pessoas,
Deputada Ana, saírem desse curso, vão direto para os empregos. Então
é muito importante o trabalho do Instituto Cidadão em São Luís.
Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Stênio Rezende, cinco
minutos pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente em Exercício Deputado Marco Aurélio,
senhores deputados, senhoras deputadas Graça Paz, Francisca Primo,
Andréa Murad, senhores da galeria, imprensa, funcionários queridos
desta Casa. Venho aqui hoje para falar sobre o aniversário da cidade de
Santa Inês, amanhã, 14 de março de 1967. Criada por lei, a cidade de
Santa Inês do Maranhão, é hoje um dos municípios mais importantes
do Estado do Maranhão. É chamada carinhosamente de a Princesa do
Vale do Pindaré. É ali naquela cidade que algo em torno de quase 500
mil habitantes da região recorrem para resolver muito dos seus
problemas. Alguns na área de saúde, outros no próprio comércio, já
que Santa Inês tem o comércio mais forte da região. E ali está um dos
maiores empresários do norte e nordeste deste país, o senhor Wilson
Mateus, gerando sozinho em Santa Inês algo em torno de 1.000
empregos, 1.000 famílias só na empresa do Grupo Mateus. É um
município importante, até estrategicamente. É um município que é
cortado, melhor dizendo, beneficiado pela BR-222, BR, essa que vai
até Imperatriz pela BR 316 que vai até Belém do Pará. É também
beneficiada pela ferrovia mais importante do estado do Maranhão e do
Pará e por que não dizer a ferrovia mais importante do País, que é a
Norte-Sul, e aqui no Maranhão e no Pará, esse trecho chamado Ferrovia
Carajás? Cidade essa que, assim como muitos e muitos municípios,
povoados e vilas, iniciou a sua vida pelos rios, e ali também é beneficiada
pela hidrovia do Rio Pindaré. Essa cidade que hoje o IBGE insiste em
dizer que tem entre 83 w 84 mil habitantes, mas quem conhece Santa
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Inês sabe que já passaram dos 90 mil habitantes ali. Uma cidade hoje
administrada por uma prefeita competente, por uma prefeita amiga
que tem compromisso com o município e com as pessoas que ali
residem. Eu hoje recebi o convite da prefeitura em nome da prefeita,
doutora Vianey Bringel, onde me convidava para participar amanhã
das festividades da comemoração dos 50 anos do município de Santa
Inês. E com muita fé em Deus, eu estarei lá amanhã, eu e o deputado
federal Juscelino Filho atendendo o convite e, é claro, participando
desse momento tão importante para as pessoas que ali residem. Mas
estou aqui também para dizer que gosto de trabalhar pelo Maranhão,
que gosto de retribuir o carinho, o afeto com que as pessoas sempre me
trataram. Santa Inês não poderia ser diferente, ali já fui votado e se não
fui o mais votado na última eleição, como em muitos municípios, é
natural, mas é natural também que eu possa trabalhar. E irei trabalhar
por Santa Inês como irei trabalhar por qualquer município que me
procure e eu possa, que as minhas pernas e as minhas mãos tenham
condição de alcançar. Ali, eu já disse, que coloquei uma emenda do
Corpo de Bombeiros no valor de R$ 1 milhão e o governador foi e
inaugurou para a população. Coloquei R$ 1 milhão para o
videomonitoramento, na cidade de Santa Inês, e hoje já estive na
Secretaria de Segurança, e está em andamento. Mas venho aqui hoje
para dizer que o governador também atendeu o nosso pedido feito na
última semana e determinou, e está saindo daqui a pouco uma
ambulância ‘zerinho’ para o município de Santa Inês. Esse é o meu
papel, é o papel que eu quero fazer de continuar ajudando o Maranhão
e, em especial, Santa Inês, já que seu aniversário é amanhã. É um
presente para a cidade, amanhã, que iremos dar. Um pedido da prefeita
Vianey, um pedido dos vereadores, amigos da Câmara Municipal de
Santa Inês e, é claro, um pedido do Deputado Stênio também ao
Governador Flávio Dino. Fica aqui o nosso agradecimento ao
Governador, que não está medindo esforços para ajudar o Maranhão e,
em especial, a cidade de Santa Inês. Como disse, uma das cidades mais
importantes do Estado do Maranhão. Eu também, para encerrar minhas
palavras, quero fazer das palavras da Deputada Francisca Primo as
minhas. Participei sábado, na frente do Palácio dos Leões, o Governador
entregando mais 12 ambulâncias para vários municípios do Estado do
Maranhão. E lá estava o Deputado Stênio entregando também, com
uma emenda do Deputado Stênio, junto com o Governador, uma
ambulância para a cidade de Benedito Leite, lá no Sul do Maranhão, na
beira do Rio Parnaíba, do outro lado com o município vizinho, do
Estado do Piauí, Uruçuí. Mas estava lá o Deputado Stênio, botando
uma emenda e ajudando Benedito Leite. Agora esta semana está prevista
a chegada de mais 12 ambulâncias e o Governador está só esperando
chegar para anunciar a entrega, mas, com certeza, mais cinco, dez,
doze, catorze deputados desta Casa estarão indicando emendas para
que seus municípios possam receber esse benefício. O Governador,
com a sua sensibilidade e compromisso de homem público, tem
procurado ajudar em tudo em todos os cantos deste Estado. Mas fica
aqui registrado o meu agradecimento, mais uma vez, ao Governador,
que, prontamente, atendeu o nosso pedido mandando ambulância para
Santa Inês. Fica aqui registrado também os meus parabéns à população
querida e amiga de Santa Inês, um forte abraço, muitas felicidades ao
povo vitorioso, hospitaleiro e amigo de Santa Inês. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Deputado Stênio, solicito que V. Ex.ª assuma
aqui os trabalhos para que eu possa fazer o uso da palavra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE- Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos,
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Boa tarde, noite a todos os presentes, Deputados, colegas,
galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente aqui em

exercício Deputado Stênio Rezende. Senhor Presidente, eu venho aqui
falar, com muita alegria e satisfação, de um grandioso evento que nós
participamos na última sexta-feira, na cidade de Timon, a aula inaugural
do Colégio Militar Tiradentes V. Colégio esse que foi implementado na
cidade e que as aulas se iniciaram desde o dia seis de março, salvo
engano, e ontem e sexta-feira, nós tivemos a sua aula inaugural, ou seja,
é uma escola que veio para transformar a nossa juventude e trazer
também uma sistemática diferente do ensino. Digo isso porque o Colégio
Militar Tiradentes já tem resultados positivos em todas as cidades
onde está instalado: aqui na capital São Luís, Imperatriz, em Caxias
também como funcionou recentemente. E tive a curiosidade de conhecer,
de perto, a Escola Militar Tiradentes I, localizada aqui no município
de São Luís, e conversamos com o Governador Flávio Dino.
‘Governador, uma escola desse padrão tem que ter no município de
Timon’. Juntamos os esforços também com os militares da nossa
cidade, principalmente hoje o diretor major Sousa, tivemos várias
conversas junto com alguns praças que acompanhavam a reunião, praça
Monteiro, os praças que estão hoje lá fazendo aquela escola. E vimos,
além da nossa necessidade, o porte da cidade e, graças a Deus, com
muito esforço e com a atenção especial do Governador Flávio Dino, do
Secretário Felipe Camarão, do Comandante Pereira, do Coronel
Roberto, à época, Diretor de Ensino da Polícia Militar do Maranhão,
conseguimos fazer com que a Escola Militar Tiradentes V começasse
as suas aulas. E hoje ser uma realidade para quase 700 alunos. Quase
700 alunos e famílias que estão muito contentes com a forma de ensino,
com o aprendizado, ao corpo docente da escola que a gente também
aqui deixa nosso agradecimento, ao Diretor Borges também que não
tem medido esforços para que a escola pudesse funcionar a contento,
e hoje é uma realidade. Então, venho fazer este pronunciamento,
primeiro, para agradecer a todos que fizeram com que aquela escola
começasse as aulas. Depois agradecer também aos pais pela confiança
na escola, porque a escola que hoje funciona, a Escola Militar, no ano
passado, não tinha a referência que tem hoje, não tem o zelo que tem
hoje e com certeza absoluta isso vai se transformar em resultado, não
tenho a menor dúvida, até porque o nosso corpo docente é o corpo
docente talvez mais preparado do Estado, os nosso alunos também
estão motivados, prova disso são as imagens da aula inaugural, alunos
como o jovem Nataniel, que carregou a bandeira, do jovem que fez o
pronunciamento, da outra jovem que fez o culto lá, a menção de louvor
dentro da Assembleia, onde foi realizada a aula inaugural, ou seja, todo
alunado está realmente muito animado, muito empolgado porque agora
percebe que tem uma educação de qualidade, uma educação que pode,
sim, fazer com que a vida deles seja transformada, seja fazendo
vestibular, seja em qualquer profissão, seja fazendo um curso técnico,
posteriormente, seja entrando diretamente no mercado de trabalho,
como forma de motivar também o empreendedorismo, ou seja, de
todas as formas tenho certeza absoluta de que aquela escola mudará a
vida daquela nossa juventude. São jovens, apenas 700, começamos
com um número já grandioso, mas tenho certeza absoluta de que, no
próximo ano, nós vamos dobrar a nossa capacidade, porque o Governo
do Estado se inicia um processo de licitação para que fosse reformado
o prédio hoje abandonado do CAIC, para que aquela escola funcionasse
em definitivo. Militares que já têm a experiência de Proerd, de Geap,
hoje fazem a Escola Militar. Então, uma política que está se
desenvolvendo no Estado e sem perder, obviamente, o modelo
tradicional da disciplina, de tudo, mas, sobretudo, a escola é
caracterizada pela sua disciplina, pela sua formação, por resgate de
valores éticos e sociológicos que são implementados dentro do quadro
da Escola Militar. Basta nós deputados conhecermos aqui a Escola
Militar Tiradentes I, que fica aqui na cidade de São Luís, para que a
gente possa perceber o quanto é importante uma escola dessa nas
principais cidades do nosso Estado e Timon não poderia ficar de fora
dessa e, com certeza, a gente aqui vem agradecer ao Secretário Felipe,
ao Governo do Estado pela implementação dessa escola, que inclusive
o secretário ia proferir a aula inaugural, mas, por motivo de saúde, não
pôde estar presente, mandou um representante à sua altura, que é o
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secretário-adjunto Anderson Lindoso e que muito bem proferiu lá as
suas palavras. Quero agradecer também a Unidade Regional de Educação
que tem dado todo o apoio para implementação da Escola, além da
Prefeitura Municipal também de Timon que ajudou bastante no
momento que foi preciso para que as aulas não sofressem atraso no
seu início. Então, fica aqui registrado os agradecimentos e a animação,
sim, da nossa juventude com a escola, que, com certeza, traz um divisor
de águas no ensino tradicional da nossa cidade. Era isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Como não há mais quórum, só quatro
deputados, e são necessários seis, eu declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Décima Sétima 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 e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
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, Glalbert Cutrim,
Humberto Coutinho, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota e
Wellington do Curso. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico,
do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Júnior Verde, Fábio Braga, Sousa Neto, Graça Paz, Léo
Cunha, Bira do Pindaré, Stênio Rezende e Zé Inácio. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação dos
Requerimentos nºs: 062/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
encaminhando Mensagem de Congratulações aos Senhores
Desembargadores Raimundo Barros de Sousa e Ricardo Tadeu Bugarin
Duailibe, parabenizando-os pela posse como Presidente e Vice-
Presidente/Corregedor, respectivamente, do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão e Requerimento nº 081/2017, do Deputado Rafael Leitoa,
subscrito pela Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene em comemoração aos dezesseis anos da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, que foram considerados aprovados.
Em seguida, o Presidente submeteu a deliberação da Mesa, que deferiu
os Requerimentos nºs 079/2017, do Deputado Bira do Pindaré,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 21 e 23 de fevereiro do corrente ano, em razão de
sua participação na Solenidade de inauguração das unidades do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, nos
Municípios de Coroatá e São José de Ribamar; Requerimento nº 080/
2017, do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada
sua ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 16 de
fevereiro a 03 de março do corrente ano, conforme atestado médico e
Requerimento nº 082/2017, do Deputado Alexandre Almeida,

solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia
09 de fevereiro deste ano, para comparecer a audiência no Gabinete do
Senador Roberto Rocha, no Senado Federal, em Brasília/DF, tratando
de pauta de interesse do Estado do Maranhão. O Requerimento nº 078/
2017, do Deputado Wellington do Curso, ficou transferido para a
próxima Sessões Ordinária devido à ausência do autor. Na forma do
Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária: os Projetos de Lei nºs 233/2016, de autoria
do Poder Executivo; Projetos de Lei nºs: 187 e 201/2016, de autoria do
Deputado Josimar de Maranhãozinho. Requerimentos nºs 083/2017,
de autoria do Deputado Sousa Neto e Requerimento nº 084/2017, de
autoria do Deputado Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
ouviu-se o Deputado Sousa Neto, falando pela Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição e o Deputado Zé Inácio, pela Liderança do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 13 de março de 2017. Deputado César Pires -
Segundo Secretário, em Exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 294/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando
indicação da Liderança do Bloco Parlamentar Democrático;

RESOLVE:

SUBSTITUIR o Senhor Deputado Léo Cunha pelo Deputado
Sérgio Frota como membro titular da Comissão de Assuntos Municipais;
e SUBSTITUIR o Senhor Deputado Sérgio Frota pelo Deputado Léo
Cunha como membro titular da Comissão de Ética.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 14 de março de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário.
Deputado Zé Inácio - Terceiro Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 295/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 079/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 09 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 21 e
23 de fevereiro do Deputado Bira do Pindaré, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando da inauguração das unidades do IEMA, nos
municípios de Coroatá e São José de Ribamar.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 13 de
março de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO
SECRETÁRIO
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