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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/03/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.03.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO - 1º TURNO

VOTAÇÃO NOMINAL (§1º, ART. 262 DO R.I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE
ACRESCENTA O § 2º AO ART. 252 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, PARA ASSEGURAR A EQUIDADE DE ACESSO AOS
CONSELHOS TUTELARES. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO ALTERAÇÃO OFERECIDA PELO   RELATOR -
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

II – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 231/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 007/2017), QUE
INSTITUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS EMPREGOS,
APOIO FINANCEIRO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. 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. – RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

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

(REQ.  Nsº 086 /2017)

3. PROJETO DE LEI  Nº  003/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO “DIA ESTADUAL DE PORTUGAL, DE
CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  COM PARECER FAVORAVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

IV - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

4. PROJETO DE LEI Nº 218/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 091/2016), QUE DISPÓE
SOBRE O NÃO AJUIZAMENTO E A DESISTÊNCIA DA
COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA CONSIDERADA DE
PEQUENO VALOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO.

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

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

6. 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 DOS DIA 13 E
15/03/2017, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (2ªSESSÃO), ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. 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 DOS DIA 13 E 15/03/2017, EM
VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(2ªSESSÃO), ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. 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 MESA, CONFORME O ARTIGO 159 DO R.I. –
TRANSFERIDA A  VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
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ORDINÁRIA DO DIA 14/03/17, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.(REQ. APENAS EM VOTAÇÃO, ART.159 R.I.),
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/03/17,  DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO), ASSIM
COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 091/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
POLÍTICOS – SECAP, MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO,
INFORMAÇÕES DETALHADAS REFERENTES AO CONTRATO
009/2015, PROCESSO Nº 10189/2015 – SECOM, ASSINADO COM
A EMPRESA IDEIA INTELIGÊNCIA E PESQUISA LTDA, NO
MONTANTE TOTAL DE R$ 114.214,45 (CENTO E QUATORZE
MIL DUZENTOS E QUATORZE REIAS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS), TENDO POR OBJETO “SELEÇÃO E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INSTITUTO OU ENTIDADE
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA
QUANTITATIVA COM ENTREVISTAS PESSOAIS E
DOMICILIARES E MORADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO, PARA O LEVANTAMENTO DE HÁBITOS DE
CONSUMO DE MÍDIA DA POPULAÇÃO”. INDEFERIDO PELA
MESA, O AUTOR RECORREU À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA, CONFORME O ARTIGO
159 DO R.I. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 094/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, EMANOEL DA CUNHA
SANTOS AROSO NETO, PELA PASSAGEM DE SEU
ANIVERSÁRIO EM 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 100/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO GRUPO MIRANTE
DE COMUNICAÇÃO PELA CELEBRAÇÃO DOS 30 ANOS DE
FUNDAÇÃO DA TV MIRANTE. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTOS Nsº 101 E 102/2017, DE AUTORIA
DA DEPUTADA NINA MELO E DO DEPUTADO ADRIANO
SARNEY, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES E ENCAMINHADA MENSAGEM AO
SISTEMA MIRANTE DE COMUNICAÇÃO, NA PESSOA DA
SENHORA TERESA SARNEY, PRESIDENTE DO GRUPO
MIRANTE, PELA PASSAGEM DE SEU 30º (TRIGÉSIMO)
ANIVERSÁRIO, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

VII – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 103/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA, EXTENSIVA À LIVRARIA
MARANATA, PELO FALECIMENTO DO SENHOR ELIZAIR
FARIA DA SILVA, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO,
OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO.

14. REQUERIMENTOS Nsº 104 E 105/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO E CABO
CAMPOS, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA,
EXTENSIVA AO 16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE
CHAPADINHA, PELO FALECIMENTO DO 3º SARGENTO
OZIENNE SILVA QUEIROZ, EXTERNANDO O MAIS
PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 14 DE MARÇO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 20/03/2017 – SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 040/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental nº 009/2017, que cria o Departamento de Feminicídio,
no âmbito da estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/17, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a criação da
“Ouvidoria Penitenciária” no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 038/17, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a criação do
Centro de Estudos Superiores da Universidade Estadual do Maranhão
– UEMA, no Município de Carutapera (MA).

3. PROJETO DE LEI Nº 039/17, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que torna obrigatória a colocação de Placas em
Hospitais, Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de Saúde com o
nome dos médicos em exercício, chefes de enfermagem e seus horários
de atendimento.

4. MOÇÃO Nº 004/2017, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelos resultados obtidos pelos judocas Ricardo
Lizandro Costa da Silva e Domingos Freire, atletas da Academia de
Judô T2R e do Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC,
no Grand Prix Internacional de Judô para Cegos, competição realizada
no último fim de semana (11 e 12 de março), no Centro de Treinamento
Paralímpico de São Paulo.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 034/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a proibição de que postos
de combustíveis abasteçam combustível nos veículos após ser acionada
a trava de segurança da bomba de abastecimento.

2. PROJETO DE LEI Nº 035/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que normatiza o monitoramento da qualidade
da areia de parques, praças, tanques, creches e escolas destinados ao
lazer, recreação e atividades educativas, esportivas e culturais do Estado
do Maranhão, bem como dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento,
limpeza e conservação da areia, visando prevenir e/ou combater os
agentes transmissores de doenças.

3. PROJETO DE LEI Nº 036/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigação das agências
bancárias em receber contas de outras instituições financeiras.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA 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
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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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  16/03/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer
a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 101 / 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 ao SISTEMA MIRANTE DE COMUNICAÇÃO, pela
passagem de seu 30º (trigésimo) aniversário, no dia 15 de março do ano
em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 15 de março de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.17
EM: 17.03.17

REQUERIMENTO Nº 102 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à TV Mirante,
na pessoa da Sra. TERESA SARNEY (Presidente do Grupo Mirante),
pela passagem dos seus 30 (trinta) anos de existência completados no
dia 15 de março do corrente ano.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 15 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.17
EM: 17.03.17

REQUERIMENTO N° 103 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR à família, extensiva à livraria
Maranata, pelo falecimento do Senhor ELIZAIR FARIA DA SILVA,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 13 de março.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 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. 20.03.17
EM: 17.03.17

REQUERIMENTO N° 104 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR à família e extensiva ao 16º Batalhão
de Polícia Militar de Chapadinha, pelo falecimento do 3º Sargento
OZIENNE SILVA QUEIROZ, externando o mais profundo sentimento
de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 14 de março.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 1 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. 20.03.17
EM: 17.03.17

REQUERMENTO Nº 105 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos a aprovação do presente

Requerimento de Pesar pelo falecimento do Sargento PM
OZIENNE SILVA QUEIROZ, ocorrido no dia 14 de março do ano em
curso, vítima de arma de fogo. O Sargento pertencia ao 16º BPM de
Chapadinha.

Quero externar os meus sentimentos, a minha solidariedade à
família e aos amigos do Sargento, a Companhia do 16º BPM de
Chapadinha e toda a Corporação da Policia Militar.

Neste momento de dor este Poder Legislativo, deixa externado
sua imensa gratidão, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso
bom Deus. Transmita-se o teor desta à família enlutada.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
março de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.17
EM: 17.03.17

INDICAÇÃO N° 315 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr.  Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Esperantinópolis (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 316 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Bernardo do Mearim (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 317 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr.  Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Igarapé Grande (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 318 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr.  Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Lago dos Rodrigues (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 319 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr.  Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Lima Campos (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 320 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr.  Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de São Luís Gonzaga (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 321 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr.  Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Porção de Pedras (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 322 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr.  Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Pedreiras (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 323 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Trizidela do Vale (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
Março de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 324 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.125 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado do
Maranhão, solicitando com urgência medicamentos para o Hospital
Municipal Kalil Moisés da Silva, situado no Município de Vitória do
Mearim.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 325 / 17

Senhor Presidente,
Nos termos do Art.125 do Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado, solicitando com urgência a
pavimentação asfáltica no povoado Japão situado no Município de
Vitória do Mearim.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
março de 2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 326 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.125 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado, solicitando com urgência a
pavimentação asfáltica no Município de Vitória do Mearim.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 327 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
a Empresa da CLARO, para que efetue com a maior brevidade possível,
a instalação de TORRE de telefonia móvel (celular) no município de
Monção/MA.

Considerando que a comunicação é fator primordial ao
desenvolvimento social, solicitamos por meio desta Indicação a
instalação de uma torre de telefonia móvel no município acima
mencionado, tendo em vista os inúmeros transtornos que as famílias
que residem na localidade sofrem em razão da impossibilidade de
comunicação.

O município de Monção, localizado a cerca de 244 km da
capital maranhense, com aproximadamente 32.884 habitantes (Censo
2016), sofre com problemas relativos à comunicação, visto que conta
com os serviços de apenas uma operadora de telefonia móvel, sendo
insuficiente para atender a demanda de toda a população.

Isto posto, visando contribuir para uma melhoraria nas
condições econômicas, sociais e até mesmo culturais dos seus
habitantes, faz-se necessário, em caráter de urgência, a instalação de
uma torre de telefonia móvel no referido município, justificando assim
a presente demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 09 de março de 2017 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 328 / 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  Exm. Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, para que em caráter de urgência
proceda com a recuperação asfáltica da MA 008, no trecho que liga o
povoado Zé Chicão ao município de Vitorino Freire.

É sabido que a infraestrutura rodoviária é de extrema
importância para viabilizar o avanço econômico, reduzir os custos dos
transportes, além de contribuir para a diminuição nos índices de
acidentes com vítimas fatais, cada vez mais corriqueiros nas estradas
do país.  Para tanto, o intenso fluxo de veículos a infraestrutura precária
de algumas rodovias são os principais obstáculos enfrentados por
motoristas.

Nesse sentido, visando contribuir para a melhoria na qualidade
do trânsito e transporte em nossas estradas, solicitamos por meio
desta indicação a recuperação asfáltica da MA-008, no trecho que
compreende o povoado conhecido como Zé Chicão e o município de
Vitorino Freire, tendo em vista as péssimas condições de trafegabilidade
na mencionada estrada, devido à grande quantidade de buracos, erosões
e algumas depressões ao longo da via.

Tal situação, vem acarretando constantes acidentes com vitimais
fatais, na sua maioria, de motoristas que fazem uso da estrada. Ademais,
as péssimas condições no trecho, provoca insegurança aos transeuntes
e moradores de povoados localizados as margens da mesma, uma vez
que em alguns pontos não existem acostamentos, havendo problemas
também com a ausência de sinalização.

Deste modo, torna-se imprescindível a recuperação asfáltica
da mencionada estrada, tendo em vista os inúmeros benéficos oferecidos
a população com a melhoria na estrutura viária e consequentemente ao
um incremento da economia do estado, justificando assim a presente
demanda.

Plénario “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”. São
Luís, 16 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 329 / 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 DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Estado do Maranhão,
GERARDO DE FREITAS FERNANDES, solicitando que aprecie a
possibilidade de ELABORAR PROJETO DE MELHORIAS
FÍSICO OPERACIONAIS de travessia urbana (Duplicação) da
Avenida José Olavo Sampaio, em Presidente Dutra.

A Avenida José Olavo Sampaio é uma das mais importantes da
cidade de Presidente Dutra e tem uma carência de ampliação, uma vez
que, é via de convergência de duas outras importantes vias que são as
BRs 135 e 226.

Sendo assim, ressalta-se a importância dessa solicitação já que
é uma demanda da população do município e da classe política que já
aprovou solicitação nesse sentido.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 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 330 / 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 DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Estado do Maranhão,
GERARDO DE FREITAS FERNANDES, solicitando que aprecie a
possibilidade de implantar uma rotatória na Avenida José Olavo
Sampaio (BR-135/BR-222) para facilitar o acesso ao Hospital Regional
De Urgência E Emergência De Presidente Dutra.

O Hospital Regional de Urgência e Emergência de Presidente
Dutra presta Serviço de Pronto Atendimento (SPA) em clínica médica,
clínica pediátrica, clínica cirúrgica, clínica ortopédica, cirurgia cabeça e
pescoço, cirurgia neurológica, endoscopia e gastroenterologia.

A unidade realiza internação hospitalar em clínica ortopédica,
clínica cirúrgica pediátrica, clínica médica, nefrologia e UTI. E ainda,
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Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) em análises
clínicas, Raios X, ultrassonografia, e tomografia computadorizada.

Assim, vale ressaltar que a facilitação do acesso ao hospital é
uma demanda da população de Presidente Dutra e da Classe Política,
que já aprovou proposição neste sentido.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 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 331 / 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 DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Estado do Maranhão,
GERARDO DE FREITAS FERNANDES, solicitando que aprecie a
possibilidade de implantar redutores de velocidades nas vias: Avenida
José Olavo Sampaio (BR-135/BR-222), Avenida Costa e Silva (BR-
226), Avenida Campos Dantas (BR-135) e nas proximidades do
povoado Sapucaia.

Assim, vale ressaltar que a implantação desses redutores de
velocidade visa comtemplar uma demanda da população de Presidente
Dutra e da Classe Política, que já aprovou proposição neste sentido.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 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 332 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Trânsito e Transportes do Município, Canindé Barros
solicitando, em caráter de urgência, a colocação de agentes de trânsito
durante os dias da semana entre os cruzamentos da Avenida Monção e
Rua Professor Ivo Anselmo Honh, no Jardim Renascença – próximo a
um shopping center e vários bancos.

A adoção da providência acima tem a finalidade de disciplinar
o trânsito na área, atualmente caótico, especialmente de segunda a
sexta-feira, que acaba gerando um enorme congestionamento,
estendendo-se por várias ruas adjacentes.  Ressalta-se ainda que além
desse congestionamento, o risco de acidentes é elevado, já que, como
não há sinais de trânsitos ou guardas, os motoristas, ao forçarem a
passagem, manobram os veículos de forma totalmente arriscada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 333 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Ministério da Educação
– MEC solicitando agilidade na entrega do navio-escola para a
Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

A adoção da providência acima, além de beneficiar a
Universidade, especialmente os cursos de Oceanografia, Engenharia de
Pesca e Biologia, atenderá às necessidades de formação profissional
das Universidades Federais do Piauí (UFPI), Pará (UFPA) e Amazonas
(UFAM), que compreendem a Região Norte/Nordeste e compartilharão
as despesas com o navio.

Não obstante, ressalta-se ainda que o Porto do Itaqui, que
funcionará como ancoradouro do navio-escola, será beneficiado, pois,
devido as suas condições únicas de profundidade e variações de
correntes, vários projetos serão ali desenvolvidos possibilitando assim
que os alunos possam se deslocar de forma segura para fazer pesquisas
em alto mar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 16 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 334 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa,
solicitando, em caráter de urgência, a retirada do mato e do lixo que se
encontram dispostos ao longo da Rua Perdizes, localizada no Jardim
Renascença.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
condições adequadas à via, principalmente para os pedestres, pois, de
acordo com relatos de moradores da região, o lixo é jogado em um
terreno baldio existente na rua e o mato que cresce nas calçadas dificulta
a mobilidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 16 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual.

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

INDICAÇÃO N° 335 / 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 Secretário de Infraestrutura do Estado do
Maranhão, senhor Clayton Noleto, no sentido de providenciar
urgentemente a sinalização da MA 125, trecho entre o município de
Cidelândia e a BR - 010.

A MA – 125 é a estrada que dá acesso aos municípios de
Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, além
de ligar o Maranhão ao Estado do Pará. A população da região além do
grande fluxo no transporte rodoviário vem crescendo dia após dia de
forma positiva, o que possibilita visualizarmos a olhos nus o
crescimento do numero de veículos que trafegam na MA 125, causando
com isso permanentes transtornos na MA supracitada.

Cabe ressaltar, que a presente solicitação é de extrema
importância, uma vez que colisões têm sido motivos para ocorrências
com desfechos de maiores proporções e quase sempre por falta do
poder público no que concerne uma sinalização adequada.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhora do transito da região, ensejando, por conseqüência, a
boa convivência dos nossos motoristas reduzindo assim o índice de
acidentes em nossas estradas.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. São Luís, 14 de março 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Oradores inscritos de ontem e passaram para o dia de
hoje. Deputado Alexandre Almeida; Deputado Rigo Teles; Deputado
Sousa Neto; Deputado César Pires; Deputado Levi Pontes; Deputado
Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, colegas jornalistas. Venho à tribuna hoje para tratar com
satisfação da aprovação ontem por esta Casa da Medida Provisória
230, que reajusta em 8% o salário dos professores da rede estadual e
que garante outras vantagens. Ontem dado o fato de a sessão ter sido
muito longa não deu tempo de eu concluir o pronunciamento sobre o
tema, mas hoje venho à tribuna e comemoro com entusiasmo a conquista
dos professores porque tenho convicção, já conversei com vários
professores, tenho convicção de que fizemos o melhor para os
educadores em nosso Estado. Em um momento de extrema crise nacional
onde Estado nenhum da Federação concede reajustes aos servidores,
onde alguns Estados ricos como Rio de Janeiro, como Rio Grande do
Sul não conseguem pagar a folha do mês, o nosso Maranhão que até, há
pouco tempo, só era notícia nacional por vexames, agora se destaca no
País como um Estado que consegue conceder reajustes, Deputado
Paulo Neto, há várias categorias mesmo em um ambiente de extrema
crise. Foram concedidos nos últimos 15 dias e aprovados por esta
Casa, com a rapidez e a responsabilidade que os deputados têm,
reajustes para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, reajuste para servidores do Ministério Público do Estado
do Maranhão, reajuste para os meus colegas auditores do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, reajuste aprovado ontem para os
professores do Estado, reajuste aprovado para os servidores da
Assembleia Legislativa. Aqui no Maranhão, nós estamos mostrando
que administrando recurso de forma transparente que aproveitando
bem os recursos é possível valorizar o servidor público e manter uma
ampla carteira de investimento no Estado do Maranhão. Esta semana,
por exemplo, deputado Cutrim, eu conversava com o secretário Felipe
Camarão e ele me disse que tem uma escola por dia sendo inaugurada,
isso é valorizar a educação pública. Escolas reformadas que estão sendo
inauguradas e escolas novas que estão sendo inauguradas, entregues à
população. Eu falei de escolas, mas nós podemos falar, por exemplo,
de poços artesianos, ontem, por exemplo, o município de São João do
Sóter, eu vi a foto de duas senhoras emocionadas porque, pela primeira
vez, naquele povoado, duas senhoras, certamente, já acima dos 60,
emocionadas porque, pela primeira vez, deu água no povoado onde
elas residem, não vão mais precisar buscar água, trazer água com um
balde na cabeça. E assim posso falar também dos milhares de
quilômetros de estradas que estão sendo não só construídas como
recuperadas no Maranhão, e isso tudo no ambiente de extrema crise.
Poderia falar dos IEMA’s que estão em construção e alguns já estão
sendo inaugurados, poderia falar dos hospitais que estão sendo abertos
no Maranhão todo e que estão funcionando para atender as pessoas.
Enfim é uma ampla variedades de investimentos que nós podemos
comemorar. Apesar das dificuldades, o nosso Estado está avançando e

está mudando. Ontem nós demos uma prova. Nós confirmamos mais
uma vez a responsabilidade desta Assembleia, apesar de toda a
discussão e apesar da tentativa de desvirtuar um ganho, sem dúvida,
para os professores. Esta Casa, ao final, aprovou por unanimidade a
Medida Provisória 230, que concede reajuste aos professores. Então
registro com muita alegria e comemoro o avanço dos professores. Saio
e ando em qualquer lugar. Para aqueles que ainda tiverem dúvidas
posso explicar com muita tranquilidade a razão do meu voto, a razão e
o quanto eu me orgulho de poder colaborar e ter votado e transformar
em lei uma medida provisória que vai ajudar a melhorar a vida de
diversos educadores e de suas respectivas famílias. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia Senhor Presidente Humberto Coutinho, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectador da TV
Assembleia, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu venho na manhã
de hoje agradecer ao Governo do Estado pelo início da recuperação da
MA-034 no trecho que liga a BR-316 no povoado Descanso ao
município de Coelho Neto. Reivindicação nossa juntamente com o
prefeito Américo de Sousa. Porque estivemos reunidos com o
governador no inicio do ano tratando problemas importantes da cidade
de Coelho Neto e este era um grande problema, que são os buracos  na
MA- 034, rodovia importante para a região, importante para o
município de Coelho Neto. E esta semana começaram os seus reparos.
E os reparos iniciados na MA-034 não vão parar por aí. Além da
recuperação do trecho, há também o objetivo de pavimentar algumas
ruas também da cidade de Coelho Neto. Cidade de Coelho Neto que
tem o apreço do Governador Flávio Dino, que tem a nossa ajuda
constante com o município, do Deputado Rafael Leitoa. E diante disso,
eu quero anunciar ao povo de Coelho Neto também que ontem
protocolamos na Casa Civil um ofício destinando parte da nossa
emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulância para o
município de Coelho Neto. Esta ambulância servirá a toda a cidade de
Coelho Neto para dar suporte na assistência médica. Uma reivindicação
também do prefeito Américo, da Secretária de Saúde, ex-vereadora
Cristiane Bacelar, que tem nos acompanhado nessa luta. É também
empenho dos vereadores, principalmente do Presidente da Casa, de
todo o grupo que faz hoje a gestão do município de Coelho Neto. Essa
Indicação já está protocolada na Casa Civil como cota parte da nossa
emenda parlamentar de 2017 para a aquisição dessa ambulância para o
município de Coelho Neto. E esperamos que com essas aquisições de
ambulâncias que o Governo do Estado vem fazendo e que vem
entregando, seja contemplado o mais rápido possível o município de
Coelho Neto. Eu quero dizer ao povo de Coelho Neto que conte com
a atuação parlamentar do nosso empenho, do nosso compromisso,
para que a gente possa cada vez mais avançar o município. A gente
sabe da dificuldade. A questão da saúde pública é um problema nacional
e sem instrumentos como esse fica muito difícil. Um município que foi
encontrado com muita dificuldade em todos os aspectos, principalmente
na saúde. UBS que não foram concluídas e que têm problema no
Ministério da Saúde. O programa Requalifica UBS está com muita
dificuldade, pois as obras não foram concluídas, o dinheiro foi repassado,
mas, infelizmente, a gestão passada não concluiu as obras e está aí o
problema. É preciso fazer com que essas obras sejam concluídas, é
preciso fazer com que o hospital municipal funcione a contento e a
UPA também tenha seus instrumentos. Estamos atentos a todas essas
reivindicações, inclusive articulando junto com o Ministério da Saúde
para que sejam credenciadas as unidades de saúde para que assim a
saúde de Coelho Neto possa melhorar cada vez mais. Estamos aqui
fazendo a nossa parte. De já, quero dizer ao povo de Coelho Neto que
conte com o nosso mandato e, como disse anteriormente, com as nossas
emendas e esta é apenas a primeira que vamos enviar para o município
de Coelho Neto com relação às ambulâncias e que muitas coisas poderão
ainda acontecer no ano de 2017 que, com certeza, vai ajudar a
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administração do prefeito Américo para que a cidade de Coelho Neto
seja realmente reconhecida para que a gente possa ter um mandato
completamente sintonizado com a administração municipal. E, dessa
forma, quero comunicar ao povo de Coelho Neto do nosso destaque,
do nosso empenho da emenda 2017 para aquisição de ambulância.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Senhor Presidente,
Questão de Ordem. Se o Deputado Wellington me permite só para
fazer um lembrete para parabenizar, hoje é aniversário do nosso amigo
Cabo Campo para a gente, daqui a pouco, parabenizar o nosso amigo
Cabo Campos, que hoje está fazendo 57 anos de vida. Parabéns,
Deputado Cabo Campos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Quando terminar os oradores do Pequeno Expediente,
vamos parar para parabenizá-lo.

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, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia.
Senhor Presidente, é com tristeza no coração que apresentamos hoje
Mensagem de Pesar pelo falecimento do nosso amigo Elizair Faria da
Silva. O senhor Elizair era o proprietário da Livraria Maranata, um
homem de Deus, um amigo. Algumas vezes tive a oportunidade de
trocar algumas ideias e do aprendizado com o senhor Elizair. E quero
também lamentar, Senhor Presidente, Deputado Eduardo, Deputado
Sousa Neto, Deputado Cabo Campos, Deputado Júnior Verde, a morte
do amigo Ozienne Silva Queiroz, que é o sargento Queiroz, em
Chapadinha. Ele estava de folga e observou um ato suspeito e fez uma
intervenção. O meliante estava com uma gaúcha, havia disparado já
uma vez e ele achava que não oferecia perigo e, infelizmente, o meliante
mais uma vez disparou, atingindo-o no estômago, atingindo-o no
abdômen e ele veio a falecer. O sargento Ozienne, que é ex-aluno do
Curso Wellington, nosso amigo, deixa de luto toda a briosa Polícia
Militar. Então hoje a Mensagem de Pesar pelo querido amigo Ozienne.
A última vez em que estivemos em Chapadinha, mantivemos contato
tanto com ele, como com o sargento Joelson, que também é ex-aluno do
Curso Wellington, morava próximo ao Curso Wellington lá no Monte
Castelo. E todos nós ficamos tristes com o falecimento de mais um
combatente, de mais um militar. E precisamos fazer alguma coisa.
Mais um homem de farda, mais um militar que tombou, trocando a sua
vida para defender a nossa. Então mostrou a sua coragem diante de
uma possibilidade de um assalto, de algo que ele encontrou suspeito na
cidade de Chapadinha. Então mais uma vez fica aqui a nossa mensagem
de pesar pelo amigo Elizair e pelo amigo Ozienne Silva Queiroz,
conhecido como sargento Queiroz. Mensagem especial: Três coisas
que agradam a Deus. Quem ama a Deus quer agradá-lo. A Bíblia nos
mostra como podemos agradar a Deus em nossas vidas. Deus não
pede grandes feitos heroicos, sacrifícios dolorosos e nem rituais
complicados. As coisas que agradam a Deus são tão simples. Primeiro,
a fé, segundo, arrependimento e fazer o bem. E, principalmente, fazer
o bem sem olhar a quem. Então que possamos ter a compreensão da
mensagem de Deus para as nossas vidas e possamos compreender o
que Deus quer para cada um de nós, principalmente neste parlamento
em defesa da população. Senhor Presidente, o Deputado Othelino
parabenizou a votação de ontem. Deputado Eduardo Braide, eu
parabenizo, mas também lamento. Parabenizo os servidores do Tribunal
de Justiça, do TCE e principalmente desta Casa. Nós apresentamos no
dia 23 de fevereiro, por orientação do sindicato dos servidores, nós
coletamos essa informação, coletamos essa demanda, absorvemos essa
demanda e apresentamos com todo o respeito a esta Casa, em momento

algum para bater de frente com o Presidente desta Casa, com os demais
pares, pelo contrário, em respeito aos servidores desta Casa. Então
meu respeito a todos servidores desta Casa, desde a taquigrafia, os
servidores que são cedidos de outros órgãos, como gabinete militar,
todos os servidores desta Casa. Apresentamos e o Presidente Humberto
Coutinho, Deputado Eduardo Braide, acatou ontem. E vejam: ontem
foi aprovado o dos servidores desta Casa 6,3% em cima do vencimento,
do TCE, do TJ e desta Casa. Presidente Humberto Coutinho, queremos
parabenizá-lo pela sensibilidade que V. Ex.ª teve em agraciar os
servidores desta Casa. V. Ex.ª teve sensibilidade. Seria tão bom, quão
louvável seria se o Governador do Estado tivesse a sensibilidade que o
Presidente desta Casa teve, porque V. Ex.ª deu o reajuste, Deputado
Eduardo Braide, em cima do vencimento. O nosso Presidente teve essa
sensibilidade. O nosso presidente teve essa sensibilidade. Parabéns.
Oxalá Deus possa continuar abençoando a sua vida pela forma como V.
Ex.ª o conduziu. Infelizmente o Governo do Estado deu em cima da
gratificação e por isso que lamentamos. Mas já é passado. Ficou no
ontem, vai ficar para os anais da história, para os anais desta casa.
Ontem foi um dos dias mais importantes dessa história, que vai ficar
para o resto das nossas vidas. Na minha memória ficou marcado, na
minha memória, a forma como foi conduzido o parlamento ontem. E eu
quero fazer, Senhor Presidente, eu tenho mais dois assuntos, mas eu
uso o tempo do bloco. Eu quero fazer, antes de desocupar a tribuna,
antes de sair da tribuna. Eu preciso fazer, Senhor Presidente, como
dever de justiça, uma referência elogiosa, uma referencia elogiosa ao
Bloco Parlamentar Independente, Deputado Max Barros. Eu preciso
exaltar, o Bloco Parlamentar Independente, na liderança do Deputado
Max Barros, com a sua experiência de ex-secretário, da forma como
conduz o seu mandato e como tem conduzido a liderança do nosso
Bloco. Deputado Eduardo Braide, Deputado Alexandre Almeida,
Deputada Graça Paz, para dizer o quanto eu estou confortável de estar
nesse Bloco. Um Bloco coeso, um Bloco Unido. E a TV Assembleia,
Deputado Edilázio, capitou em muitos momentos, a imprensa, a forma
como o Bloco estava unido e a forma como o Bloco se movimentou até
a Mesa, a forma como o Bloco discutiu o projeto. E ontem o Bloco
Parlamentar Independente pautou, em todos os momentos, a discussão
nesta Casa. O Bloco Parlamentar Independente discutiu a Emenda; o
Bloco Parlamentar Independente discutiu a Medida Provisória; o Bloco
Parlamentar Independente esteve unido durante toda a sessão. É dever
de justiça. Estou louvando a ação do Bloco Parlamentar Independente,
Deputado Max Barros, pela sua liderança, Deputado Eduardo Braide,
Deputado Alexandre, Deputada Graça Paz, pela forma como conduziu,
a forma democrática. Ontem nós colocamos a nossa cabeça no
travesseiro e dormimos tranquilamente. Deputado Eduardo Braide,
Deputado Alexandre, Deputada Graça Paz, Deputado Max Barros,
dormimos tranquilos, porque nós exercemos a nossa atividade
parlamentar da forma como fomos trazidos a esta Casa, honrando a
população do Estado do Maranhão. Ontem foi um dos melhores dias
nesta Casa. Em respeito aos quase sete milhões de habitantes, nós
estamos em defesa da população do Estado do Maranhão. Que Deus
abençoe a todos, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Parlamento Estadual.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O nosso aniversariante Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, antes do Deputado Cabo Campos chegar à tribuna, eu
quero parabenizar a Mesa Diretora desta Casa em seu nome. Ontem
não foi possível por conta da Sessão que nós tivemos aqui, mas pela
sensibilidade de V. Ex.ª em relação ao tratamento aos servidores desta
Casa. V. Ex.ª, que no ano passado já tinha feito uma negociação para
beneficiar os servidores desta Casa, este ano sem nenhum tipo de
movimentação paredista, sem nenhum tipo de pressão, V. Ex.ª se reúne
com a Mesa Diretora e sob o seu comando decidi dar esse reajuste,
essa recomposição salarial aos servidores desta Casa, que fazem jus
tanto quanto qualquer servidor do Estado do Maranhão. Mas eu quero
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dizer que a recomposição salarial da Assembleia proposta por V. Ex.ª
se deu por livre e espontânea iniciativa de V. Ex.ª como Presidente.
Portanto o meu reconhecimento como deputado e parabéns pela
iniciativa de V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, obrigado, mas foi a maioria, foi a unanimidade
da Assembleia que me pediu isso. Apenas eu, como Presidente, fiz o
pedido de todos os deputados. Inclusive V. Ex.ª foi um dos que fez o
pedido, está bom? Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – V. Ex.ª é
muito humilde, Senhor Presidente, mas parabéns reforçado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Que Deus seja louvado e o nome do senhor exaltado. Três
tópicos que me trazem aqui a tribuna desta Casa, nesta manhã. Antes
de mais nada, saudar a TV Assembleia, todos que nos assistem, a
Taquigrafia, internautas, imprensa, colegas parlamentares, policiais e
bombeiros desta Casa. Primeiro, Deputado Júnior Verde, recebi
inúmeras reclamações da nossa Comissão, em virtude da nossa
Comissão de Segurança, que agora vai ser às quintas-feiras, e, em virtude
da Mesa não estar representada com os agentes penitenciários. Nós
precisamos fazer esse convite ainda hoje para que eles possam se
mobilizar e, na próxima quinta-feira, estejam conosco. Parabenizar o
deputado Júnior Verde pela presidência dessa comissão. Ontem,
tivemos uma reunião muito boa, na segunda-feira ou terça vou estar
falando alguma coisa da pauta, deputado Júnior Verde, que está se
confrontando com muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui no
plenário, e isso é bom porque reforça aquilo que nós estamos fazendo.
Portanto, um dos que me fizeram esta abordagem foi o hoje o vereador
César Bombeiro, que nos fez essa cobrança, portanto, vereador César
Bombeiro, eu creio que, na próxima quinta-feira, vamos estar fazendo
o convite oficial, deputado Júnior Verde, como presidente da Comissão
de Segurança, a minha pessoa como vice-presidente e nós estaremos
fazendo esse convite oficial aos senhores. O segundo ponto, é lamentar
a morte de um guerreiro, sargento Queiroz, da cidade de Chapadinha,
que foi enterrado ontem. O sargento Queiroz pelo ímpeto, por ter
sangue de Polícia, mesmo estando de folga viu uma situação contrária
aquilo que a normalidade diz, que foi um assalto, reagiu, infelizmente,
tombou naquela situação. O nosso sargento Ozienne Silva Queiroz,
defendendo a população da cidade, estava na corporação há 9 anos,
detentor de comportamento excepcional. Portanto é uma perda não só
para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, mas é uma perda
para a sociedade maranhense que teve um dos seus anjos, como diz a
Bíblia Sagrada, defensor da sociedade, tombado em frente a essa
criminalidade que aí esta. Os nossos sentimentos à corporação, os
nossos sentimentos à família, não podemos estar ontem, lá na cidade
de Chapadinha, em virtude da votação aqui da Casa ter terminado
somente, às 16h. Quero parabenizar os servidores da Casa por terem
um aumento no vencimento e nas gratificações e aprouve Deus colocar-
me como relator desta Proposição, onde tive o maior prazer de fazê-lo.
Presidente da Casa, Deputado Humberto Coutinho, muito obrigado
por ter me proporcionado essa relatoria. Deputado Dr. Levi Pontes,
muito obrigado também por ter me indicado como relator desta
Proposição e deste ganho para os nossos servidores. Dizer que também
estou de consciência tranquila, porque aquilo que eu votei para os
professores, todos votaram, foi unânime, e se foi unânime todos
concordaram, logo minha cabeça também está tranquila com relação a
isso. Se assim não fosse, não teria votado. Quero dizer aos professores
que nós como servidores desta Casa também, me sinto muito
confortável em dizer que os servidores terão um dos melhores salários
do Brasil e que Deus abençoe a todos e exalto o nome do Senhor para
todo sempre, amém.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quero aqui anunciar, a pedido do Deputado Wellington

do Curso, a presença do vereador Denis, de Paraibano. Que seja bem-
vindo a esta Casa. Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, jornalistas, galeria, aqueles que veem
pela TV Assembleia e pela internet.  Ontem foi um dia importante
para esta Casa.  Estamos voltando ao assunto hoje da questão do
aumento dos professores, embora eu entenda que o dia e o momento
para se  estabelecer o  contraditório, o debate, a  divergência de  opiniões
não  é o dia de hoje,  era  o dia de  ontem,  quando a matéria  foi  votada,
quando os principais  interessados estavam aqui na galeria para
participar e ouvir o debate, ontem   foi o grande  dia  para  se  estabelecer
o  contraditório, o debate, o  poder da argumentação. Hoje é tipo a
quarta-feira de cinzas, mas se o assunto voltou à baila vamos tratá-lo
novamente. Eu quero, primeiro, destacar, como falou aqui o Deputado
Wellington, esse deputado que a cada dia tem engrandecido a Assembleia
com o seu trabalho, com a sua luta, com a sua dedicação ao Parlamento
e às causas que sempre abraçou, que o Bloco Independente e os
deputados que divergiam da proposta da Medida Provisória, do reajuste
dos professores tiveram de fato uma postura articulada, combativa e
com argumentos debateram esses tema aqui nesta Casa. Praticamente
não houve o contraditório, que seria importante para que se pudesse
formar uma opinião, mas quero ratificar que de fato foi um equívoco se
fazer essa Medida Provisória sem discutir com o conjunto dos
professores. Foi um equívoco a gente antecipar essa votação para
ontem. E dizer, como dissemos anteriormente, todas as categorias que
tiveram o reajuste, como o Ministério Público, como a Assembleia e
outras categorias, todas foram reajustadas pelo vencimento, jamais
pela gratificação. E no caso dos professores é mais grave, porque o
próprio Estatuto do Magistério, que é a Lei do Magistério, diz que o
reajuste tem que ser pelo vencimento e não pela gratificação e no meu
entendimento há uma ilegalidade. Ficou amplamente demonstrado que
a situação do Maranhão, em termos de situação econômica e financeira,
é totalmente diferente de outros Estados. Nós não podemos comparar
jamais o Maranhão com o Rio de Janeiro, que é um Estado falido,
quebrado porque vivia dos royalties do Petróleo. Quando o atual
sucessor do Sérgio Cabral assumiu o Rio de Janeiro já estava quebrado,
porque fez irresponsabilidade fiscal. A relação da folha com a receita
líquida é muito mais do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
No Maranhão, deputado Eduardo Braide, que foi o autor da emenda
que causou todo o debate aqui na Assembleia, e faço loas a V. Exa, a
situação do Maranhão é totalmente diferente. A relação da receita líquida
com a folha de pagamento é 39%. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz
que pode chegar até 49%, então uma margem muito grande para que
seja dado aumento aos professores. A relação da recita líquida do
Maranhão para pedir empréstimo é de 50%, pode chegar a 200%, por
isso o governador está podendo pedir empréstimo e esta Casa está
aprovando os empréstimos. E essa situação, senhores deputados, não
se faz do dia para a noite. Ninguém pode reverter uma crise econômica
em seis meses, um ano, é porque o atual governo recebeu da gestão
anterior as contas equilibradas, por isso que tem essa situação. Recebeu
empréstimo, um caixa de R$ 2 bilhões que ele está utilizando para
fazer as estradas, para concluir os hospitais e são recursos que já
existiam. E é bom que ele continue e está dando continuidade. Então a
situação do Maranhão é diferente dos outros Estados e eu não conheço
nenhum Estado que fez o “tarifaço” que o nosso Estado fez. Já tinha
aumentado o ICMS e aumentou de novo o ICMS, mais arrecadação de
R$ 250 milhões, R$ 330 milhões de repatriação, mais 100 milhões de
multas, mais repatriação este ano, então há amplos recursos para fazer
o aumento dos professores. E todo ano houve reajuste, todos os
governos deram reajuste para as categorias, então não é nenhum
beneplácito dar reajuste para os funcionários públicos. Isso é apenas a
correção da inflação do ano anterior. Então não há nada demais, não há
grandes méritos de se dar reajuste. É um dever do Estado de corrigir
pelo menos os salários dos funcionários pela inflação e já que a situação
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do Estado está equacionada, existe bastante recurso, tem que dar!
Inclusive o discurso que havia do aumento dos impostos, que eu fui
contra, era justamente esse, que ia aumentar o ICMS para poder dar
aumento para funcionário público e na hora de dar o aumento, você dar
o aumento só em cima da gratificação contrariando a Lei do Magistério.
Eu acho que ontem foi um dia importante para esta Casa, o assunto foi
discutido no mérito, eu acho que a maioria dos professores não ficou
satisfeita e nós vamos continuar essa luta, se não foi possível vencer
politicamente na Assembleia, vamos questionar na Justiça, se é possível
dar reajuste em cima só da gratificação e não do salário. Mas o momento
realmente para valorizar a educação era o momento de dar condições
ao professor a fazer seu trabalho de sala de aula com tranquilidade, e a
melhor de fazer isso era dar um reajuste correto, justo para eles terem
um pouco mais de tranquilidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra a deputada Nina Melo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, servidores da Casa. Senhor Presidente, eu estou hoje por
Mariana e por todas as Marianas do meu Estado e do meu País. Essa
jovem de 33 anos que foi brutalmente assassinada dentro de casa, em
novembro do ano passado, ela foi estuprada, asfixiada e morta e hoje
está acontecendo a audiência que vai julgar este caso, no Fórum
Desembargador Sarney Costa. E eu estou aqui para me solidarizar com
a família, com os amigos da Mariana e de todas as Marianas, como falei
anteriormente. Eu não falei antes, não vim a esta tribuna na época que
esse episódio envergonhou a todos nós maranhenses, em respeito à
memória dela e à dor dos parentes e amigos. Mas hoje como deputada,
como mulher eu tenho obrigação de vir aqui falar sobre o feminicídio.
Falar que a cada hora, a cada duas horas uma mulher é exterminada no
nosso país. Segundo os dados da ONU somos o quinto no ranking
mundial e é uma vergonha. É sinal que as políticas públicas federais e
estaduais não funcionam. Nós nos sentimos em um campo de
extermínio, esperando a nossa vez. Deputado Adriano, será que será a
sua filha? Deputado Edilázio, ou sua sobrinha? Ou será eu? E é
vergonhoso para o nosso Estado o nosso recurso da Secretaria da
Mulher ter sido reduzido tão brutalmente, sem nenhuma conversa com
esta Casa. De R$ 9 milhões foi reduzido para R$ 3 milhões. As políticas
que já não existiam anteriormente, agora ninguém fala mais a respeito.
Ninguém fala mais de violência doméstica. E este mês é marcado pela
injustiça. Injustiça de milhões de Marianas que são assassinadas a cada
hora, a cada dia no nosso Estado e no nosso país. Pela atenção, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Antônio Pereira com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhores deputados, Presidente, secretários presentes à
Mesa, imprensa, galeria, internautas. Ocupo esta tribuna nesta manhã
apenas para fazer referência a uma conversa que tive há dois dias com
o senhor secretário da Casa Civil Marcelo Tavares, em relação à cidade
de Carolina. Carolina hoje tem um novo prefeito contrário ao nosso
grupo político, grupo político que represento aqui nesta Casa e que
está começando uma gestão. Eu desejo que ele faça pelo povo de
Carolina uma grande gestão, porque aquela cidade é uma cidade turística
e precisa, carece. Mas trato aqui da questão específica da saúde. E eu
tratava com o ex-deputado Marcelo Tavares exatamente a questão da
construção do hospital. Existe ali autorizado pelo governo do estado,
desde o governo anterior, e que foi iniciada a construção de um hospital
de 20 leitos naquela cidade e que há 2 anos aquela construção parou.
Em 2015 em conversa com o então secretário estadual de Saúde, Dr.
Marcos Pacheco, no dia do aniversário de Carolina ele mandou que eu
dissesse, eu estava em cima do palanque, ele mandou uma mensagem
de texto e li ao povo de Carolina dizendo que o governo continuaria a
construção daquele hospital. Visto que o hospital de Carolina é um

hospital antigo, construído na década de 50 e que não se adequa hoje às
normas da Vigilância Sanitária e que não há reforma que possa colocar
aquele hospital na situação adequada e na situação de legalidade para
que possa atender. Está aberto por uma questão de necessidade, não
tem outro, temos que usar aquele. Mas nós temos ali, deputado Levi,
V. Exa. como Presidente da Comissão de Saúde, um hospital em
construção, que iniciou apenas a construção. Foi uma obra que foi
licitada, foi homologada, adjudicada, foi feito o contrato, contratada,
dada a ordem de serviço e está parada há dois anos. E eu quero aqui
pedir a sensibilidade do atual secretário de Saúde doutor Carlos Lula,
do governador do Estado, governador Flávio Dino para que
imediatamente mande reiniciar, autorize reiniciar aquela obra tão
necessária para uma cidade turística como é exatamente Carolina. E
dizer que Carolina, ao contrário de muitas cidades, tem condições de
fazer a manutenção, o custeio e manutenção desse hospital. Carolina
recebe royalties ali pela construção da Hidrelétrica de Estreito, tem
condições financeiras, orçamentárias de manter, como vem mantendo
já o hospital, mas não tem um hospital fisicamente adequado para
fazer os seus serviços. Esse hospital, senhor Presidente, é fruto de
uma reivindicação do então prefeito Ubiratan Jucá e seu pai Itibiré
Jucá, que pediu na época à governadora Roseana Sarney por ocasião de
uma visita que ela fez em Imperatriz esse hospital para atender aquela
comunidade, para atender a saúde pública daquele município. Eu me
lembro que era mais ou menos 20h, no início da noite, houve esse
pedido do prefeito Ubiratan Jucá e do ex-prefeito Itibiré Jucá e 11h da
noite a governadora me ligou pessoalmente e mandou que eu avisasse
ao prefeito, ao ex-prefeito que estava autorizando a construção daquele
hospital. E assim foi feito, mas aquela construção, da maneira como ela
está lá parada, ela não serve aos seus propósitos, ela não serve à sua
função social e à sua função pública que é atender a saúde do povo ali
de Carolina. É uma nova gestão desse atual prefeito que está lá, nova
gestão municipal e o atual prefeito que está lá e é aliado do governo e
não vejo o porquê não se reiniciar aquela obra tão importante para o
povo e para a saúde de Carolina. Portanto aqui, senhor Presidente,
peço a também a V. Exa. como médico, a sua interferência como
Presidente desta Casa, o seu prestígio que o senhor tem, e tem muito,
junto ao governador do Estado, ao secretário de Saúde para que
possamos, na nossa cidade turística, a segunda cidade turística mais
importante do estado do Maranhão, que é exatamente Carolina,
perdendo apenas para Barreirinhas em visitação turística, que tenhamos
um hospital em situação adequada, em condições adequadas, em
condições de vigilância sanitária para atender o povo de Carolina, os
visitantes e os turistas que procurarem aquela cidade. Era esse o meu
pronunciamento, era esse o meu registro nesta manhã, senhor Presidente.
Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Questão de ordem para a deputada Nina Melo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (questão de ordem)
– Eu quero registrar a presença do jovem vereador e amigo, Denis
Nascimento, do município de Paraibano, na galeria que tem feito um
belíssimo trabalho representando a juventude paraibanense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ele já foi anunciado. O tempo para o Pequeno
Expediente estourou. O Deputado Júnior Verde está inscrito para a
próxima sessão. Vou suspender por cinco minutos a sessão para
parabenizar o deputado Cabo Campos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão.
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IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento
nº 095, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Deferido.
Requerimento nº 096/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. Deferido. Requerimento nº 097/2017, de autoria do Deputado
Fábio Macedo. Deferido. Requerimento 098/2017, de autoria do
Deputado Alexandre Almeida. Deferido. Requerimento 099/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. Justificativa de faltas.
Deferido. Estão incluídos para segunda-feira: Proposta de Emenda
Constitucional 002/2016, de autoria do Deputado Júnior Verde;
Requerimento N° 101/2017, de autoria da Deputada Nina Melo;
Requerimento nº 102/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney;
Requerimentos nº 103 e 104/2017, de autoria do deputado Wellington
do Curso; Requerimento nº 105/2017, de autoria do deputado Cabo
Campos. Senhores deputados, haverá uma sessão solene às 11 horas e
pediria aos líderes que só usassem cinco minutos no máximo para cada
bloco ou partido para que às 11 horas se encerre esta sessão para que
tenha a sessão solene.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela ordem, Deputado Rafael Leitoa. Pelo Bloco Unidos
pelo Maranhão vai falar o deputado Júnior Verde apenas por cinco
minutos.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não há oradores inscritos. Partido Verde. Deputado
Edilázio. Deputado Adriano Sarney. Declina? Bloco Parlamentar pelo
Maranhão. Deputado Júnior Verde por cinco minutos, com direito a
apartes. Bloco Parlamentar Democrático. Tem alguém do Democrático?
Certo.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, imprensa,
galeria, todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão,
bom dia e que possamos continuar com as bênçãos de Deus que tem
nos permitido estar nesta Casa defendo os anseios populares. Ontem,
senhoras e senhores, nós tivemos uma votação aqui importante que foi
pertinente ao aumento salarial para os professores do estado do
Maranhão. Infelizmente, nós não pudemos nos manifestar em razão
da exacerbação dos ânimos daqueles que estavam aqui na galeria que,
infelizmente, talvez não tivessem compreendido a dimensão dessa
iniciativa do Governo, mas aqui eu quero parabenizar a iniciativa do
Governo em conceder reajuste salarial aos professores. O importante
é que eles aconteçam permanentemente e que não sejam apenas nessa
condição, nesse ínterim de tempo aqui durante este ano, mas que
permanentemente nos possamos discutir a valorização salarial dos
servidores públicos. Nós somos partidários e defendemos a valorização
salarial, mas, infelizmente, ontem houve uma desvirtualização, por
meio de uma iniciativa que se sabia que não seria aprovada e tentou, e
aqui eu acredito que todos foram de consenso, tentou-se jogar a opinião
daqueles que estavam aqui, principalmente no plenário, contra os
deputados. E eu quero aqui expressar que, infelizmente, nós
compreendemos a medida no que tange a essa perspectiva de tentar
ludibriar uma opinião pública de forma, assim, inconsistente e indevida
em função de uma medida que nós já sabíamos que estava vindo a esta
Casa para valorizar os professores e ainda há pouco, inclusive, tive a
preocupação de saber qual era a média de ganho salarial para o professor.
Não importa se foi na GAM, se era no vencimento, o importante é o
resultado final, Deputado Levi, e o resultado final, Deputado Cabo
Campos, foi o quê? Foi a valorização salarial de no mínimo 300 reais,
o valor médio, o valor em média. Ou seja, o professor, a partir de maio,

vai ter a sua valorização salarial, ele tem que ter pelo menos a correção
do seu salário com relação às perdas inflacionárias que destacou aqui
ainda pouco o Deputado Max Barros. E aqui eu quero reforçar à
população maranhense, dizer a todos os professores que nós votamos
a favor do aumento salarial. Eu quero saber qual foi o deputado que
votou contra o aumento salarial aqui da medida provisória? Quem foi
que votou contra a medida provisória? Teve alguém? Algum dos
deputados votou contra a medida provisória, deputado Rafael Leitoa?
Todos votaram a favor da medida provisória, né? Então, se ela foi
ruim, por que não votaram contra? Por que tentaram ludibriar os
professores com uma medida que sabiam que não seria aprovada só
para tentar ter um ganho pessoal em detrimento dos colegas que aqui
aprovaram uma medida que nós sabíamos que tinha a sua base na
economia, tinha o seu planejamento, o seu acordo com a categoria,
através do sindicato, que inclusive encaminhou uma nota?! Tivemos
uma audiência, uma reunião na presidência, junto com o representante
do sindicato dos professores, do Sinproesemma, e foi devidamente
esclarecida a questão. Então eu quero fazer aqui esse reforço para dizer
que aqui não é a Ágora, a época dos socráticos, para que nós venhamos
aqui sofismar. Foi o que aconteceu ontem. Se fosse fazer um
comparativo, inclusive, com um palco, seria uma peça shakespeariana,
infelizmente. Aqui quem menos sofismou, se fôssemos analisar a
questão socrática, partindo do pressuposto que aqui foi uma discussão
no sentido de poder impor suas ideias e na verdade desmistificar ou
querer fazer valer, prevalecer a sua intenção em detrimento de outros.
Foi o que aconteceu ontem aqui. E aí colocaram, inclusive, a opinião
daqueles que estavam aqui contra os deputados que não puderam nem
se manifestar por conta da condição do que já estava posto, ou seja, foi
feita uma medida no sentido de: olha, eu sou bonzinho, eu estou aqui e
vou fazer aqui o projeto e podem ter certeza de que vou fazer e que nós
vamos lutar por esse projeto. Sabia, desde o início, desde a origem, que
não iria passar porque já existia uma compreensão econômica planejada
de acordos, mas, na verdade, o que se utilizou foi uma tentativa de
manobra da opinião pública com relação aos docentes. Eu quero lamentar
esse fato aqui porque eu acho que nós temos que trabalhar com a
verdade, a verdade deve prevalecer. Na verdade, a nossa intenção aqui,
quando nós aprovamos a medida provisória, que todos aprovaram,
sem distinção, nenhum deputado votou contra a medida provisória...

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Deputado
Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Pois não,
deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) - Eu
queria só parabenizar suas palavras e dizer também que eu faço das
suas palavras as minhas palavras. Nós não votamos contra o aumento,
mas toda a cidade, todo o Estado pensa que foi o contrário, tanto é que
aqueles que apoiavam a emenda do nosso deputado Braide, com todo
respeito, que fez uma emenda com muita boa intenção, também votaram
a favor da Medida Provisória nº 230. Logo, eu não entendo porque
esse escárnio com aqueles que votaram em favor da emenda. Eu quero
somente parabenizar os senhores, parabenizar também aqueles que de
forma democrática entenderam que poderiam até mesmo melhorar a
proposição do governador, mas dizia parabéns ao senhor e dizer que
eu me sinto muito feliz com as suas palavras, me sinto defendido.
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Agradeço,
deputado Cabo Campos, até porque, deputado Rafael, Senhor
Presidente, permita-me o tempo da liderança só para concluir, por
gentileza. Senhor Presidente, só para concluir o pronunciamento, me
permita mais esses cinco minutos? Então, eu queria aqui expressar a
minha indignação com relação ao fato em questão, como também foi do
ICMS. Deputado Wellington, o deputado Júnior Verde votou a favor
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do povo do Maranhão porque, quando nós votamos a favor do ICMS,
nós votamos pela garantia de direitos básicos para que os servidores
desta Casa que V. Ex.ª defende, os policiais militares que V. Ex.ª defende
aqui nesta Casa, os bombeiros militares, para que eles tenham os seus
vencimentos em dia, para que eles não tenham os seus salários
parcelados, porque de forma irresponsável os deputados do Rio de
Janeiro não tiveram essa coragem que nós tivemos para que o servidor
público, para que o professor, que aqui agora vai ser valorizado e vai
receber os seus salários, tenham os vencimentos aumentados. Nós
temos a garantia de que hoje os salários vão estar em dias, que eles vão
ter o poder de compra e a economia deste Estado vai se fortalecer
porque o trabalhador é a base dessa sociedade. Então, nós votamos
aqui a favor da garantia de serviços essenciais para a saúde, para que o
governo do estado possa fazer a entrega de ambulâncias como tem
feito, para que o governo do estado entregue, deputado Cabo Campos,
viaturas para o Maranhão, para que os policiais sejam nomeados como
V. Ex.ª pediu aqui e está acontecendo. Hoje tivemos a nomeação de
mais de 1000 policiais e V. Ex.ª sabe disso. Então, nós aqui, nesta Casa,
defendemos o povo do Maranhão. Nós não queremos aqui vir com
discursos, com falácias não, porque aqui não é uma ágora, esta tribuna
é sagrada e tem que ser colocada aqui a verdade, e a nossa verdade, e
aqui eu digo a todos aqueles que nos acompanham no nosso Facebook,
Instagram, nas nossas redes sociais, nós temos defendido o povo do
Maranhão. O ICMS foi uma medida necessária, assim como o aumento
dos professores também. Nós aqui estamos fazendo justiça aos
professores e queremos fazer mais, temos que aumentar ainda mais a
garantia de direito para os servidores públicos deste Estado. Então o
que nós estamos aqui hoje falando é a nossa certeza de uma convicção
que temos de um parlamento que deve cumprir o seu papel, deve votar
a favor do povo do Maranhão. É o que nós temos feito. Pela garantia,
por exemplo, mínima para que realmente os nossos servidores tenham
reajuste e o governador Flávio Dino, Senhor Presidente, concedeu
reajuste à Polícia Militar e à Polícia Civil, e nós vamos ter aqui, nos
seus vencimentos, breve este aumento sendo concedido nos
vencimentos de todos os policiais do estado do Maranhão, porque nós
votamos pelo ICMS, nós não votamos pelo aumento do diesel não que
ia impactar a cadeia produtiva. Da mesma forma que qualquer cidadão,
nós vamos pagar os nossos impostos e tenho a convicção de que o que
nos foi tirado vai servir para a sociedade, porque todos os meus
familiares e todos aqueles que nós conhecemos também vão contribuir
para o fortalecimento da sociedade maranhense. E é o que nós fizemos
ontem aqui nesta Casa, nós viemos aqui e votamos a Medida Provisória
230 que garantiu aos professores do estado um reajuste em seus salários.
Estamos satisfeitos, deputado Sousa Neto? Não, queremos mais, todos
nós aqui defendemos o povo do Maranhão, queremos que a cada dia os
servidores sejam mais bem valorizados, queremos que os serviços
cheguem ao cidadão. Imaginem V. Ex.ªs o quanto é triste hoje nós
ligarmos a televisão e olharmos as notícias de que vários estados estão
com dificuldade de pagar os seus servidores, com salários atrasados,
que os serviços de saúde essenciais de atendimento médico não estão
sendo feitos, por quê? Porque os médicos não estão recebendo os seus
salários, porque não tem dinheiro para comprar medicação, porque
não tem ambulância para buscar o paciente, porque não tem combustível
para abastecer as viaturas. A que ponto alguns estados chegaram! Em
nome dessa responsabilidade em defesa do Maranhão, nós temos a
plena convicção de que todas as nossas votações, os nossos “Sim” aos
projetos e iniciativas do governo tem sido pelo fortalecimento da defesa
da sociedade. Não estou aqui defendendo o governo, estou defendendo
o povo do Maranhão, pois o povo do Maranhão é que é o governo,
porque, como diz a Constituição, todo poder emana do povo, é o povo
que tem o poder. Nós aqui exercemos a responsabilidade que o povo
nos concedeu. Nós não temos aqui o poder não, o poder quem tem é o
povo, porque é uma prerrogativa constitucional, emana do povo. Nós
estamos aqui exercitando esse poder que é do povo e é por isso que
nós hoje fazemos esse pronunciamento manifestando a nossa
indignação por parte daqueles que não puderam estar aqui para fazer

sua defesa ontem por conta do que foi aqui arquitetado em uma situação
para tentar desvirtualizar uma medida muito importante para o
magistério. A gratificação, a GAM do professor é a gratificação de
magistério e em cima dela incidiu aqui este aumento salarial. Então eu
quero só expressar aqui, para finalizar, Senhor Presidente, a nota do
Sinproessema que esclarece essa medida. De acordo com a Medida
Provisória 230/2017, a Gratificação de Atividade de Magistério (GAM)
de todos os cargos recebe aumento de 16%, resultado de ganhos de
8% da remuneração final dos trabalhadores. Ou seja, nós temos aqui
a garantia de no mínimo 8% junto à condição de salário do trabalhador
da educação. Então nós ontem fizemos justiça a esses homens e
mulheres, que não se desvirtualize isso porque uma medida não foi
aprovada, uma intenção não foi aprovada, os deputados votaram contra
a educação. O que se quer se fazer prevalecer, aí vem o sofisma que eu
utilizei aqui, porque quem menos for socrático é maquiavélico, se tiver
esse pensamento, infelizmente, deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, seu tempo já ultrapassou seis minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Então eu quero
agradecer, Senhor Presidente, a benevolência de V. Ex.ª pelo tempo, e
me dou por satisfeito em ter feito este pronunciamento porque precisava
dizer aos professores do Maranhão que o deputado Júnior Verde votou
a favor do magistério, votou a favor do professor e que também votou
a favor desse Estado quando garante direitos básicos, por exemplo,
para a população de São Félix de Balsas tenha a ponte porque,
historicamente, nunca foi concedido o direito de ir e vir. Para que
Balsas, na região sul, tenha o seu hospital regional, que é uma dívida
histórica que nós temos que pagar com nossa região sul. Como também
os nossos professores, policiais, enfim, a valorização dos nossos
servidores públicos. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela ordem. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela ordem, deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Como não houve entendimento no Tempo dos Blocos, o
deputado Eduardo vai utilizar o tempo do bloco por completo e o
deputado Wellington também. Há outros colegas inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não. O nosso acordo...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, é porque não houve acordo entre os líderes para a questão
do bloco, a questão da sessão. Eu gostaria que V. Ex.ª pudesse... Eu
gostaria que V. Ex.ª garantisse a fala do deputado Zé Inácio por três
minutos e por cinco minutos para o deputado Levi Pontes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Está bom. Deputado Zé Inácio, três minutos...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente, se
não forem cinco minutos para cada bloco, não tem acordo, aí todo
mundo vai usar o tempo todo. Ou são cinco minutos para todo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
não sei nem que acordo que o deputado Rafael Leitoa está querendo
fazer, o tempo do bloco já foi utilizado pelo deputado Júnior Verde
que já usou da liderança. O que ele quer mais?
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado

Wellington se acalme.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Estou calmo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Nós estamos
dentro do tempo do nosso bloco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Cinco minutos. Já passou.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu gostaria de
contribuir com V. Ex.ª e com a Mesa. V. Ex.ª propôs um acordo. Como
vai ter uma sessão solene, cada bloco usaria cinco minutos. Para
contribuir com a Mesa e com V. Ex.ª, concordamos, mas, se isso valer
para todo mundo, pois, se não valer, não tem acordo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Então,
presidente, só quem fala pelo Bloco Independente é o deputado Eduardo
Braide. O deputado Wellington não fala.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
deputado Júnior Verde utilizou o Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Negativo...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - V.
Ex.ª está desatento à sessão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Negativo.
Então nós vamos garantir a fala dos outros colegas. Só um parlamentar
falou pelo nosso bloco.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Rafael
quer mandar aqui agora na Mesa.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Foi uma
questão de atenção da Mesa, mas são cinco minutos para cada. Esse
foi o acordo, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Espero que Vossa Excelência seja compreensível.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Júnior Verde, avise para o seu líder que o senhor está no
Tempo da Liderança e ele está desatento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Eduardo Braide por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, eu peço silêncio do Plenário para que eu possa me
manifestar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Tem deputado na tribuna. Peço a compreensão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, há certas situações, deputado Max
Barros, há certos momentos que é melhor ficar calado do que falar. Eu
vi agora um orador na tribuna falar diversas inverdades. Primeiro que a
medida provisória de ontem era de acordo com o que a categoria tinha
aceitado, e eu entreguei na mão de cada deputado ontem um documento
oficial extraído da página do sindicato, do Sinproessema, da diretoria
do sindicato, na qual a presidente na época, que depois foi afastada
não sei por que motivo, para que o vice-prefeito de São Luís assumisse.

Diz de forma muito clara: “Avaliamos que a proposta não contempla
toda a classe. Então decidimos que o governo deve aplicar o reajuste
em cima do vencimento de todos os níveis do magistério para que não
cause prejuízo à categoria”. E diz mais ainda: “O sindicato não concorda
com a aplicação do reajuste sobre a GAM e quer a correção em cima
dos vencimentos de todos os níveis do magistério”. Eu acho que a base
do governo tem que se informar melhor, até porque o sindicato, deputado
Wellington do Curso, tem sob a direção o mesmo partido que está no
governo. Então não é possível que eles não tenham nem acesso às
informações do sindicato. Por outro lado, a matéria do Sinproessema,
quem está dizendo não sou eu, diz que tudo isso que está aqui foi com
base em assembleias regionais realizadas de 25 a 31 de janeiro. Outro
equívoco que eu vi aqui hoje neste plenário foi dizer que a emenda que
nos foi apresentada na Comissão de Constituição e Justiça é uma
emenda que não tinha validade, que sabia que isso não ia dar em nada.
Eu quero lembrar, deputado Max Barros, que o Estatuto do Magistério
está em vigor desde 2013 e nunca foi revogado até hoje. No seu Artigo
32, ele diz o seguinte, eu acho que esta Casa ainda não compreendeu o
que significa esse artigo: “No mês de janeiro, o Poder Executivo
promoverá os ajustes salariais nos vencimentos do subgrupo do
magistério no estado do Maranhão”. Ora, Senhor Presidente, se uma
lei que está desde 2013, prevendo que a partir do mês de janeiro o
governo do estado já sabe que vai dar esse aumento, quando nós
aprovamos o orçamento no ano passado, é claro, deputado Wellington
do Curso, que já tinha que ter a previsão para o cumprimento do
Estatuto do Magistério como feito todos os anos. Agora eu quero
deixar uma pergunta aqui aos deputados que se manifestara: quando
chegar uma medida de recomposição ou reajuste salarial da Polícia
Civil, da Policial Militar, vão votar em cima da gratificação e não em
cima do subsídio? Eu quero deixar essa pergunta aqui porque, pelo que
estão dizendo, e aí, Polícia Militar do Maranhão, Polícia Civil do
Maranhão, tomem cuidado porque, se o governo do Estado chegar aqui
com uma medida para implantar a recomposição salarial em qualquer
gratificação de vocês e não no subsídio, tem deputado que já declarou
da tribuna que é bom e que vai votar desse mesmo jeito. Eu quero dizer
o que foi feito ontem aqui, senhores deputados, foi rasgar o Estatuto
do Magistério. E falo em alto e bom som, Senhor Presidente, que essa
matéria será levada à Justiça e eu tenho certeza e confiança de que a
Justiça haverá de reconhecer esse equívoco que foi a aprovação da
Medida Provisória nº 230/2017. Concedo um aparte ao deputado Max
Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Braide, V. Ex.ª está sendo muito feliz ao explicar que, legal
e legitimamente, esse não é o aumento que os professores merecem e
ao qual têm direito. Dizer que o fórum para fazer esse debate era
realmente a sessão de ontem, mas estamos na quarta-feira de cinzas e
é justo que continue esse debate. Agora, os principais representantes
do governo nesta Casa nem ousaram discutir mais esse assunto. Às
vezes, é necessário mostrar algum serviço, prestar algum serviço ao
governo para fazer esse discurso apenas para registro da mídia.
Agradeço a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Eduardo Braide, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Concedo
já, deputado Wellington. Eu acho tão engraçado. Ontem, Senhor
Presidente, nós tivemos talvez a sessão mais longa desta Casa, começou
às 09h30min e nós ficamos até às 16h30min da tarde aqui. Os deputados
tiveram toda a oportunidade de defender a medida provisória na forma
original, já que estão dizendo que é a melhor coisa do mundo. Por que
não subiram, Senhor Presidente? Por que ninguém subiu para defender,
para dizer que a medida provisória era boa? Hoje, que já foi aprovada,
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que não tem nenhum educador na galeria para poder acompanhar a
votação, sobe-se com maior arroubo para dizer que a medida provisória
é boa. Portanto, eu quero dizer que ontem, o que a Medida Provisória
230 fez, Senhor Presidente, foi distinguir, Deputado Edilázio Júnior,
agora nós temos uma nova categoria de servidores. Enquanto os
servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado,
do Ministério Público e aqui desta Casa recebem a sua reposição
salarial...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide para V. Ex.ª não conceder mais aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já finalizo.
Tudo bem. Já recebem as suas recomposições salariais no vencimento,
ora, os educadores do Estado do Maranhão, uma classe de mais de
trinta mil servidores, é uma classe à parte, eles não têm mais direito de
receber a recomposição salarial nos seus vencimentos como qualquer
outro servidor. Eles agora só recebem na gratificação e aí eu quero
lembrar ao deputado que falou isso. Deputado, talvez V. Ex.ª, não
tenha conhecimento, mas os professores, por conta dessa medida
provisória, vão perder o quinquênio, que é incidente no vencimento,
vão perder as gratificações por titulações como: especialização,
mestrado, doutorado, gratificação por educação especial e isso por
conta do voto daqueles que não tiveram a consciência. Eu, sinceramente,
Senhor Presidente, não gostaria de subir a esta tribuna para ter feito
esse discurso, eu sequer ia falar hoje, mas eu não posso aceitar um
deputado subir a esta tribuna e vir com leviandades em relação ao que
foi propalado da tribuna ali da direita, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto, pelo Bloco de Oposição, por
cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, aos nossos amigos da imprensa, TV Assembleia, galeria.
Senhor Presidente, só queria fazer também um registro de ontem, dia
15, da passagem dos 30 anos da TV Mirante. A TV Mirante, que é uma
TV reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho, parabenizar a
todos os funcionários que trabalham na empresa, que se dedicam para
levar informações aos lares em todo o estado do Maranhão. Quero
parabenizar também a presidente do Sistema Mirante de Comunicação,
Teresa Sarney, ao diretor executivo Fernando Sarney, diretor de
Jornalismo, Carlos Alberto Prado, todos os funcionários da TV Mirante
pela passagem dos seus 30 anos. Uma TV que hoje é exemplo de
qualidade no sistema e é exemplo também para o jornalismo, edição de
esportes, edição de política, para todos os funcionários da TV Mirante,
meus parabéns pelos 30 anos, pela dedicação ao estado do Maranhão,
por levar informação a toda população do estado do Maranhão em que
pega a Rede Mirante, em todo o Estado, leva as informações e presta
um grande serviço à nossa sociedade. É uma TV reconhecida
internacionalmente pelo seu trabalho e pela qualidade dos seus serviços.
Fica aqui o meu registro, senhor Presidente, pela passagem ontem dos
30 anos da TV Mirante. Mas também não poderia deixar, deputado
Eduardo Braide, de fazer um registro, que o dia 15 também entrou na
história do estado do Maranhão, deputado Edilázio, de uma forma
negativa. Foi o dia em que foi implementado o aumento dos impostos,
para todo o povo do estado do Maranhão. E foi o dia também que foi
dado o golpe na questão do reajuste dos professores. Foi debatido
ontem na tribuna. Foi como o Deputado Eduardo Braide falou, Deputado
Wellington, Deputado Max Barros, Deputado Edilázio, Deputada
Andréa, quem mais que estava ontem aqui? O Deputado Alexandre
Almeida, todos do bloco de Oposição e do Bloco Independente, que
trabalharam para mostrar que aquilo ali não passava de mais um golpe
do Governo do Estado contra a classe do Estado, a classe dos
professores, na qual o próprio Governador é professor e militava pela

classe. Mas na hora em que chegou lá no Palácio dos Leões foi
determinado para a Bancada, que é guiada aqui pelo nobre Governador,
para votar contra a questão da reposição salarial dos professores. Mas
eu também quero dizer que essa questão do aumento salarial, que tanto
os deputados da base governista defendem, da questão do ICMS,
desculpem, uns falam que é por causa do rombo da SEFAZ, Deputado
Wellington. Eles não se entendem, eles não sabem porque lá eles não....
O Primeiro Ministro Márcio Jerry não sabe o que dizer na verdade
para os deputados na hora de defender o aumento para o povo do
Maranhão, se é pelo o rombo da SEFAZ, como o Deputado Bira falou,
ou para garantir os salários, ou é para garantir os direitos. Ninguém se
entende. Na verdade, quem padece é o povo do Estado do Maranhão
que está padecendo. O interior do Estado do Maranhão hoje é só
lamento por causa dos aumentos dos impostos e não tem nenhum tipo
de incentivo para esses comerciantes que hoje reclamam tanto, tanto
aqui na capital como no interior do Estado. E essa falta de estrutura na
Polícia Militar, que eu tanto acompanho, não é por falta. Deputado
Júnior Verde, meu amigo, com esse aumento de impostos não vai
garantir praticamente nada para eles. E eu vou lhe mostrar o porquê.
Porque desde o ano retrasado que tinha mais mil policiais nas ruas,
mais 300 viaturas e essas viaturas nunca chegaram ao interior do Estado.
É só propaganda de Governo. V. Ex.ª roda o Estado inteiro e ouve
sempre. V. Ex.ª já pediu várias Indicações aqui de viaturas de
ambulâncias, e até agora não têm chegado lá. Isso não pode ser usado
como desculpa - já finalizo, Senhor Presidente- para o aumento do
imposto para poder abastecer viaturas, comprar ambulâncias. Isso é
mais um golpe do Governo do Estado do Maranhão contra o povo. E
ontem foi marcado. Dia 15 ficou marcado na história do Estado do
Maranhão como um dia em que o povo jamais irá esquecer pelo pacote
de maldades, aumentos de impostos e o golpe nos professores. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 21/03/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

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

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

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

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 021/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui no Estado do
Maranhão, o “Dia Estadual de Combate e Prevenção do Câncer de
Colo de Útero”, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;
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05- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/

2017, de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Concede o
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Eliana Almeida, Coordenadora
do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
natural de Belém, Estado do Pará - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

06- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os Arts. 22 e 24, da Constituição
Federal, para tornar competências legislativas privativas da União em
concorrentes com os Estados e o Distrito Federal - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

07- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando acrescentar o inciso IV, ao art. 60, da
Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

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

09- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os arts. 166 e 198, da Constituição
Federal, para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo,
10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços
públicos de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as Emendas
Parlamentares ao Orçamento Federal - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

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

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

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

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

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

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

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 15 de março de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 22/03/2017 (Quarta-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE MÉRITO

1- Projeto de Lei n° 221/2016, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a criação, composição e o funcionamento do Conselho
Estadual de Economia Solidária do Maranhão – CEESOL, e dá outas
providências. - RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO;

2- Projeto de Lei n° 012/2017, de autoria do Poder Executivo,
que Institui o centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luis – CIJJUV,
vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular – SEDIHPOP - RELATOR DEPUTADO WELLINGTON
DO CURSO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 16 de março de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 304/2017, de 16 de março de 2017, Tornando sem efeito

a Resolução Administrativa nº 302/2017, que nomeou GEAN CARLOS
DE LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no
Diário da ALEMA nº 030 de 15 de março do ano em curso.

Nº 305/2017, de 16 de março de 2017, exonerando EMILIO
CESAR DA SILVA FARAY, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 306/2017, de 16 de março de 2017, exonerando MILENA
SERRA MOURA NINA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 307/2017, de 16 de março de 2017, nomeando MILENA
SERRA MOURA NINA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 308/2017, de 16 de março de 2017, nomeando EMILIO
CESAR DA SILVA FARAY, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 15 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DO ANO  DE 2017,  ÀS  17 HORAS, NO
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PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI  PONTES, Presidente, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
ROGÉRIO CAFETEIRA (Suplente)
GLABERT CUTRIM
ANA DO GÁS
CABO CAMPOS
LÉO CUNHA
FÁBIO  BRAGA
GRAÇA PAZ
EDSON ARAÚJO
WELLINGTON DO CURSO

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

029/2017  -  DISPÕE sobre o reajuste do vencimento-base dos Cargos
Efetivos dos Quadros de Pessoal Permanente, do reajuste da
remuneração dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal
Temporário da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATOR:  Deputado CABO CAMPOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 16 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

ATO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1092/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa B Treinamento Empresarial e
Representações LTDA – ME (CNPJ n° 03.889.303/0001-03), para
efetivação da inscrição dos  servidores, os Srs. Reginalddo Santos
Campos (matrícula n° 1619477) e Lincoln Christina Noleto Costa
(matrícula nº 1630086), com o fim de participar do curso “SACOP –
Utilização do Sistema de Acompanhamento das Contratações Públicas”,
a ser realizado nesta Cidade,  no período de 16 e 17 de março de 2017,
no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visando proporcionar
a melhoria da qualidade das técnicas e procedimentos em busca de
maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder.Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 16  DE MARÇO DE 2017. Deputado
Humberto Ivar Araújo Coutinho - Presidente ALEMA.
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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