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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/03/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO EDUARDO BRAIDE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.03.2017 – TERÇA-FEIRA

I – VETO TOTAL EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL -  ART. 243 R.I.)

1. VETO TOTAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 117/2016 REFERENTE AO
PROJETO DE LEI Nº 220/2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO
ALEXANDRE ALMEIDA, QUE DENOMINA “GOVERNADOR LUIZ
ROCHA” O TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO LUÍS. - COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA À MANUTENÇÃO DO VETO.  -
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTOS Nsº 106 E 107/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS SOUSA NETO E ALEXANDRE ALMEIDA,
REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 30
ANOS DE ANIVERSÁRIO DA TV MIRANTE, EM DATA A SER
AGENDADA.

3. REQUERIMENTO Nº 109/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BARREIRINHAS PELA COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DE SEU
79º (SEPTUAGÉSIMO NONO) ANO DE EMANCIPAÇÃO
POLÍTICA QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO E À CÂMARA DE
VEREADORES, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE.

4. REQUERIMENTO Nº 110/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA PELA PASSAGEM DE SEU 56º (QUINQUAGÉSIMO
SEXTO) ANIVERSÁRIO QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 26
DE MARÇO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA À EXCELENTÍSSIMA PREFEITA E À
CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE.

III – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 108/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE
MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAMENTO DE
DESCENDENTE POR MOTIVOS DE SAÚDE E DE VIAGEM
OFICIAL REALIZADA À BRASÍLIA, CONFORME ATESTADO E
DECLARAÇÃO EM ANEXOS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 21/03/2017 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 041/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre horário especial de trabalho do
Policial e do Bombeiro Militar, estudante matriculado em estabeleciemnto
de Ensino Superior.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/17,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a “Medalha
Backman” ao Senhor Cleones Carvalho Cunha.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/17,
DE AUTORIA DO Senhor Deputado Júnior Verde, que condece a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao Coronel do Corpo de
Combeiros Militar do Maranhão, Izac Muniz Matos.

PRIORIDADE 2º SESSÃO:
4. 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 3º 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 4º E ÚLTIMA ESSÃO:
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.

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 vinte de março de dois mil de dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo Campos.
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Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Alexandre

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 041 / 17

Dispõe sobre horário especial de trabalho do Policial
e do Bombeiro Militar, estudante matriculado em
estabelecimento de Ensino Superior.

Art. 1º O horário especial de trabalho ao Policial e Bombeiro
Militar matriculado em estabelecimento de Ensino Superior será concedido
mediante requerimento do interessado, dirigido ao titular do órgão onde
tem exercício.

§ 1º O pedido do horário especial será instruído com documento
comprobatório de matrícula e calendário acadêmico do interessado, bem
como cópia da escala na qual está sendo empregado, demonstrando a
incompatibilidade entre os horários de aulas e jornada de trabalho.

§ 2 A concessão de horário especial deverá ocorrer por Portaria do
Comandante da PM/BM onde o militar está servindo, após análise do
processo pelo Comando da Subunidade responsável, onde o servidor está
lotado e não poderá ser prorrogado por mais de dez semestres.

§ 3o. A renovação do horário especial de trabalho será semestral,
mediante apresentação do aproveitamento escolar do semestre anterior.

§ 4°. O total de Policiais Militares beneficiados pelo horário
especial não poderá exceder a 10% (dez por cento) dos servidores lotados
no batalhão PM ou grupamento BM de origem.

§ 5°. O Comandante da PM/BM fica obrigado a conceder o horário
especial de trabalho ao Policial ou Bombeiro Militar desde que preenchidos
os requisitos previstos nesta lei, sendo a concessão manifesto ato vinculado
da administração pública militar estadual, isentando os Comandantes de
PM/BM de quaisquer responsabilidades por disposição de efetivos em
suas respectivas Unidades.

 Art. 2°. O dispositivo desta Lei não se aplica a cursos superiores
cujo turno seja em horário diferente do horário de expediente do Policial ou
Bombeiro Militar interessado.

Art. 3° Fica o Policial e Bombeiro Militar-Estudante obrigado ao
cumprimento do horário normal de suas escalas durante o período de
férias escolares ou de quaisquer outros motivos que interrompam o curso
que frequenta, nas seguintes condições:

I - o servidor Policial ou Bombeiro Militar fica obrigado a
comparecer ao serviço nos dias da semana em que não houver matérias a
serem cursadas, desde que prévia e nominalmente escalado;

II - o servidor Policial ou Bombeiro Militar poderá ser empregado
em atividades do serviço em horários compreendidos após seu turno de
estudos, desde que tal serviço tenha início com intervalo de, no mínimo,
01h:30min (uma hora e trinta minutos) entre o do turno de aulas e o início
das atividades do serviço;

III - o servidor Policial ou Bombeiro Militar que cumprir escala de
12x24 e 12x72, quando em serviço noturno, poderá assumir o serviço após
o término das aulas que ocorram durante a noite que, neste caso, não
poderá ocorrer após as 22h:00min (vinte e duas horas), sem prejuízo de
sua folga normal de 72 horas.

Art. 4º. O servidor Policial ou Bombeiro Militar que for reprovado
em 50% (cinquenta por cento) ou mais das disciplinas que cursar perderá
o direito de ter jornada especial de trabalho, somente podendo pleitear
novo horário especial após decorridos 06 (seis) meses da perda do benefício.

Parágrafo único. O trancamento da matrícula implicará na perda
do direito a jornada especial.

Art. 5º. Durante o ano letivo o Policial e Bombeiro Militar estudante
apresentará semestralmente, mediante Parte dirigida ao seu Comandante
imediato, comprovante de matrícula, relação de disciplinas e horários das
atividades escolares que o mesmo irá cursar durante o período em questão,
bem como a prova das disciplinas cursadas no semestre anterior, em caso
de se tratar do segundo período em diante.

§ 1°. A não apresentação de que trata o “caput” deste artigo,
implicará na ausência de interesse na concessão de horário especial por
parte do interessado, convolando em perda do beneficio citado no artigo
1° desta Lei.

 § 2°. O requerimento de horário especial poderá ser feito a qualquer
tempo, independentemente de se tratar de início de semestre letivo ou não,
bastando para isso que haja interesse do PM/BM na sua concessão.

Art. 6°. O não cumprimento do disposto na presente Lei implicará
em medidas disciplinares cabíveis, após a devida apuração dos responsáveis,
mediante processo administrativo.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de março de 2017. -

Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Estudar é um direito de todos! Esta afirmação passa a ideia de

inclusão incondicional, ou seja, TODOS quer dizer que a ninguém pode
ser negado. Mas os militares sabem que pertencem a um grupo que não
tem pleno acesso a determinados direitos, como a greve e a sindicalização.
Em época de eleição, os policiais são escalados de forma extraordinária
para garantir a segurança pública em todos os locais de votação. Muitas
vezes, eles são enviados para um município diferente do qual votam,
sendo, desta forma, restringido o direito constitucional de escolher seus
representantes políticos. Por aí, percebe-se a dificuldade do militar em
realmente usufruir dos direitos. Conseguir estudar também sempre foi
uma batalha árdua. Há relatos dos militares mais antigos que se o
comandante descobrisse que alguém estava estudando, a escala de serviço
era alterada com o único propósito de impedir ou dificultar a frequência
escolar. Lembram ainda de uma frase muito repetida nos quarteis: “Estudar
para quê? Cabo e soldado não precisa pensar, só precisa obedecer ordens”.

Muito mais que uma concessão de direito, os comandantes devem
tratar o acesso a educação como uma forma de garantir a dignidade da
pessoa humana aos policiais militares que estão sob seu comando. Casos
semelhantes em que alguns militares buscaram junto ao Poder Judiciário o
direito ao horário especial de trabalho para estudarem são prontamente
atendidos pelas cortes espalhadas pelo país. Abaixo colacionamos
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jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do I Estado de São Paulo,
que concedeu a segurança para um sargento que pleiteou horário especial
de trabalho por conta de seus estudos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Horário
especial de estudante. POSSIBILIDADE. Artigo 17do Decreto
nº 52.054/07 e artigo 205 do Constituição Federal. Precedentes.
Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP ,Relatar:
Oliveira Santos, Data de Julgamento: 08/11/2010, 69 Câmara
de Direito Público) De fato, da leitura do art. 205 da Constituição
Federal, verifica-se que a educação é um direito pleno e irrestrito,
tem como objetivo proporcionar o pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Nesse raciocínio, o curso de
aperfeiçoamento de sargento (para promoção ao cargo de
1 Sargento da Polícia Militar), ministrado pela instituição
de ensino indicada à fI. 26, não pode ser excluído do
benefício do horário de estudante, porque é curso regular
de ensino, voltado ao aprimoramento funcional do policial
militar. A decisão, tal como posta, vai ao encontro do
entendimento desta C. Sexta Câmara de Direito Público exposto
na Ap. Cível n2 994.05.027907-1, relatada pelo Des. Leme de
Campos: “Assim, vê-se que o / direito ao estudo deve ser
garantido pelo Estado, a fim de desenvolver
intelectualmente e profissionalmente todos os cidadãos, e
ainda, mais, nos casos, como o dos autos, em que a educação
é custeada pelo próprio indivíduo. (...)

Toda essa normatização visa assegurar o direito à educação/ como
pressuposto básico para o exercício da cidadania e, no caso sub judice para
aperfeiçoar a prestação do serviço público e o funcionamento da
Administração Pública.

Assim, uma vez regulamentado o direito à jornada especial de
trabalho será desnecessário que o militar estadual recorra ao judiciário para
fazer valer um direito previsto na Constituição Federal. Salienta-se que
esta matéria apenas estará ratificando direito garantido pela Constituição
Federal, bom como pela Carta Maior do Estado de Rondônia, todavia não
acarretará qualquer prejuízo ou oneração ao orçamento ou erário público
estadual.

O primeiro passo para combatermos essa violação de direito
fundamental que é feita aos nossos militares estaduais é a aprovação desta
matéria, pois, sem dúvida, será um marco histórico na vida de muitos
policiais e bombeiros que são privados do acesso à educação por conta das
atividades do trabalho.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de março de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009 / 17

Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor
Cleones Carvalho Cunha.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao Senhor Cleones Carvalho Cunha.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março
de 2017. - Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Desembargador Cleones Cunha é um magistrado que construiu

sua carreira jurídica com muita consistência. Já passou por vários órgãos e
poderes e, hoje, é Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão.

A homenagem pretendida nada mais é do que um justo
reconhecimento a este ser ímpar pela sua trajetória como jurista, bem
como pelos relevantes serviços prestados à sociedade maranhense.

Esta homenagem possui uma mensagem educativa para todos, na
medida em que a perpetuação da lembrança de servidores públicos probos
e prestativos, como é o caso do desembargador Cleones Cunha, reflete
modelos de vida e de trabalho que atuam como fonte de inspiração e
exemplo a ser seguido, por todos, em especial, pela juventude, tão carente
de modelos.

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a
aprovação desta matéria.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 138, inciso I, alínea “i”, RI/AL.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março
de 2017. - Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010 / 17

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Coronel do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, Izac Muniz Matos”

Art. 1º- Fica conceituada a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Izac
Muniz Matos.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN” SÃO LUÍS, 15 de março de 2017 – JUNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL - PRB

JUSTIFICATIVA
Considerando as inúmeras ações desenvolvidas no atributo de

suas funções como Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
apresentamos o presente Projeto de Resolução Legislativa, em
reconhecimento aos esforços do Coronel Izac Muniz Matos em favor do
bem-estar de todo a sociedade.

Nascido em 14 de julho de 1967, no município de Viana, filho de
Benedito da Costa Matos (in memoriam) e Maria das Mercês Muniz
Matos, desde sua juventude já demonstrava admiração pela missão de
proteger vidas. Admiração esta, que o motivou a ingressar na corporação.

Para tanto, direcionou a sua formação acadêmica e profissional,
realizando diversos cursos de aperfeiçoamento técnico e preparação para
a atuação na corporação, como os cursos de Graduação em Engenharia de
Incêndio, Curso de Avaliação de Danos e de Análise Criminal, de Polícia
Comunitária, Segurança contra Incêndios, de Capacitação Básica em
Proteção e Defesa Civil, entre outros, reafirmando o entendimento de que
são qualidades suas a competência, capacidade e idoneidade.

Ao longo de sua carreira, o homenageado tem se destacado pelos
princípios de ética, preocupação com os problemas que afligem os menos
favorecidos e, sobretudo, com o seu comprometimento em manter a
sociedade verdadeiramente amparada, tendo recebido diversas
condecorações ao reconhecimento do trabalho exercido no cumprimento
do dever e da defesa da sociedade.

No Corpo de Bombeiros Militar, o Sr. Izac Muniz exerceu as
funções de Chefe de Departamento de Minimização de Desastres e do
Departamento de Apoio Comunitário, comandante do 2º Grupamento de
Bombeiros Militar, Chefe da 1ª Seção do Estado Maior Geral, comandante
do 1º Grupamento de Bombeiros Militar, Chefe da Gabinete do
Subcomando Geral, Coordenador executivo de Defesa Civil, Ajudante-
Geral do CBMMA, Subdiretor de Pessoal e Finanças do CBMMA,
Comandante do 8º Grupamento de Bombeiros Militar e Coordenador
Estadual de Proteção e Defesa Civil, atuando atualmente como Subchefe
do Estado Maior Geral do CBMMA, Coordenador Estadual de Proteção
e Defesa Civil e Coordenador Geral de Projetos Sociais.

Assim, com base em sua experiência, dedicação e compromisso
frente ao Corpo de Bombeiros Militar, o Sr. Izac Muniz faz jus a medalha
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“ Manoel Bequimão”, em reconhecimento a este cidadão que arriscando
sua vida, contribui para o bem-estar de toda a população.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN” SÃO LUÍS, 15 de março de 2017 – JUNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL - PRB

REQUERIMENTO N° 106 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão
Solene em homenagem aos 30 anos de aniversário da TV Mirante,
em data a ser agendada, pelo que requeiro igualmente convite à direção da
renomada emissora de televisão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís-Ma, em 16 de março de 2017. - SOUSA NETO - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.03.17
EM: 20.03.17

REQUERIMENTO Nº 107 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso V e §1º do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, peço a gentileza que o
Presidente desta Augusta Assembleia, após ouvido o plenário, faça sessão
solene para prestar homenagem aos 30 (trinta) anos da TV Mirante, tendo
em vista que a mesma fez aniversário no último dia 15 de março e pertence
ao maior grupo de comunicação do Estado do Maranhão, sendo reconhecida
internacionalmente pelo seu trabalho de qualidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de março de 2017. -
Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.03.17
EM: 20.03.17

REQUERIMENTO Nº 108 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência das sessões plenárias
realizadas nos dias 06, 07, 08 e 09 de março do corrente ano, para
acompanhamento de descendente por motivos de saúde e de viagem oficial
realizada à Brasília, conforme atestado e declaração em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 16 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. 21.03.17
EM: 20.03.17

REQUERIMENTO N° 109 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja enviada mensagem de Congratulações à população do
Município de BARREIRINHAS, pela comemoração da passagem do seu

79º (septuagésimo nono) ano de emancipação política que ocorrerá no
próximo dia 29 de março, oportunidade em que requeiro, também, que se
dê ciência ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal e à Câmara de Vereadores
daquele município, na pessoa do seu presidente.

JUSTIFICATIVA
O Distrito de Barreirinhas foi criado em 14 de junho de 1871, pela

Lei Provincial n° 951, e sua emancipação política ocorreu através da Lei n°
45, de 29 de março de 1938, data em que se comemora o aniversário da
cidade.

O município é conhecido por ser a “porta de entrada” da região
turística conhecida como Lençóis Maranhenses, que consiste em uma
vasta área de altas dunas de areias brancas e de lagos e lagoas, também
conhecido como deserto brasileiro.

A produção do artesanato, fabricado com a fibra do buriti, faz da
cidade de Barreirinhas uma das principais produtoras de artesanato em
linho de buriti (principal matéria-prima) para fabricação deste.

Devido à natureza de seu solo e a abundância de rios, riachos e
córregos, o caju representa a segunda fonte de renda.

O setor terciário cresce com o turismo através de investimentos
nas várias áreas do setor e serviços correlatos.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 16 de março de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.03.17
EM: 20.03.17

REQUERIMENTO N° 110 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa votos de congratulações com
a população de SANTA LUZIA, pela passagem do seu 56º (quinquagésimo
sexto) aniversário, que ocorrerá no próximo dia 26 de março, oportunidade
em que requeiro, também, que se dê ciência a Exmª. Srª. Prefeita Municipal
e Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu presidente.

JUSTIFICATIVA
Congratulamo-nos com a laboriosa população de SANTA LUZIA,

pelo transcurso de mais um aniversário de fundação, quando se comemora
os 56 anos de sua emancipação política ocasião em que a mesma foi
elevada à categoria de município e distrito com a denominação de Santa
Luzia, pela lei estadual nº 1908, de 17/12/1959, desmembrado de Pindaré
Mirim. Constituído do distrito sede e instalado em 26/03/1961.

Hoje, com uma população de mais de 74 mil habitantes, o município
tem na agricultura a sua principal fonte de recursos econômicos tornando-
o como um dos maiores centros agropecuários do estado.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 16 de março de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.03.17
EM: 20.03.17

REQUERIMENTO Nº 111 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão,
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o Projeto de Lei nº 224/2016, enviado pela Mensagem 103/2016, de autoria
do Poder Executivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 20 de março de 2017. - OTHELINO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.03.17
EM: 20.03.17

INDICAÇÃO N° 336 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Pedreiras (MA). Nosso pedido se justifica pela necessidade
de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos atendimentos de
saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 337 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Bernardo do Mearim (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 338 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Esperantinópolis (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 339 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o

envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Porção de Pedras (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 340 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Lima Campos (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 341 / 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 Secretário de Estado da Segurança Cidadã o Senhor Jefferson Portela,
solicitando instalação, em caráter de urgência,  de um posto da Polícia
Militar à rua Plutão, especificamente na praça de academia e convivência
do bairro Recanto do Vinhais  em São Luís, além da adoção de urgentes e
inadiáveis providencias que se fizerem necessárias no sentido de viabilizar
a segurança dos moradores de toda aquela região que veem penando com as
ações intermitentes dos bandidos que assaltam a mão armada e à luz do
dia, sem inconvenientes as suas ações criminosas.

Nosso pedido justifica-se em virtude da situação de insegurança e
pânico que decorre da falta de policiamento àquela região, onde há inúmeros
assaltos, alguns deles culminando em homicídios. Por entendermos que
esta é uma situação que tem solução simples, não podemos admitir que a
população seja refém de criminosos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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° 342 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Trizidela do Vale (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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.
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INDICAÇÃO N° 343 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Igarapé Grande (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 344 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Lago dos Rodrigues (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 345 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de São Luís Gonzaga (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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° 346 / 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. Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais no
município de Arari (MA). Nosso pedido se justifica pela necessidade de
melhor atender e proporcionar maior agilidade aos atendimentos de saúde
a população 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 347 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado de Industria e Comércio, Sr. Simplício
Araújo, para que estabeleça, com a maior brevidade possível, a aplicação
do Decreto nº 32.595/17 relativo ao pagamento antecipado do ICMS de
gado, suíno vivo ou abatido e os produtos de sua matança.

O recolhimento do Imposto sobre operações relativas à circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é de suma importância para os
estados, pois a arrecadação proveniente desse tributo é utilizada para
diversas finalidades essenciais para o ordenamento da coletividade.

Torna-se fato que, a todos os estados da federação é devido o
recolhimento deste tributo. Ao Maranhão, cabe tanto o pagamento, quanto
a cobrança do ICMS referente a operações e mercadorias advindas de
outros estados. Citamos como exemplo as operações com gado e suínos,
e produtos a ele derivados, quando a mercadoria oriunda do maranhão é
submetida ao pagamento do ICMS a outros estados.

Em estados como o Piauí e o Ceará houve uma harmonização e
consolidação do ICMS líquido recolhido pelos contribuintes que
comercializem gado e produtos dele derivados, bem como suínos oriundos
de outros estados ou do exterior.

No Maranhão, não era feito esse tipo de complementação ao
ICMS cobrado para tais operações. Entretanto, o Governo do Estado, por
meio do Decreto nº 32.595/17, determinou o pagamento antecipado do
ICMS, na entrada, neste Estado, de gado, suíno vivo ou abatido, bem
como os produtos oriundos de sua matança.

Destarte, solicitamos por meio da presente indicação, a aplicação
do referido decreto, com a taxação prevista no documento, assemelhando-
se assim aos valores cobrados por outros estados.

 A utilização do mencionado Decreto, irá oferecer mais
competitividade entre os criadores de gado e suínos, bem como irá gerar
mais emprego e renda para o estado, uma vez o setor agropecuário tem
participação expressiva na economia do Maranhão, justificando assim a
presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 17 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 348 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para
o Excelentíssimo Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária,
Sr. Márcio José Honaiser, e para o Excelentíssimo Secretário de
Estado de Agricultura Familiar, Sr. Adelmo Soares, a presente Indicação
que solicita a adoção de providências legais e administrativas no sentido de
viabilizar a aquisição de um trator equipado para o município de Carolina,
neste Estado, com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

O município de Carolina, perfaz um total de 23.902 (vinte e três
mil novecentos e dois) habitantes (censo 2014), aproximadamente, e
atualmente, enfrenta sérios problemas sociais, dentre eles os relativos à
saúde e à alimentação.

Tem-se que, no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada naquela região, constitui a maior parte da agricultura
nacional e tem papel crucial na economia de muitos municípios, sendo os
pequenos produtores e seus familiares responsáveis por inúmeros empregos
no comércio e nos serviços prestados nas pequenas cidades.
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Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se imprescindível a

disponibilização do equipamento acima, tendo em vista que os produtores
rurais que possuem como fonte de renda alternativa a produção agrícola/
agropecuária - investindo desta forma na agricultura familiar - dependem
deste para facilitar o manuseio da terra, resultando na maior produtividade
das famílias que dela dependem e garantindo-lhes melhoria na renda e
qualidade de vida.

Ademais, o fortalecimento do setor produtivo, permite integrar
os produtores a cadeia de agronegócios, agregando valor ao produto e à
propriedade, através da modernização do sistema produtivo. Igualmente,
a ausência de recursos suficientes para investimento em maquinário para
suprir a necessidade de produção agrícola, tem causado diversos problemas
relacionados à saúde dos produtores da comunidade, decorrente do esforço
praticado na atividade do campo através de equipamentos rudimentares,
uma vez que a produção decorre do trabalho braçal, através do uso de
enxadas, diminuindo ainda a capacidade de cultivo da região.

Assim, considerando que as famílias presentes na região necessitam
de um maquinário especializado para efetuar determinados trabalhos, que
vão desde o incentivo à agricultura familiar até a manutenção e limpeza de
lotes, terrenos baldios, margens de estradas e outros locais, dependendo
dessa forma, de um equipamento que possa ser compartilhado entre as
famílias, agilizando a produção e facilitando os trabalhos dos pequenos
produtores, é que se justifica a presente indicação.

Desta forma, a disponibilização desse equipamento, como forma
de assistência e apoio aos pequenos produtores do município,
proporcionará melhores condições para garantirem o plantio, e
consequentemente, aumentarem a eficiência no cultivo, reduzindo tempo
e risco de perdas no processo produtivo, permitindo assim, uma melhor
qualidade de vida que contemplará os anseios dos moradores daquela
região, concedendo ainda uma melhor infraestrutura para o município
acima elencado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 20 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  349 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, para que determine ao Sr. Secretário da Infraestrutura, Sr.
Clayton Noleto urgentes providências no sentido de que seja analisado e
alocado recursos destinados ao ROÇAMENTO DA VEGETAÇÃO DO
ACOSTAMENTO DA RODOVIA MA-006 NO TRECHO QUE LIGA
BURITICUPU A ARAME NA BR-222, neste estado.

A presente propositura com a solicitação do roçamento da
vegetação existente no acostamento da citada rodovia irá facilitar a
visibilidade que hoje se encontra obstruída pelo crescimento do matagal
que já tomou conta de toda a sua extensão naquele trecho rodoviário que
vem dificultando o tráfego de veículos automotores, com possibilidades
de acidentes em virtude da falta de visibilidade ali existente.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 16 de março de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 350 / 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 Obras e Serviços de São Luís, Antônio
Araújo Costa, solicitando que adote providências a fim de garantir a
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO DO BAIRRO DA VILA JANAÍNA, tendo em vista os
vários buracos da via, conforme anexo.

A presente solicitação justifica-se em virtude da falta de
infraestrutura das ruas do bairro da Vila Janaína. Quem passa pelo local ou
frequenta o ambiente sofre com os transtornos oriundos das várias crateras.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 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 351 / 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 Obras e Serviços de São Luís, Antônio
Araújo Costa, solicitando que adote providências a fim de garantir a
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA PAVÃO FILHO, DO
BAIRRO DA VILA JANAÍNA, tendo em vista os vários buracos da via,
conforme anexo.

A presente solicitação justifica-se em virtude da falta de
infraestrutura das ruas do bairro da Vila Janaína. Quem passa pelo local ou
frequenta o ambiente sofre com os transtornos oriundos das várias crateras.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 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 352 / 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 Obras e Serviços de São Luís, Antônio
Araújo Costa, solicitando que adote providências a fim de garantir a
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA JOSÉ DE RIBAMAR
OLIVEIRA,  PRÓXIMO AO PONTO FINAL DO ÔNIBUS JANAÍNA,
NO BAIRRO DA VILA JANAÍNA, tendo em vista os vários buracos da
via, conforme anexo.

A presente solicitação justifica-se em virtude da falta de
infraestrutura das ruas do bairro da Vila Janaína. Quem passa pelo local ou
frequenta o ambiente sofre com os transtornos oriundos das várias crateras.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 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 353 / 17

Senhor Presidente,

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

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Serrano - MA

e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova ambulância
para esse município, de modo a proporcionar um atendimento de maior
qualidade à comunidade. Uma ambulância é um veículo para o transporte

de pessoas doentes ou feridas, mas que também possibilita a prestação de
primeiros socorros, sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 354 / 17

Senhor Presidente,

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

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população de Bacuri e se
justifica em razão da necessidade urgente de uma nova ambulância para
esse município, de modo a proporcionar um atendimento de maior qualidade
à comunidade. Uma ambulância é um veículo para o transporte de pessoas
doentes ou feridas, mas que também possibilita a prestação de primeiros
socorros, sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 355 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor
competente a destinação de uma ambulância para Município de Santa
Luzia do Paruá - MA.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população de Santa Luzia
do Paruá - MA e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova
ambulância para esse município, de modo a proporcionar um atendimento
de maior qualidade à comunidade. Uma ambulância é um veículo para o
transporte de pessoas doentes ou feridas, mas que também possibilita a
prestação de primeiros socorros, sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 356 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor
competente a destinação de uma ambulância para Município de Amarante
do Maranhão.
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JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população de Amarante do
Maranhão e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova
ambulância para esse município, de modo a proporcionar um atendimento
de maior qualidade à comunidade. Uma ambulância é um veículo para o
transporte de pessoas doentes ou feridas, mas que também possibilita a
prestação de primeiros socorros, sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 357 / 17

Senhor Presidente,

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

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Carutapera e

se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova ambulância para
esse município, de modo a proporcionar um atendimento de maior qualidade
à comunidade. Uma ambulância é um veículo para o transporte de pessoas
doentes ou feridas, mas que também possibilita a prestação de primeiros
socorros, sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 358 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor
competente a destinação de uma ambulância para Município de Pindaré-
Mirim.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Pindaré-Mirim

e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova ambulância
para esse município, de modo a proporcionar um atendimento de maior
qualidade à comunidade. Uma ambulância é um veículo para o transporte
de pessoas doentes ou feridas, mas que também possibilita a prestação de
primeiros socorros, sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 359 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO,  que determine ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde Dr. CARLOS LULA, que
disponibilize 01 (uma)  AMBULÂNCIA,  para o Município de PIO XII
- MA, no intuito de melhorar as condições dos pacientes nos deslocamentos
no referido município.

Esta solicitação tem como objetivo oferecer melhores condições
em  conduzir e transportar pacientes ao hospital da cidade, bem como para
outros Municípios.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 16 de  Março de 2017. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 360 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO, que determine ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde Dr. CARLOS LULA, que
disponibilize 01 (uma) AMBULÂNCIA, para o    Município de Arari -
MA, no intuito de melhorar as condições dos pacientes nos deslocamentos
no referido município.

Esta solicitação tem como objetivo oferecer melhores condições
em      conduzir e transportar pacientes ao hospital da cidade, bem como
para outros Municípios.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 16 de  Março de 2017. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 361 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO, que determine ao
Excelentíssimo Senhor Secretário CLAYTON NOLETO, que disponibilize
01 (UM) KIT PATRULHA  URBANA: composta por 01 (uma)
Retroescavadeira, 01 (uma) Moto Niveladora,  para o  Município de
BOM JESUS DA SELVA, no intuito de  atender as  demandas  do referido
Município, visando beneficiar e  melhorar a qualidade de vida da população,
bem como  as entidades representativas dos produtores rurais.

Esta solicitação tem como objetivo oferecer melhores condições
nas Zonas Rurais e Urbana, tais como: recuperação de estradas vicinais, de
pontes, de preparo da terra para cultivo, contenção de encostas,
desobstrução de vias,  limpeza urbana, melhorando a infraestrutura e
facilitando o acesso das pessoas e o escoamento da produção agrícola do
Município, melhorando a trafegabilidade e oferecendo mais segurança aos
usuários. Convêm lembrar que as fortes chuvas ocorridas em 2016/2017,
agravaram ainda mais as condições de tráfego em toda região, principalmente
da zona rural.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 16 de  Março de 2017. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.
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III - PEQUENO EXPEDIENTE

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Transferido da Sessão de quinta-feira passada.
Deputado Júnior Verde, V. Ex.ª vai utilizar o tempo? Deputado Júnior
Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente
Othelino Neto, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputados, imprensa,
galeria, internautas, a todos que nos acompanham em todo o Estado do
Maranhão, nossas saudações e que Deus esteja sempre nos abençoando.
Senhor Presidente, eu faço uso desta tribuna na tarde de hoje para destacar
uma ação muito importante que nós temos desenvolvido nesta Casa de
apoio aos Conselhos Tutelares do Estado do Maranhão. Nós, desde o
início do nosso mandato, temos buscado de forma legítima a representação
de entidades que no dia a dia estão voltadas ao fortalecimento da sociedade
maranhense e entre elas está a Associação dos Conselhos Tutelares do
Estado. E nesse sentido nós tivemos uma importante reunião na FAMEM
com o nosso presidente Tema. E eu queria fazer esse destaque por considerar
que esta reunião foi muito importante, por conta da iniciativa de nós
fortalecermos os Conselhos Tutelares do Estado do Maranhão através
dos seus Conselhos em cada município maranhense. Então eu quero de
público agradecer ao nosso Presidente Cleomar Tema que nos recebeu na
FAMEM, junto com representante da associação. E aqui eu destaco e
agradeço ao senhor Luís Inocêncio, que está nos acompanhando nessa
jornada e que tem representado de forma propositiva os Conselhos do
Maranhão, buscando melhorias para todos os conselhos. Inclusive lá nós
discutíamos uma ação que já foi encaminhada através da Indicação nº 613/
2016, junto à questão da criação de núcleos de apoio aos Conselhos
Tutelares, como também Projeto de Lei criando escolas de Conselhos.
Tudo isso nós debatemos junto com o nosso presidente. Mas de forma
muito especial nós encaminhamos a ele a necessidade do apoio junto a
todos os prefeitos do Estado do Maranhão, aos 217 municípios, para que
a cada prefeito possa prover as necessidades mínimas necessárias para o
desenvolvimento das ações dos Conselhos Tutelares do Estado do
Maranhão. Inclusive, Senhor Presidente, nós temos uma Emenda, na
verdade uma PEC, pois nós estamos buscando consolidar hoje a
Constituição do Estado do Maranhão, e que no Diário Oficial está
devidamente publicado e eu quero também fazer referência, que é justamente
colocando os nossos conselhos tutelares no bojo do âmbito legal da nossa
Constituição Estadual. E já pedimos o apoio dos nobres parlamentares
para que juntos possamos aprovar essa iniciativa que define um parâmetro
necessário para o fortalecimento de uma ação tão importante de homens e
mulheres que são abnegados, que lutam pela proteção das crianças e dos
adolescentes no Estado do Maranhão, e que precisam das garantias mínimas
para fazer valer as garantias constitucionais e legítimas amparadas no
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu quero destacar
essa reunião que nós tivemos na FAMEM, o presidente muito solícito vai
encaminhar expediente a todos os municípios, a todos os prefeitos desse
Estado, para que eles possam dar uma atenção especial, inclusive, e aqui eu
faço este destaque, nós tivemos no ano passado lá buscando, na verdade,
esse fortalecimento dessa iniciativa, por meio das garantias de direitos
mínimos a todos os Conselhos Tutelares do Estado do Maranhão, inclusive
para que nós possamos até ter nas prestações de contas que são analisadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE) tivemos, à época,
com o presidente levando essa demanda, essa necessidade para um olhar
atento do TCE com relação às contas dos municípios maranhenses no que
se refere aos gastos para com os Conselhos Tutelares do Estado. E a nossa
preocupação, uma vez tendo ido ao TCE, foi muito pertinente levar ao
nosso presidente da FAMEM, para que ele possa orientar os prefeitos e
nesse sentido buscar, fazer com que todos os recursos constitucionais que
são encaminhados, que possam realmente chegar ao seu destino e serem
bem aplicados. Nós precisamos proteger as nossas crianças e adolescentes.
E nós vamos continuar esta luta. No ano passado, nós estávamos como
Presidente da Comissão de Direitos Humanos; este ano, estamos como
Presidente da Comissão de Segurança Pública, mas nós não vamos deixar
de encampar uma luta que é muito justa e legítima, precisamos amparar os

Conselhos Tutelares. E na última Audiência Pública que nós tivemos nesta
Casa, que nós conduzimos pela Comissão de Direitos Humanos, podemos
perceber as necessidades que todos os Conselhos apresentaram, desde o
veículo para o deslocamento e faço este registro, nós também solicitamos
que o presidente pudesse também junto ao Governo Federal unir forças
com Associação, com os Conselhos, com este Parlamento para que nós
possamos buscar os kits, que são compostos de veículos, de computadores
e de apoio realmente aos conselhos deste Estado. Isso acontece em todo o
País. E essa semana eu acredito que nós vamos ter entrega de kits que são
provenientes de uma Emenda Parlamentar do Deputado Federal Weverton
Rocha. Eu acredito que é o inicio de um trabalho que visa esse fortalecimento.
Mas eu falei com o Presidente que nós precisamos buscar fazer com que
aja uma interlocução junto ao Governo Federal e possamos entregar 217
kits. Ou seja, para cada município maranhense nós precisamos ter esses
kits sendo entregues, de veículos para o deslocamento dos conselhos, para
que os conselheiros possam atender as ocorrências policiais, para que os
conselheiros possam proteger as nossas crianças e adolescentes, no mínimo,
utilizando as condições, já que preconizam as próprias prerrogativas no
exercício da função, mas sem a mínima estrutura não tem como fazer. Por
isso, Senhor Presidente, aqui eu faço esse destaque para eu me dirigir a
todos os conselhos tutelares do Estado do Maranhão, todos os conselheiros
tutelares, porque em 2017 nós vamos continuar essa luta. Já está no Diário
Oficial de hoje a Proposta de Emenda à Constituição nº 002/2016, da
nossa autoria, que acrescenta ao Art. 252 da Constituição Estadual, assegura
a equidade de acesso aos conselhos tutelares, com o parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça. Então nós vamos continuar essa luta
porque nós precisamos e entendemos que os conselhos tutelares também
fazem partes dos elos da segurança pública do Estado do Maranhão.
Então como Presidente da Comissão, hoje, de segurança pública, nós
temos que pensar nas políticas preventivas de fortalecimento e
principalmente de amparo aos nossos jovens, para que possamos de fato
pensar não no bojo da violência, mas nas suas causas, sem falar de seus
efeitos. Precisamos trabalhar as causas da violência. Entre elas está o
desamparo das nossas crianças e adolescentes. Então os Conselhos também
são elos importantes da segurança pública, por isso que nós temos esse
olhar. E em 2017 vamos intensificar nossa luta e nossa defesa por todos os
Conselheiros Tutelares do Estado do Maranhão. Muito obrigado, que
Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa, internautas,
boa tarde a todos os colegas que aqui se encontram. Nós estamos
acompanhando essa última operação da Polícia Federal denominada de
carne fraca. Eu acho que fraco é o Governo Federal. O Presidente da
República que é fraco demais, que não está comandando suas instituições.
Eu, como Delegado de Polícia Federal, tive a oportunidade de trabalhar no
Brasil todo e tive a oportunidade de comandar as maiores operações da
Polícia Federal no Brasil, e vejo hoje a Polícia Federal sem comando. Isto
é perigoso para o Estado e para a instituição. Pelo que se vê, pelo que se
observa, pelo que vejo e vi através da imprensa, o presidente da República
não tinha conhecimento dessa operação, o Ministério da Agricultura não
tinha conhecimento dessa operação como também o ministro da Justiça,
não sei nem se já foi nomeado, tem conhecimento dessa operação e acredito
que nem o diretor geral da Polícia Federal tem conhecimento ou tinha
conhecimento dessa operação. Vejam bem a irresponsabilidade de jogar
uma matéria dessas envolvendo 21 frigoríficos do Estado na imprensa
nacional e mundial. A China já suspendeu a compra de carne, bem como a
Coreia do Sul. A China compra 80% da carne produzida no Brasil, a Rússia
e outros países. O trabalho que o Brasil fez ao longo dos anos... E aqui não
somos contra a apuração com vigor e profissionalismo desses fatos, mas
somos contra a maneira como foi divulgado, uma vez que o presidente da
República não tinha conhecimento dessa operação. Acredito que também,
como disse antes, o ministro da Justiça, nem o diretor da Polícia Federal.
Hoje a nossa preocupação, não só a do deputado Cutrim, delegado de
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Polícia Federal, mas do Brasil, é que a Polícia Federal está, evidentemente,
sem comando. Nós não podemos aceitar que uma operação dessa
envergadura não seja dada ao conhecimento do diretor geral da Polícia
Federal, não foi dado conhecimento ao ministro da Justiça e ao presidente
da República. Vejo que o presidente da República, na hora que o fato saiu
na imprensa, não sabia nem o que dizer. Isso aí realmente é um fato que nos
entristece. Eu como delegado de Polícia Federal, como eu disse, trabalhei
no Brasil todo e sempre tem algumas operações e a nossa obrigação como
servidor público é dar conhecimento ao superintendente, no caso o delegado,
o superintendente dar ao diretor geral, o diretor geral ao ministro da Justiça
e o ministro da Justiça ao Presidente da República. Agora não é porque se
dá conhecimento que o Poder Executivo, do Presidente da República,
governador, etc, vem interferir no trabalho da Polícia Federal. A Polícia
Federal tem história na sua independência, no seu profissionalismo e na
sua maneira de investigar, agora o que estamos tristes é da maneira na
divulgação. Parece que hoje a nossa instituição quer mais mídia do que
trabalho. Com a Lava Jato, a Lava Jato, vamos começar a investigar, desde
a República, porque isso é um fato que não se pode sair hoje é um modelo
político, nós temos deputados nesta Casa e vários que nunca ninguém
ouviu falar, saíram com centenas de mil votos. De onde saiu? Então, nós
temos que ter uma legislação que fiscalize e que proíba tudo e que o
Ministério Público e a população possam fiscalizar os gastos de campanhas
políticas, principalmente de caixa 2, 3 e 4. Então, este é o modelo político.
Outra coisa é o fundo partidário, que ali são milhões de reais e não têm uma
regra, porque o Presidente do Partido dá para quem quer. Vou te dar 3 ou
4 milhões porque eu te achei bonito. E os outros? Então, não tem regra.
Então essa Lava Jato está evoluindo e não vai acabar nunca porque, desde
que se instituiu a República, vem de lá para cá. É um modelo político nosso
que estamos acompanhando e que as campanhas, esta que passou não foi
diferente das outras e com certeza as que virão serão também a mesma
coisa se não tiver uma reforma que proíba tudo quanto é gasto político e
que possa haver uma maneira de ter uma fiscalização mais concreta e mais
objetiva. Agora, com esse fato dessa divulgação, nós ficamos tristes em ver
a Polícia Federal, a minha instituição que ajudei a fazer os alicerces, a nossa
instituição está realmente sem controle, sem comando. E o presidente da
República está mais perdido do que um barco sem leme. Era só isso,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria que acompanha os nossos trabalhos na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, imprensa, internautas e
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso
mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, temos
recebido muitas denúncias de motoristas, da população de São Luís, porque
a cidade de São Luís esta totalmente abandonada, verdadeiras crateras em
toda a cidade. E eu fico perguntando: cadê os defensores do prefeito
Edivaldo Holanda Júnior, que durante a campanha que enalteciam as ações
do prefeito que sumiu? Alguns bairros estão totalmente abandonados e
esquecidos, a área de Itaqui-Bacanga, Cohatrac I, II, III, IV e V, Cidade
Operária, Cidade Olímpica, Janaína, São Raimundo. A população tem
reclamado, senhor Presidente, que até mesmo na área nobre ou nas principais
vias em São Luís nós encontramos buracos, crateras, já denunciamos,
reclamamos aqui na tribuna desta Casa. Na Avenida São Luís Rei de França,
na Avenida dos Holandeses, Avenida Jerônimo de Albuquerque, Avenida
João Pessoa que dá acesso a João Paulo, Avenida Getúlio Vargas, então são
várias avenidas de principal acesso em São Luís e que estão totalmente
deterioradas, cheias de buracos, em alguns lugares onde foi colocado asfalto
“sonrisal”, o asfalto enganação, o estelionato eleitoral, em muitos lugares,
os asfaltos não existem mais, a chuva já levou esse asfalto. Nós estivemos
no último final de semana, na Vila Janaína, e observamos no local,
observação in loco, como a população está revoltada diante de situação de
abandonos em alguns bairros e em alguns locais, não tem nem como trafegar
na região da Cidade Olímpica, da Janaina, por exemplo, fizemos um relato,

apresentamos na manhã de hoje, protocolamos na manhã de hoje, uma
solicitação ao prefeito Edivaldo, ao seu secretário de Obras, ao Governo
do Estado do Maranhão, que possam reativar essa parceria, que possam
reativar o Mais Asfalto e que parem de ludibriar, enganar a população.
Vamos inclusive repassar a matéria para a imprensa com as fotos que
foram tiradas do local, com a denúncia da população lá no local. Senhor
Presidente, na semana passada também protocolamos um projeto de lei
que já recebeu a numeração, que é o Projeto de Lei nº 030/2017, que institui
o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor a ser
desenvolvido em escolas públicas no âmbito do estado do Maranhão.
Durante a campanha, a Prefeitura de São Luís, nós tivemos algumas reuniões
inclusive com a Associação Comercial, com várias entidades em São Luís
e captamos essa demanda, captamos essa oportunidade, apresentamos
como proposta, como projeto durante a campanha e como uma promessa
de campanha. Nós estamos trazendo para a apreciação do Legislativo
Estadual, do Poder Legislativo um projeto de lei que retrata um estudo
realizado no ano passado e que foi discutido com a classe política e com os
jovens empreendedores, que é o Projeto de Lei nº 030/2017. Fica instituído
o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor a ser
desenvolvido em escolas públicas no âmbito do estado do Maranhão.
Entende-se por empreendedorismo o aprendizado pessoal que impulsiona,
pela motivação, criatividade e iniciativa, para a descoberta vocacional, a
perspectiva de oportunidades e a construção de um projeto de vida. O
projeto que apresentamos hoje vai na contramão do que o governo do
estado tem feito. No ano passado, nós tivemos aí a apresentação de um
projeto do governo do estado aumentando os impostos da construção
civil. Não foi votado na semana passada, acredito que possa ir para
apreciação na CCJ amanhã. Solicitação do deputado Eduardo Braide de
uma reunião amanhã, à tarde, no plenário desta Casa para que possamos
ter, já que não teremos uma ampla discussão, mas que possamos ter uma
discussão sobre o tema. Acreditamos que nesta semana teremos um novo
desgaste por parte do governo do estado e que vai na contramão do que
nós entendemos, do que nós pregamos nas nossas idas e vindas ao interior
do estado do Maranhão, ouvindo a Associação Comercial, ouvindo
empresários e, principalmente, Senhor Presidente, pela redução de postos
de empregos. Só em 2016, mais de 12 mil demissões, deputado Josimar e
deputado Eduardo Braide, na construção civil no estado do Maranhão.
Então é um número alarmante, é um número grave. Não estamos aqui
defendendo o construtor, não estamos aqui defendendo o Sinduscon,
estamos defendendo o pai e a mãe de família que perderam emprego, além
dos muitos outros que vão perder o emprego em 2017. Então chamamos
a atenção da sensibilidade desta Casa, porque o governador já perdeu a
sensibilidade, já não tem mais sensibilidade por parte do Governo do
Estado. Na semana que se inicia, teremos um novo embate, um novo
desgaste para o governo do Estado. O nosso posicionamento, já
antecipadamente, de forma firme fomos contra o aumento de imposto no
ano passado e somos contra mais um aumento de imposto. Então, mais
uma vez esta Casa vai se debruçar sobre uma temática de suma importância.
Infelizmente, alguns defendem o Governo do Estado, não defendem a
população. Fica, mais uma vez, a nossa defesa, a defesa da população, a
defesa do povo do Maranhão e não ao aumento de imposto. Não ao
aumento de impostos. Chega de aumento de impostos, chega de maltratar
a população e penalizar principalmente a população mais pobre e que
agora com esse alto aumento de imposto, com certeza, coloca em risco o
emprego, o pão de cada dia de muitos pais de família. Então, mais uma vez,
estamos do lado da população e somos contra a mais um aumento de
imposto da forma como o governador Flávio Dino está fazendo, de forma
maldosa com a população, com os empresários e é inadmissível. Mas
acredito que teremos um bom debate na semana que se inicia. Que Deus
abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Queridos, o
nosso cordial boa tarde. Nós sabemos que o avanço do álcool e drogas tem



TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2017                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
avançado no Estado, no Brasil e no mundo, visando isso estamos fazendo
uma Indicação ao senhor governador do Estado do Maranhão solicitando
a criação da Semana Estadual de Prevenção às Drogas e Enfrentamento ao
Abuso de Álcool na Infância e na Adolescência. Nós sabemos, somos
cientes de que o álcool está nas reuniões sociais, está dentro das casas, está
dentro das igrejas, e por isso como tem muito alcance dos jovens e
adolescentes, a faixa etária de que tem tomado a primeira dose tem ficado
cada vez menor. Pensando nisso, nós temos hoje um anteprojeto de lei que
institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas e Enfrentamento ao
Abuso de Álcool na Infância e Adolescência. Esta lei institui a Semana
Estadual de Prevenção às Drogas e Enfrentamento ao Abuso de Álcool na
Infância e Adolescência. O Artigo 2º diz que fica criada a semana que
antecede o dia 26 de junho, data internacionalmente instituída pela ONU
como o Dia Internacional de Combate às Drogas, como Semana Estadual
Diálogo sobre Drogas e Enfrentamento ao Abuso de Álcool na Infância e
Adolescência. O Artigo 3º diz que são objetivos da Semana Estadual de
Prevenção às Drogas e Enfrentamento ao Abuso de Álcool na Infância e
Adolescência, veicular informação sobre os riscos do uso de drogas lícitas
e ilícitas, promover discussões a respeito dos pressupostos e objetivos da
Política Nacional sobre Drogas, difundir boas práticas tendentes à redução
da oferta, da demanda e dos danos relacionados ao consumo de drogas
lícitas e ilícitas, bem como as relativas no tratamento e recuperação dos
dependentes químicos e co-dependentes consoantes às ações já difundidas
por meio da rede estadual de atenção psicossocial. Conscientizar a
comunidade acerca dos prejuízos e custos sociais representados pelo uso
de drogas lícitas e ilícitas; divulgar iniciativas de ações e campanhas de
prevenção ao uso de drogas lícita e ilícitas, dentre outras coisas. Queridos,
o alcoolismo tem dominado parte da nossa sociedade. O alcoolismo é uma
doença progressiva irreversível e de caráter fatal que tem destruído lares,
destruído casamentos, destruído até mesmo a comunidade. E nós temos
que fazer alguma coisa em face de isso que está se agigantando nos nosso
lares, em São Luís, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Portanto, esta
semana de conscientização vem muito à baila, vem no momento certo,
para que nós possamos discutir a questão da prevenção. Nós já tivemos
agora, inclusive, alguns anos atrás, nos rótulos dos cigarros, algumas
informações dadas no que tange aos prejuízos que o cigarro pode causar ao
ser humano. Por que não fazer também isso nos rótulos de bebida alcoólica?
E também quero dizer que neste final de semana, na cidade de Capinzal,
nós estivemos lá com os companheiros do grupo de alcoólicos anônimos.
Foi uma proposição feita naquela cidade com o Prefeito Bandeira Portela,
sugerida pelo padre Airton, de criar ali um grupo de alcoólicos anônimos.
Estivemos presentes lá. A sociedade abraçou a ideia. Os agentes
comunitários foram de casa em casa divulgando o que ia acontecer naquela
noite e foi uma grande bênção. Parabéns aos companheiros dos Alcoólicos
Anônimos, parabéns ao nosso Plenário. Quero dizer que nós estamos de
olho nessa luta, deputada Nina Melo, a senhora que é médica e sabe muito
bem daquilo que eu estou falando. No mais, muito obrigado, presidente, e
que Deus possa nos abençoar com ricas e muitas prosperidades.

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

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, senhores deputados que compõem a Mesa,
senhores da galeria, obrigada pelas suas presenças, imprensa, internautas,
funcionários da Casa, colegas parlamentares. Todos nós sabemos que
nenhuma questão hoje é mais importante do que a água ou a sua falta, pois
dela depende a sobrevivência de toda a cadeia da vida e consequentemente
do futuro da humanidade. Independentemente das discussões que cercam
esse tema, podemos fazer uma afirmação segura e indiscutível: a água é um
bem natural, vital, insubstituível e comum. Nenhum ser vivo, humano ou
não, pode viver sem água. É uma questão extremamente relevante que
merece ser debatida exaustivamente. Por essa razão, Deputado Othelino,
todos os Deputados desta Casa, imprensa, que eu ocupo hoje esta tribuna
para chamar a atenção deste parlamento e de toda a sociedade maranhense,
principalmente do Poder Público, Deputado Eduardo Braide, que é
representado pelos órgãos ambientais, dos gestores municipais, do Governo
do Estado e do Ministério Público, para um problema que vem se agravando

a cada dia, sem que se conheça nenhuma ação efetiva para salvar os nossos
rios do assoreamento crescente, do lançamento de dejetos, do desmatamento,
principalmente, de suas nascentes, do uso indiscriminado da água para a
irrigação em grandes volumes sem o devido atendimento das exigências
legais, ambientais e as normas da ANA - Agência Nacional de Águas.
Porque se nada for feito rapidamente, a consequência que vislumbramos é
a morte desses rios e a falta de água até para beber, como o caso da
população de São Luís que depende do Rio Itapecuru, onde hoje se formam
grandes bancos de areia no seu leito durante o período de estiagem,
permitindo até que pessoas atravessem o rio andando. E com a pouca água
existente nesse período, ainda corre o risco de ser imprópria para o uso,
tendo em vista a possibilidade de esgoto lançado em seu curso. Portanto,
tendo em vista buscar soluções práticas e efetivas para esse grave problema,
o gabinete do senador Roberto Rocha e o Instituto Cidade Solidária estarão
realizando, no próximo dia 24 do corrente, a partir das 9h, no Auditório
Alberto Abdalla, na FIEMA, um Seminário denominado “Revitalização
dos Rios Maranhenses”, que tem como correalizadores desse evento o
Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas (ANA) e o
MEA - Movimento Ensinando e Aprendendo. Estarão presentes no
Seminário o Senador Roberto Rocha, o Ministro do Meio Ambiente,
Deputado Sarney Filho, a presidente da CODEVASF, Kênia Marcelino, o
presidente da ANA, Vicente Andreu, o Secretário Nacional de Recursos
Hídricos e Qualidade Ambiental, Jair Vieira Tannus, bem como professores,
autoridades da área e especialistas no assunto daqui do Maranhão e de
Brasília, os quais serão palestrantes e debatedores durante o Seminário. O
objetivo principal do Seminário é discutir esses problemas que ainda
precisam ser diagnosticados em todas as bacias hidrográficas e antecipando-
se para oferecer as condições estruturais para o início efetivo de ações que
deverão ser implementadas. Visando solucioná-los, o Senador Roberto
Rocha destinou Emenda Parlamentar no valor R$ 7,5 milhões, sendo R$
2,5 milhões para a CODEVASF iniciar os estudos necessários para
diagnosticar os problemas e R$ 5 milhões para a UEMA realizar o
monitoramento dos rios, por meio de estações permanentes, inclusive
buscando identificar as espécies de peixes em cada bacia começando pelo
Rio Itapecuru e, posteriormente, o repovoamento das espécies. Toda essa
preocupação fundamenta-se na defesa intransigente do maior patrimônio
do Maranhão que são suas águas, depois do seu povo. Assim, após receber
o convite para participar desse importante evento em nosso Estado, senti-
me obrigada, naturalmente, pela condição de representante do povo do
Maranhão, neste Parlamento, a falar da importância do tema e exortar a
todos os meus colegas aqui presentes para participarem desse momento
ímpar de discussão do futuro daquilo que é vida para todos nós. E eu
lembro, senhores deputados, hoje o meu neto Mateus, deputado Eduardo
Braide, está com 16 anos e, há três anos, ele chegou da escola e foi direto lá
para o meu apartamento e disse: “vovó, a próxima guerra vai ser por água”.
E eu não entendia aquelas palavras dele, por água, até imaginei que fosse de
navio guerreando pelo mar, e ele disse: “não, vovó, vai ter guerra e os
países que não têm água vão tomar daqueles que têm”. E hoje eu entendo
perfeitamente essa preocupação do meu neto naquele momento, que deve
ter tido uma aula na sua escola. Porque, na realidade, já há muitos países no
mundo que estão querendo comercializar água, inclusive Cochabamba, na
Bolívia, tinha uma empresa me parece que a Betel, que comprou as águas
de Cochabamba, e lá a população se reuniu e botou para fora a empresa.
Então, corre esse grande risco de ter mesmo uma guerra por causa da água
como também ao contrário, pode ter uma solidariedade dos países por
causa desse bem maior que é a água.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Senhor Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Eu queria pedir a inclusão do Projeto de Lei
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140, que já foi aprovado em primeiro turno e já expirou por vários dias o
prazo para voltar e ser aprovado por nossa Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Vou solicitar aqui à Secretaria da Mesa que me
informe sobre o projeto, deputado Josimar. Deputado José Inácio,
permutando com o deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, deputados, deputadas, o que me traz mais uma vez a
esta tribuna é para registrar que, nesta tarde de hoje, o prefeito do município
de Paraibano, Zé Hélio, recebeu das mãos do governador Flávio Dino, no
ato que ocorreu no Palácio dos Leões, uma ambulância que vai ajudar na
saúde pública do município de Paraibano, um município que foi recebido
pelo atual gestor totalmente desestruturado em varias áreas, sobretudo na
área da saúde. E o governador Flávio Dino, em nossa companhia, recebeu
o prefeito Zé Hélio, no início de fevereiro, e em pouco mais de 30 dias o
governador cumpre uma das suas promessas que fez naquela reunião,
entregando uma ambulância que vai ser muito importante para o município
de Paraibano, uma vez que a ambulância está toda equipada com os principais
aparelhos que requer uma ambulância para atender a população de
Paraibano. Aproveito também aqui e destaco que, naquele momento da
reunião, além da ambulância, o governador se comprometeu com outras
ações, entre elas a recuperação e a construção de pontes que ligam a Zona
Rural do município, alguns povoados à sede do município. Na semana
passada, já tiveram técnicos da Secretaria de Infraestrutura vistoriando as
pontes e já fazendo previsão do início das obras da construção dessas
pontes. Outro assunto que me traz a esta tribuna, Senhor Presidente, é
para relatar o ocorrido no dia de ontem, no domingo, quando uma multidão,
milhares de pessoas foram às margens do Rio Paraíba, na cidade de
Monteiro, para assistir a verdadeira inauguração da transposição do Rio
São Francisco, realizada pelo Presidente Lula e pela Presidenta Dilma
Rousseff. Caravanas de oito Estados, oito Estados do Nordeste se juntaram
para acompanhar a inauguração, ainda que dita como simbólica, mas a
inauguração do maior legado do Governo do Presidente Lula e que teve
continuidade no Governo da Presidenta Dilma, e que nem fazia parte, é
importante que se diga, do primeiro programa de Governo do Presidente
Lula. Ao contrário de todos aqueles que o antecederam, todos prometeram
essa obra. Ela não estava, como já disse, no primeiro programa do Governo
do Presidente Lula, mas ele fez a obra pela importância que tem para o
povo Nordestino. E essa obra desse trecho que foi feito o ato público, que
se tornou um grande ato político no nosso entendimento, inclusive sendo
um ato que marca o pontapé inicial do que será a grande caminhada para a
vitória do Presidente Lula em 2018, que com certeza assumirá mais uma
vez o destino da nação. E esse trecho, essa obra leva 3% da vazão do rio
São Francisco para beneficiar, sobretudo, deputado Rafael, as famílias
mais pobres que cultivam suas lavouras, principalmente os agricultores
familiares, ribeirinhos. E o presidente Lula sabe muito mais do que ninguém
a importância dessa obra, deputado Bira do Pindaré, uma vez que ele teve
uma infância sofrida, pobre e era castigado principalmente pela falta da
água na cidade em que nasceu no estado de Pernambuco. Então, a verdadeira
inauguração que teve o reconhecimento do povo não foi feita há uns dias
pelo Michel Temer, pelo presidente golpista e ilegítimo, o povo sertanejo
reconheceu foi o evento de ontem. Nós estamos aqui não só registrando
como um grande ato político, mas também para dizer que a transposição
do Rio São Francisco hoje é uma realidade e uma importante estratégia
para o desenvolvimento de várias cidades do Nordeste, pois, sobretudo,
supera a seca que castiga há séculos o povo do Nordeste, principalmente
aqueles que estão próximo do Rio São Francisco. Essa transposição acaba
sendo um dos grandes feitos que um presidente da República, um dos
maiores feitos de um presidente da República no nosso País. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Proposta de Emenda à Constituição. Fica transferida
para a próxima sessão em razão da falta de quórum qualificado, aliás, não

é nem a ausência do quórum, porque tem, é a ausência do autor em plenário,
o deputado Júnior Vede. Medida Provisória nº 231/2017, de autoria do
Poder Executivo (lê). Com parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à promulgação. Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do deputado
Eduardo Braide (lê). Com parecer favorável da Comissão de Constituição
e Justiça. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor Presidente,
uma Questão de Ordem. Deputado Júnior já está aqui no plenário. Se V.
Ex.ª puder inverter essa pauta e colocar novamente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Podemos. Nós estamos na Ordem do Dia, ainda
podemos apreciar. Apreciaremos em seguida. Projeto de Lei nº 218, de
autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de
Lei nº 233, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Lei nº 187, de autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto de Lei nº 201, de autoria do
deputado Josimar de Maranhãozinho (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação
final. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 078/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso.  Com a ausente do
deputado em plenário, vamos retirar da Ordem do Dia e incluir na próxima
sessão. Requerimento n.º 091/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney.
Deputado ausente, então fica retirado da Ordem do Dia de hoje.
Requerimento n.º 094/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Presidente, se a
Deputada Nina Melo me permitir, eu gostaria de me subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Nina Melo, V. Exa. permite? Subscrito
pelo Deputado Cabo Campos. Requerimento n.º 100/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide. (lê). Os Requerimentos seguintes n.º 101 e
102/2017, de autoria dos Deputados Nina Melo e Adriano Sarney, têm o
mesmo objeto. Vamos apreciar os três Requerimentos juntos. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 103/2017, de autoria do deputado Wellington.
Deputado ausente, mas como é requerimento de pesar, vamos apreciar.
Requerimento n.º 103/2017 (lê). Deferido. Requerimentos n.º 104 e 105/
2017, de autoria dos deputados Wellington do Curso e Cabo Campos (lê).
Deferido.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Presidente,
com a autorização do autor, eu gostaria de subscrever o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Eu também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Júnior Verde e deputado Levi subscrevem
o requerimento. Vamos apreciar o Projeto de Emenda à Constituição n.º
002/2016, de autoria do deputado Júnior Verde (lê). Vamos apreciar o
Projeto de Emenda à Constituição de autoria do deputado Junior Verde
(lê). O projeto de emenda já tem parecer favorável da CCJ. A votação vai
se dar pelo processo de votação eletrônica. “Sim” aprova a Emenda. “Não”
reprova. Solicito que abra o painel para que os deputados possam votar,
lembrando que primeiro, antes de votar, precisa novamente colocar a
digital e em seguida podemos votar...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor presidente.
Quero parabenizar o deputado Júnior Verde por essa emenda tão importante
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que é a questão dos conselheiros tutelares, porque a gente tem uma causa,
uma briga muito grande aqui e V. Ex.ª está de parabéns, assim como a
deputada Valéria Macedo, que não se encontra, mas que também briga por
essa causa, além do deputado Sousa Neto. Eu quero agradecer a V. Ex.ª por
essa emenda muito importante, pela qual todos votaram “Sim”, por
unanimidade. Parabéns, deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O deputado
Fábio Macedo se encontrava aqui e o deputado Glalbert também. Só para
que possa completar o quórum qualificado da emenda constitucional.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com 25 votos aprovados em primeiro turno por
unanimidade. Matéria vai a segundo turno. Inclusão na Ordem do Dia da
sessão ordinária de terça-feira, 14 de março: Requerimentos nº 106/2017 e
107/2017, de autoria dos Deputados Sousa Neto e Alexandre Almeida;
Requerimento 108/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney;
Requerimentos nº 109/2017 e 110, de autoria da Deputada Francisca Primo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor Presidente,
uma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (Questão
de Ordem) – É só para confirmar se amanhã será incluído na pauta o veto
que trata do projeto de lei, de minha autoria, que denomina a rodoviária de
São Luís Governador Luiz Rocha, porque não ouvi V. Exa. relacionar aí.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, estará na Ordem do Dia de
quarta-feira.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Queria
fazer um pedido, inclusive, porque amanhã à tarde devo ir a Brasília, de
maneira que o pedido que faço é para ser incluído amanhã, se possível,
logicamente. Até já conversei com a Secretaria da Mesa e recebi um aceno
positivo, logicamente que depende da Presidência, mas faço esse apelo,
então.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tudo bem, Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Posso
contar com V. Exa. no sentido de incluir na pauta de amanhã?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pode.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO - Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Presidente,
Deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (Questão de Ordem) - Eu gostaria de saber se o
Projeto de Lei n.º 140, que já foi votado em primeiro turno e que dispõe da
multa sobre as construtoras por atraso na entrega dos seus imóveis, vai ser
incluído na ordem do dia de amanhã?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Josimar, eu respondo a sua pergunta
ainda durante a sessão.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de Ordem)
– Presidente, só para agradecer aos Exmos. Senhores e Senhoras Deputados
pelo voto SIM à proposta de emenda à Constituição n.º 02/2016 que
acrescenta o Inciso II ao art. 252, que justamente visa que possamos dar
acesso, a equidade de acesso aos municípios do estado do Maranhão tendo
um Conselho, manter um Conselho Tutelar observado preferencialmente
a proporção mínima de 01 Conselho a cada 100 mil habitantes. Então
quero agradecer aos nobres parlamentares por essa aprovação em primeiro
turno. E espero também que, da mesma forma, seja aprovado em segundo
turno para que possamos manter esses que são tão importantes
instrumentos para o fortalecimento da proteção às nossas crianças e
adolescentes no Estado do Maranhão, que são os Conselhos Tutelares no
Estado. Muito obrigado. E, pela primeira vez, registra-se que estamos
colocando o nome Conselhos Tutelares na Constituição do Estado do
Maranhão. Um grande avanço para esses homens e mulheres que fazem
uma política social de fortalecimento à proteção da vida e que o trabalho
reflete diretamente também a condição de segurança pública das nossas
crianças e adolescentes para com essa proteção, já tão garantida na
Constituição e também garantida no Estatuto da Criança e Adolescente.
Então quero agradecer aos nobres parlamentares por esse deferimento e
essa aprovação. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Hoje eu quero voltar a chamar a atenção sobre o que tratei na
semana passada. O Governo Flávio Dino tem aumentado, aumentou o
ICMS da conta, aumentou. Aí fez um verdadeiro estrago na vida da
população do Maranhão com esse aumento de impostos. E agora ele vem
trazendo mais impostos. Como eu falei na semana passada, ele agora
inclusive vai aumentar o ICMS para o setor da construção civil, um dos
setores que mais geram emprego no Maranhão, no Brasil. Então, sob meu
ponto de vista, é mais um golpe do governador Flávio Dino na economia
maranhense. Como todos vocês já sabem, eu venho falando a respeito
disso desde a última quarta-feira, porque realmente nós não podemos
mais, esta Assembleia não pode mais aceitar que a população e agora o
setor da construção civil paguem pela incompetência do governador Flávio
Dino que não sabe fazer um planejamento dos sues gastos, não sabe
trabalhar direito e com competência. Veio o Projeto de nº 229, lá do Poder
Executivo, que visa revogar a Lei nº 9094/2009. E o que tratava essa Lei nº
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9094/2009? Era justamente instituindo o sistema simplificado de tributação
do ICMS relativo às empresas da construção civil. Na lei em vigor, na lei
atual, as empresas de construção civil são beneficiadas com a redução de
carga tributária mediante o recolhimento do ICMS no percentual de 3%,
mas agora vai passar para 18% com revogação dessa lei. Então, dessa
forma, a alíquota vai ter um aumento de 80% que irá afetar
significativamente, deputada Graça, o setor. Então, realmente esta
Assembleia não pode mais estar compactuando com esse tipo de atitude
do governador Flávio Dino. Esse projeto não pode ser aprovado nesta
Casa. Ele está CCJ. Caso contrário, o Legislativo estará contribuindo
fortemente para um colapso do setor da construção civil  pior do que já
está nessa crise toda que o País está passando, que o Maranhão está
passando. Mais um aumento de impostos eu acho que os maranhenses
não merecem. E quem é que não compra a sua matéria prima fora do
Estado? Todo mundo compra.  Então os dados da FIEMA, do
SINDUSCON estão aí para todos verem o quanto o setor vem caindo.
Então V. Exas. também sabem porque eu creio que conhecem outros
empresários, conhecem empresários da construção civil e sabem o quanto
ela está sendo prejudicada já há algum tempo por esse Governo. Quantos
de vocês não já ouviram ou então já não foram solicitados para cobrar do
Governo atraso nos pagamentos no setor da construção civil, das empresas.
Tenho certeza que vários, porque só eu já recebi, Deputado Cabo Campos,
vários empresários reclamando dos atrasos dos pagamentos do Governo
em relação à construção civil.  Então nós realmente, eu peço a V. Exas. que
vejam o projeto que está em tramitação na CCJ. Avaliem direito, porque eu
realmente juro que eu não consigo entender como esse Governador vem
dizer que o Maranhão está melhorando, aplicando esses golpes tributários,
porque o que ele faz nada mais é do que aumentar os tributos para a
população pagar a conta, causando esses golpes. Porque não passa de um
golpe tributário o que ele faz para arrecadar dinheiro. Então é fato, Deputado
Cabo Campos, porque o que vemos é um setor que já vem caindo a sua
atividade e agora com isso vamos ter mais problemas no Maranhão,
prejudicando mais dezenas de pessoas, porque se o setor da construção
civil se prejudica aí tem os empregos que ele não consegue pagar das
pessoas. Eles não vão conseguir gerar rendas para outras pessoas. Fica
tudo uma situação muito complicada. Então dados da sondagem em relação
ao nível de atividade, só para citar os últimos dois meses, para que vocês
entendam, a imprensa, a população em geral, que os valores abaixo de 50
já representam quedas, acima de 50 representa crescimento. Nível de
atividade em dezembro do ano passado, 33 pontos. Em janeiro desse ano,
queda de 31.7 pontos. E se compararmos com janeiro de 2016, que estava
em 43,6% o desempenho em nível de atividade caiu 11,9 pontos em um
ano. E o emprego, Deputada Graça Paz, em queda constante, porque isso
afeta diretamente os trabalhadores. Não tem como você achar que vai
aumentar os ICMS da construção civil sem isso afetar a vida de outras
pessoas, porque afeta. Vai afetar a vida do trabalhador, que daqui a pouco
vai perder seu emprego. Então, se compararmos janeiro de 2017 com
dezembro de 2003, a queda é de 11 pontos. E no ano passado, 23.32,
trabalhadores, que atuavam no setor foram demitidos . E mesmo com o
número de dezesseis mil, trezentos e dezessete que foram empregados,
ainda assim temos uma redução de sete mil e seis postos de trabalho que
foram fechados, conforme dados da CAGED. Então voltando aos dados
da sondagem, pela ordem de insatisfação, 61,5% dos empresários reclamam
da falta de capital de giro como um dos principais problemas enfrentados
pelas indústrias. E o que aparece em segundo lugar? Elevada carga tributária.
E o Governador vai aumentar de novo. Ela já é elevada com 53,8%. E vai
piorar ainda mais para o setor com a revogação da Lei nº 9.094. Então o
Governador Flávio Dino está totalmente na contramão da nossa economia,
afundando de vez realmente o setor da construção civil no Estado. E aí,
depois, não adianta o Governador, Deputada Graça Paz, dizer que precisa
arrecadar mais, porque a arrecadação do ICMS no exercício de 2016 alcançou
o montante de 5,93 bilhões, representando a realização de 106,43% da
meta fixada para o ano, conforme relatório resumido da execução
orçamentária do sexto bimestre de 2016. Não adianta vir com essas
desculpas esfarrapadas. Então se os valores arrecadados estão em
conformidade com as metas estabelecidas, resta esclarecer por que aumentar
a carga tributária, tributação de mais um seguimento tão importante para a
recuperação econômica do País. Este é o questionamento que eu deixo

para esta Casa, para os deputados, para que reflitam bem sobre o futuro da
economia maranhense, para que reflitam, para que pensem, para que vejam
se é justo aumentar mais impostos para o povo maranhense pagar as
contas. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Sousa Neto pela liderança do bloco de
Oposição.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores deputados
e deputadas, galeria, imprensa, todos que assistem a TV Assembleia,
servidores da Casa. Eu quero aqui, Senhor Presidente, fazer uma
homenagem. Na verdade, o que aconteceu ontem em Santa Inês, a 27ª
Cavalgada, em homenagem ao aniversário da cidade, que foi dia 14 de
março. E ontem foi o encerramento e foi em grande estilo. Porque essa
cavalgada feita pelo Wellington Balbino, sempre prestigiada pelo povo da
cidade, pelos municípios da região e, hoje, coordenada pelo meu amigo
Josélio, foi ontem um grande encontro. A cidade inteira estava irmanada. A
região inteira irmanada. E eu sempre tenho que exaltar e parabenizar essa
iniciativa do meu amigo Wellington Balbino, que ontem, infelizmente, não
pode se fazer presente por questão de saúde. Mas foi um sucesso absoluto.
Inclusive passou em todos os meios de comunicação e fiquei feliz, porque
eu sempre esperei que fosse um sucesso, Deputado Cabo Campos,
Deputado Wellington, todos, mas foi além da expectativa. Mas eu queria
também parabenizar a prefeita Vianey Bringel pela sua coragem de batalhar,
Deputado Andréa, pelo engrandecimento do nosso município de Santa
Inês. Porque ela pegou uma gestão praticamente destruída, e, hoje, em uma
coragem imensa, ela vem trabalhando para poder fazer. E fazer o quê?
Trabalhar para poder pagar em dia os seus funcionários. Funcionários que
estavam há 90 dias, depois que ela assumiu, com salários atrasados.
Funcionários que sequer tinham a oportunidade de ter acesso às suas
contas, mas, hoje, graças a Deus, a prefeita Vianey Bringel tem feito um
grande esforço, um grande trabalho. Agradecer também ao trabalho do ex-
prefeito Roberth Bringel, ao ex-prefeito Valdevino Cabral Filho, ao vice-
prefeito Marcelo Cabral e a todo o seu secretariado, porque deram as mãos
para pegar Santa Inês do jeito que estava, a cidade de Santa Inês, Deputado
Cabo Campos, e hoje fazerem o trabalho excepcional que estão fazendo. E
em 90 dias! Bastaram 90 dias. Eu quero também aqui fazer uma ressalva,
Deputado Levi Pontes, Deputado Edson Araújo, à saúde do Estado do
Maranhão. A deputada Andréa tem feito um pronunciamento sempre
ponderado, um pronunciamento sempre pautado na verdade e realmente
eu também tenho que compactuar com que a deputada tem feito. A saúde
do Estado do Maranhão está na UTI, infelizmente. Eu escutei e eu pedi
várias ajudas, deputado Cabo Campos,  sobre a questão do Hospital
Carlos Macieira, sobre CEMESP, sobre a farmácia que entrega os
medicamentos, sobre o TFD - Tratamento Fora do Domicilio e outras
coisas mais. E eu fico muito penalizado porque a gente que é parlamentar,
a gente tem que falar bem ou falar mal, exaltar ou não exaltar, mas,
infelizmente, no Estado do Maranhão, a saúde está na UTI, quem sabe
respirando por aparelhos. Eu queria para os nobres parlamentares, meus
amigos, minhas amigas para gente largar essa picuinha política, largar essa
questão da mordaça comunista para poder a gente ajudar os nossos irmãos
que estão no interior do Estado do Maranhão, doutor Levi, doutor Edson,
e ajudar de que forma? Vocês que são da base do governo, pedir a
sensibilidade do Governador em vê-los, em ajudá-los, porque a situação
está deplorável, está uma situação que a gente não sabe mais o que fazer,
a gente tem que rezar muito para São José, como Cabo Campos é evangélico,
para Jesus Cristo, para nossa igreja, porque do jeito que está não pode. Eu
fico muito penalizado. Santa Inês tem um hospital hoje macrorregional
com 100 leitos, tem aberto 30 que está usando e um centro de hemodiálise,
mas as pessoas vão para Bacabal ou vêm para São Luís. Imaginem vocês
três dias a pessoa dentro de um carro! Um velhinho para poder fazer
hemodiálise. Doutor Levi, V. Ex.ª sabe o que é isso. Peço ao seu governador
para ele poder saber. Eu não quero que ele passe pelo que esses velhinhos
estão passando, porque essas pessoas que sofrem de hemodiálise estão
passando, mas que ele tenha mais uma sensibilidade, porque eu sei que ele
é insensível, mas V. Ex.ª pedindo talvez ele se sensibilize. Esse pessoal do
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tratamento de hemodiálise hoje em Santa Inês é uma coisa, assim, absurda!
Eu fico morrendo e sem saber o que fazer. Fico impotente na questão como
parlamentar, porque eu não posso fazer. Se eu pedir, eu sou oposição, mas
eu peço para V. Ex.ªs que são do governo. Chapadinha deve precisar
também. Entrar num carro três vezes por semana, apertadinho, calor, para
fazer hemodiálise, deve ser penoso para todo o estado. Agradeço ao Senhor
Presidente pela benevolência. Eu queria pedir ao governador do estado do
Maranhão que se sensibilize com essa questão do Centro de Hemodiálise
porque praticamente a governadora, a ex-governadora Roseana Sarney, o
ex-secretário Ricardo Murad deixou pronto em todas as macrorregionais,
só que infelizmente, por questão pessoal, o atual governador não deixou
funcionando. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pela liderança do governo, deputado Rogério
Cafeteira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria e imprensa. Senhor Presidente, venho tratar aqui de um assunto que
esteve em pauta e hoje já escutei a deputada Andréa e me parece que
outros, o deputado Wellington também falou, sobre o Projeto de Lei n.º
229, deputada Andréa. E aqui, Senhor Presidente, eu quero fazer um
esclarecimento não só para os deputados, mas para toda a nossa população,
em especial para o Sindicato da Construção Civil, sindicato esse em que
estive hoje pela manhã reunido na Fiema. Deputada Andréa, a bem da
verdade, está se deturpando o projeto, pois na verdade ele não está
sobretaxando o ICMS. Na verdade, estaríamos apenas adequando a nossa
lei de tributação estadual à lei federal, porque decisões de tribunais superiores
decidiram que as construtoras não são inscritas no ICMS, então isso causa
uma diferenciação de tributação. Mas, sensíveis ao setor, que é o setor que
mais emprega, que é um setor importantíssimo para o desenvolvimento do
nosso estado, deputada, desde o ano passado abrimos um diálogo com o
sindicato e estamos tentando, deputado presidente, construir uma situação
junto com o sindicato para que ninguém saia penalizado. É uma questão
que não depende só do nosso governo, porque a maioria das construtoras
compra fora do estado, principalmente em São Paulo. Então, com a mudança
que houve na lei federal, que regulamenta a questão do ICMS, isso causou
esse problema que estamos nos esforçando ao máximo para que a gente
possa solucionar. E aqui quero, deputada, dizer que eu inclusive pedirei ao
presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que fique esclarecido
como esse projeto foi parar na pauta da CCJ, deputada. Existia uma
Indicação para que esse projeto não fosse apreciado ainda, por esta Casa,
até que a gente chegue a um consenso junto ao SINDUSCON. É um
diálogo que vem sendo feito já há meses e vamos continuar até que possamos
chegar a um denominador que seja favorável a todos, nós, de jeito nenhum,
queremos prejudicar o setor da construção civil. Todos nós sabemos e V.
Exa. destacou há pouco, deputada Andréa, a importância que ela tem para
o nosso Estado, para a nossa economia. Então, aqui eu quero reiterar a
posição do governo e cobrar do presidente da Comissão de Constituição e
Justiça que já havia determinado que esse projeto não deveria ser apreciado
por aquela comissão, até que a gente chegasse a um consenso junto com
todos os setores envolvidos nessa questão. Então, deputada Andréa, é
importante que a gente faça o debate, que a gente discuta o assunto, mas
esse assunto não será votado tão cedo. Enquanto não conseguirmos construir
uma solução para ele não vamos votar. O nosso objetivo aqui é contribuir
com esse setor tão importante para a nossa sociedade. Então, eu queria
aqui em meu nome, em nome do Governo tranquilizá-la nesse sentido, não
haverá, nós estamos procurando sim uma forma para que o setor de
construção não seja penalizado, aqui no Maranhão. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Partido Verde. Bloco Parlamentar Democrático.
Deputado Vinícius Louro, por oito minutos com direito a apartes. Deputado
Vinícius Louro declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, também
declina. Bloco Parlamentar Independente. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Primeira 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 e 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. O Presidente, Deputado
Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
expediente encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Othelino Neto, Rafael Leitoa, Wellington do Curso, Cabo
Campos, Max Barros, Nina Melo e Antônio Pereira. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a
inscrição do Deputado Júnior Verde ficou transferida para a próxima Sessão
e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum”
regimental para apreciar a matéria que ficou transferida para a próxima
sessão Ordinária e submeteu à deliberação da Mesa, que deferiu os
Requerimentos nºs: 095/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
enviando Mensagem de Pesar ao Senhor Izaias Aguiar (Zaca), pelo
falecimento da sua esposa, a Professora Vimarense Lúcia Cristina Cunha
de Aguiar, ocorrido no dia 09 de março; Requerimento nº 096/2017, de
mesma autoria, no mesmo sentido ao Pastor Josafá Azevedo, pelo
falecimento da sua esposa, a Missionária Cleisevan Oliveira Macêdo, pelo
seu falecimento, ocorrido no dia 05 de março; Requerimento nº 097/2017,
do Deputado Fábio Macêdo, solicitando que sejam justificadas suas
ausências das Sessões Plenárias realizadas nos dias 08, 09, e 13 de março
de 2017, conforme atestado médico; Requerimento nº 098/2017, de autoria
do Deputado Alexandre Almeida, solicitando que sejam justificadas suas
ausências nas Sessões Plenárias dos dias 20, 21 e 22 de fevereiro deste ano,
conforme atestado médico e Requerimento nº 099/2017, do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Plenária do dia 09 de março do ano em curso, para participar da vistoria de
recuperação da BR-135. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária a Proposta
de Emenda Constitucional nº 002/2016, de autoria do Deputado Júnior
Verde; a Medida Provisória nº 231/2017, de autoria do Poder Executivo.
Requerimentos nºs: 101/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 102/
2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney; 103 e 104/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso e 105/2017, do Deputado Cabo Campos.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Júnior Verde que falou
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Sousa Neto
falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado Eduardo Braide
falou pelo Bloco Parlamentar Independente. Nada mais havendo a tratar,
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a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado,
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de março de 2017.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 231
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017)

LEI Nº 10.569  DE 20  DE  MARÇO  DE 2017

Institui, no âmbito do Programa Mais Empregos,
apoio financeiro às microempresas e empresas de
pequeno porte.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 231, de 09 de fevereiro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em
exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa  nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art.1º Fica instituído, no âmbito do Programa Mais Empregos,
apoio financeiro às microempresas e empresas de pequeno porte optantes
do Simples Nacional, visando contribuir para a elevação do nível de
empregabilidade no Estado.

Art. 2º O apoio financeiro previsto no artigo 1º desta Lei consiste
em conceder às microempresas e empresas de pequeno porte o valor de R$
500,00 (quinhentos reais) por mês, para cada novo emprego regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, acrescido ao  quantitativo já
existente na empresa em 31 de janeiro de 2017.

Art. 3º Os recursos para manutenção do apoio às microempresas
e empresas de pequeno porte conforme definidas no art. 1º correrão por
conta e nos termos do previsto no artigo 5º da Lei nº 10.504, de 6 de
setembro de 2016.

Art. 4º Os benefícios previstos nesta Lei terão validade de 6 (seis)
meses a  partir de sua publicação, prorrogável por igual período, a critério
do Poder Executivo.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos
normativos necessários à aplicação desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da  presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em de 20 de março de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

P O R T A R I A   Nº 150/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Ofício
001/2017 – DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores SILVIO ROCHA LIMA FILHO,
matrícula nº 1624865 e HELTON FRAZÃO CASTELO BRANCO,
matrícula nº 1412147, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 023/2016-AL, Ata de Registro de Preços nº 55/
2015 – TER/MA e Edital Pregão Eletrônico nº 30/2015 – TER/MA, para
aquisição de dois links de 200MB,  um para o prédio sede da Casa e o
outro para o Setor de  Comunicação, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 153/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 028/2017 – DSMO,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores KATYANE RIBEIRO
VASCONCELOS, matrícula nº 1636505 e LARISSA AMADO
BURNETT MARÃO, matrícula nº 1608389, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de  Preços
- 015/2017 - ALEMA, para futura e eventual aquisições de “medicamentos,
equipamentos hospitalares e odontológicos”, conforme determina o Art.
20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 154/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no documento
da Diretoria de Comunicação Social,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores CARLOS ALBERTO FERREIRA

DA SILVA, matrícula nº 1632041 e EDUARDO DO ESPIRITO SANTO
SILVA, matrícula nº 1629609, para atuarem, respectivamente, como Gestor
e Substituto no Contrato nº 03/2017, Pregão Presencial nº 065/2016-CPL-
ALEMA, Processo Administrativo nº 5097/2016–ALEMA, para
fornecimento e distribuição de assinaturas anuais nas versões impressa e
digital de jornais e revistas, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 156/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 049/2017 – DA,
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R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JORDANIA MOURA RIBEIRO,
matrícula nº 1604396 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1615418, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da
Ata de Registro de Preços - 010/2017 - ALEMA, para aquisição de material
de consumo na espécie gás de cozinha do tipo “gás liquefeito de petróleo
(GLP) acondicionado em botijões com capacidade de 13kg”, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67
da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 157/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 050/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e JOSE PAULO FREITAS DE CARVALHO MELO,
matrícula nº 1603885 para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de    Preços - 008/2017 - ALEMA, para
aquisição de material permanente na espécie “ar condicionado Split”,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 158/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 051/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e JOSE PAULO FREITAS DE CARVALHO MELO,
matrícula  nº 1603885 para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de    Preços - 009/2017 - ALEMA, para
aquisição de material permanente na espécie “ar condicionado Split”,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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