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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/03/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.03.2017 – QUINTA-FEIRA

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO – SEGUNDO  TURNO

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

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

II – PROJETO DE LEI EM VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nsº 113/2017)

2. PROJETO DE LEI  Nº  224/2016, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº103/2016), QUE INSTITUI O
PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.  –
COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE REUNIDAS
CONJUNTAMENTE – RELATOR DEPUTADO PROF. MARCO
AURÉLIO – TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. COM ENCAMINHAMENTO DO PV.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 221/2016, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 099/2016), QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO
MARANHÃO – CEESOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; - RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO. – RELATOR DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

4.PROJETO DE LEI Nº 011/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 004/2017), QUE DELIMITA O
PERÍMETRO DE SEGURANÇA NO ENTORNO DAS UNIDADES
PRISIONAIS DO ESTADO DO MARANHÃO. - COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA; - RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO E SEGURANÇA PÚBLICA. – RELATOR DEPUTADO
JÚNIOR VERDE. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

5. PROJETO DE LEI Nº 012/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 005/2017), QUE INSTITUI O
CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA JUVENIL DE SÃO LUÍS -
CIJJUV. - COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; - RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO.
– RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE LEI Nº 228/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE DISPÕE SOBRE OS
DIREITOS DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS E DAS AÇÕES DE
SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; E COMISSÃO DE
SAÚDE – RELATOR DEPUTAD ANTÔNIO PEREIRA. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 123/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA UMA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL CLUBE
PELA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 94 ANOS DE
FUNDAÇÃO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 124/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TUTÓIA, PARABENIZANDO-OS
PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 125/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE OCORREU NO DIA 25 DE MARÇO
DE 2017. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 126/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, PARABENIZANDO-
OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE, QUE OCORREU NO DIA 26 DE MARÇO DE 2017. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 127/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
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PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR
PROFESSOR NATALINO SALGADO FILHO, POR SUA
INDICAÇÃO PARA ASSUMIR A VAGA DE MEMBRO TITULAR
NA CADEIRA Nº 19 DA SECÇÃO DE MEDICINA DA ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 134/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOTA PINTO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES AO VEREADOR ASTRO DE OGUM,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS,
PARABENIZANDO-O PELA SUA GESTÃO À FRENTE DAQUELA
INSTITUIÇÃO, ONDE PRIORIZOU-SE A MODERNIZAÇÃO DO
PROCESSO LEGISLATIVO E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES,
BEM COMO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA
CÂMARA, INCLUSIVE COM A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO
PALÁCIO SIMÃO ESTÁCIO DA SILVEIRA, PROPICIANDO AOS
VEREADORES EXERCEREM O SEU MANDATO COM MAIS
EFICIÊNCIA E TRANQUILIDADE. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 137/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DESTA CASA, A
PASSAGEM DO 79º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE
MIRADOR, CRIADO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 45, DE 29
DE MARÇO DE 1938. REQUER, AINDA, QUE SEJA
ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO
PREFEITO RONI, EXTENSIVA AO BRAVO POVO DESSA TERRA.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 138/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À DIRETORIA DO CORDINO FUTEBOL
CLUBE, PELA CLASSIFICAÇÃO PARA DECIDIR O 1º TURNO DO
CAMPEONATO MARANHENSE. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 140/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/2017,
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO Nº 141/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ, PELA PASSAGEM DE SEU
106º (CENTÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO, GLEYDSON REZENDE E À CÂMARA DE
VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, PEDRO JOSÉ
ALVES DE CARVALHO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

17. REQUERIMENTO Nº 142/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, PELA PASSAGEM DE SEU 79º
(SEPTUAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO, ALBÉRICO FILHO E À CÂMARA DE
VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR JOSÉ
DOS REIS SILVA SOUSA. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

18. REQUERIMENTO Nº 143/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE MIRADOR, PELA PASSAGEM DE SEU 79º
(SEPTUAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO, RONY PEREIRA DE SOUSA E À CÂMARA
DE VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
EDIMÍSIO RODRIGUES DA SILVA. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

19. REQUERIMENTO Nº 145/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS
MUNICÍPIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE
REQUERIMENTO, PELAS PASSAGENS DOS SEUS
ANIVERSÁRIOS COMPLETADOS NO MÊS DE MARÇO DO
CORRENTE ANO, NA OPORTUNIDADE REQUER, TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA AOS EXCELENTÍSSIMOS PREFEITOS, BEM
COMO AOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES
DOS ALUDIDOS MUNICÍPIOS. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

20. REQUERIMENTO Nº 146/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOTA PINTO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM AOS SENADORES
MARANHENSES PARA QUE REJEITEM A PROPOSTA DE VOTO
EM LISTA FECHADA CONSTANTE NA REFORMA POLÍTICA E
ELEITORAL EM DISCUSSÃO NO CONGRESSO NACIONAL. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

21. REQUERIMENTO Nº 147/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOTA PINTO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM AOS DEPUTADOS
FEDERAIS DA BANCADA MARANHENSE PARA QUE REJEITEM
A PROPOSTA DE VOTO EM LISTA FECHADA CONSTANTE NA
REFORMA POLÍTICA E ELEITORAL EM DISCUSSÃO NO
CONGRESSO NACIONAL. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

22. REQUERIMENTO Nº 148/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONSTITUÍDA UMA COMISSÃO
ESPECIAL PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, DEBATER A
REFORMA POLÍTICA QUE SE ENCONTRA EM DISCUSSÃO NO
CONGRESSO NACIONAL, QUE TRAZ IMPORTANTES
ALTERAÇÕES NO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL
BRASILEIRO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

23. REQUERIMENTO Nº 149/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PARABÉNS À
CIDADE DE CHAPADINHA PELA PASSAGEM DO DIA 29 DE
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MARÇO, QUE É CELEBRADA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
MUNICÍPIO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

24. REQUERIMENTOS Nsº 150, 151, 152, 153, 154 E 155/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA E 157, 158,
160, 162, 164 E 165/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO
SARNEY, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES ÀS
POPULAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE VARGEM GRANDE, SÃO
BERNARDO, TUTÓIA, CHAPADINHA, BARREIRINHAS E
ARAIOSES, PELA PASSAGEM DE SEUS 79º (SEPTUAGÉSIMO
NONO) ANIVERSÁRIOS, QUE OCORRERAM DIA 29 DE MARÇO;
OPORTUNIDADE EM QUE REQUEREM, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PREFEITOS, E ÀS
CÂMARAS DE VEREADORES, NAS PESSOAS DE SEUS
PRESIDENTES.

25. REQUERIMENTOS Nsº 156, 159, 161, 163 E 166/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS
MUNICÍPIOS DE PERI-MIRIM, MIRADOR, LORETO, BARÃO
DE GRAJAÚ E SÃO BENTO, PELA PASAGEM DE SEUS
ANIVERSÁRIOS; REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AOS
EXCELENTÍSSIMOS PREFEITOS E ÀS CÂMARAS DE
VEREADORES, NAS PESSOAS DE SEUS PRESIDENTES.

26. REQUERIMENTO Nº 167/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 040/
2017, QUE CRIA O DEPARTAMENTO DE FEMININO, NO
ÂMBITO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

27. REQUERIMENTO Nº 168/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR
CONNOR PIRES DE FARIAS, IMPORTANTE EMPRESÁRIO DO
SETOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO TOCANTINA,
OCORRIDO NA DATA DE 26 DE MARÇO EM SÃO LUÍS/MA.

28. REQUERIMENTO Nº 169/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS AUSÊNCIAS
NAS SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DO MÊS DE
MARÇO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA SUA
PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL EM BRASÍLIA/
DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 30/03/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 048/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que Institui, no Âmbito do Estado do Maranhão,
o Direito a uma Folga Anual para Realização de Exames de Controle do
Câncer de Mama e Colo do Útero, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 047/17, de autoria do Senhor

Deputado Othelino Neto, que cria o Cadastro para Bloqueio do
Recebimento de Ligações de Telemarketing, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/17,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a extinção e criação de
Cargos Comissionados no Quadro de Pessoal Temporário da Creche
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSAO:
1. PROJETO DE LEI Nº 043/17, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araujo, que Institui a Semana Estadual de
Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia diabética, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 044/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson  Araújo, que Institui a “Semana Estadual do Rim”, do
Combate à Insuficiência Renal Crônica e do Paciente Transplantado e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 045/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre a instalação de fraldários
para uso de pessoas com necessidades especiais e idosas.

4. PROJETO DE LEI Nº 046/17, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a inclusão de quadras
poliesportivas nos projetos de construção de escolas públicas no estado
do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  29/03/17.

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

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

Braide.
Segunda Secretária Senhora Deputada Francisco Primo.

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

I – ABERTURA.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 049 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo,
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de cartão de crédito e similares manterem em suas
páginas na internet link próprio que possibilite ao
consumidor realizar a suspensão ou o
cancelamento do contrato de prestação de serviço
via internet.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – Ficam as empresas prestadoras de serviços de
telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares obrigadas a
manterem em suas páginas na internet link próprio que possibilite ao
consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de
prestação de serviço via internet.

Art. 2º – Art. 2º – As empresas mencionadas no art. 1º deverão
fazer constar em suas páginas na internet, em local visível, de fácil
acesso e em destaque, link próprio para suspensão e cancelamento dos
serviços contratados com seus consumidores.

Art. 3º – O descumprimento desta lei acarretará aos infratores
as seguintes penalidades, aplicadas sucessivamente:

I – advertência;
II – multa de 1.000 (hum mil reais), se reincidente.
Parágrafo único – A multa de que trata o inciso II deste artigo

deverá ser dobrada a cada reincidência.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Se a contratação dos serviços é simples e fácil, presteza e

facilidade devem ser oferecidas ao consumidor na hora da suspensão
ou do cancelamento do contrato.

Alguns prestadores de serviços chegam ao absurdo de exigir a
presença física do contratante para a suspensão ou o cancelamento do
contrato, o que, com certeza, acaba onerando o consumidor de forma
excessiva e desnecessária.

Este projeto de lei visa proteger o consumidor, nos termos do
art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, e da Lei nº 8.078,
de 1990, garantindo liberdade e segurança ao consumidor.

Por sua vez, o art. 31 da Lei nº 8.078, de 1990, obriga os
prestadores de serviços a assegurar ao consumidor informações
claras e precisas sobre os serviços ofertados.

As prestadoras de serviços de telefonia, TV a cabo, cartões de
crédito e similares possuem páginas exclusivas na internet, local em
que seus serviços são ofertados e divulgados. Todavia, nas respectivas
páginas não há um único local em que o consumidor possa solicitar a
suspensão ou o cancelamento do serviço eventualmente contratado.

A contratação dos serviços é realizada através de um simples
contato telefônico ou até mesmo via internet. Por outro lado, a
suspensão ou o cancelamento dos serviços é extremamente penosa ao
consumidor, que, muitas vezes, acaba optando por manter o contrato
em razão das dificuldades impostas pela contratada.

Raras são as vezes em que o consumidor consegue suspender
ou cancelar o serviço com agilidade e presteza. Na maioria das vezes é
obrigado a permanecer ao telefone à espera de atendimento e, quando
atendido, é ainda obrigado a ouvir insistentes e longos apelos e ofertas
a fim de persuadi-lo a permanecer com o contrato.

A obrigação não traz prejuízo ou ônus às prestadoras dos
serviços, tendo em vista que já mantêm páginas na internet, bastando
incluir um link específico para suspensão ou cancelamento dos serviços
eventualmente contratados.

Estabelece o inciso V do art. 24 da Constituição Federal a
competência concorrente da União, dos estados e do Distrito
Federal para legislar sobre direito do consumidor, limitando-se
a União a estabelecer normas gerais (§2º do art. 24 da Constituição
Federal).

As normas gerais estão previstas no Código de Defesa do
Consumidor – CDC –, Lei nº 8.078, de 1990, não havendo, portanto,
impedimento à aprovação deste projeto de lei. O CDC prevê a

competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal
para baixarem normas relativas ao consumo de produtos e serviços
(art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990). Impõe ainda à União, aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios o dever de fiscalização e controle da
publicidade de produtos e serviços, com o objetivo de que os prestadores
de serviços ofereçam informações seguras e claras ao consumidor (§1º
do art. 55 da Lei nº 7.085, de 1990).

O art. 22 da Resolução nº 632, de 7/3/2014, da Anatel, garante
ao consumidor um espaço reservado para processamento da rescisão
de forma automática, porém as empresas prestadoras de serviços não
disponibilizam essa opção na internet.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 050 / 17

Dispõe sobre a instalação, por parte das
concessionárias e permissionárias de serviço
público de transporte coletivo de pessoas, de
dispositivo de pânico que gere a mensagem
“Socorro! Assalto!” nos letreiros luminosos
dos veículos para informar a ocorrência de
assaltos e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – Ficam as concessionárias e permissionárias de serviço
público de transporte coletivo de pessoas no Estado obrigadas a instalar
dispositivo de pânico que gere a mensagem “Socorro! Assalto!” nos
letreiros luminosos dos veículos, para informar a ocorrência de assaltos.

Parágrafo único – A instalação do referido dispositivo visa,
exclusivamente, à preservação da segurança e à prevenção de furtos,
roubos, atos de vandalismo, depredação, violência, utilização inadequada
ou indevida e outros atos que colocam em risco a segurança dos usuários
e funcionários do sistema de transporte público.

Art. 2º – Entende-se por veículos de transporte coletivo de
pessoas os ônibus e as vans municipais e intermunicipais que oferecem
esse tipo de transporte no Estado.

Art. 3º – O dispositivo de que trata o caput do art. 1º deve ser
instalado em local restrito e de fácil acesso ao motorista e ao cobrador,
de forma que não coloque em risco a segurança de todos.

Art. 4º – O disposto nesta lei aplica-se a concessionárias e
permissionárias que prestam serviço público de transporte coletivo de
pessoas no Estado.

Art. 5º – As empresas prestadores de serviço público de
transporte coletivo de pessoas terão o prazo de cento e oitenta dias a
partir da publicação desta lei para se adequarem.

Art. 6º – A multa aplicada terá o valor de 500 reais por veículo
que não estiver de acordo com a norma vigente, sendo aplicada em
dobro em caso de reincidência.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei tem por finalidade inibir, coibir e,

quem sabe, de forma preventiva, minimizar as consequências dos
frequentes assaltos e outros tipos de crimes que ocorrem nos transportes
coletivos, causando prejuízos para as empresas e seus passageiros.
Pensa-se contribuir, assim, efetivamente para a melhoria da segurança,
pois cria-se um sistema denunciador dos eventos que aconteçam no
interior dos veículos e que atentem contra seus ocupantes, o qual, ao
ser acionado, poderá ser percebido por terceiros e autoridades.

O projeto ora proposto não fere as normas existentes de trânsito
no nosso ordenamento, sendo, ainda, um sistema de baixo custo, com
valor inferior aos equipamentos de GPS e câmeras.

Os números de assaltos a ônibus divulgados pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Maranhão
possibilitam montar um novo mapa dos pontos, linhas e horários mais
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visados pelos assaltantes de ônibus coletivo na Região Metropolitana
de São Luís. Segundo o sindicato, fevereiro vem seguindo a tendência
de aumento no número desse tipo de crime, com 64 ocorrências.

Em janeiro 2017, foram 77~ em dezembro, 69. A média, nesses
três meses, vem se mantendo em pouco mais de dois assaltos por dia.
Mas, em alguns dias, existe uma concentração maior de ações, como
ocorreu em 9 e 24 de fevereiro, que tiveram cinco assaltos registrados
cada um. Outras datas, como 11, 17, 21 e 22 do mesmo mês, registraram
quatro crimes em regiões diferente. Pode ser creditado à ação da polícia,
nos corredores mais problemáticos. Mudança de área Mas eles acabaram
por ocupar regiões mais distantes do Centro e que têm menos proteção
policial.

O direito a segurança é um direito Constitucional.
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos:

O STF preceitua que:
Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem
seguir o modelo federal. O art. 144 da Constituição aponta
os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública.
Entre eles não está o Departamento de Trânsito. Resta pois
vedada aos Estados-membros a possibilidade de estender o
rol, que esta Corte já firmou ser numerus clausus, para
alcançar o Departamento de Trânsito.
[ADI 1.182, voto do rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2005, P,
DJ de 10-3-2006.] Vide ADI 2.827, rel. min. Gilmar Mendes,
j. 16-9-2010, Plenário, DJE de 6-4-2011
O direito a segurança é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar
condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal
serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que
haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário
do Poder Executivo. [RE 559.646 AgR, rel. min. Ellen Gracie,
j. 7-6-2011, 2ª T, DJE de 24-6-2011.] ARE 654.823 AgR,
rel. min. Dias Toffoli, j. 12-11-2013, 1ª T, DJE de 5-12-
2013

PROJETO DE LEI Nº 051 / 17

“CRIA o Programa de Fisioterapia para Idoso
(Fisioterapia Geriátrica) em toda Rede Estadual
de Saúde e dá outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – O Programa de Fisioterapia para Idosos – Fisioterapia
Geriátrica em toda rede pública de saúde do Estado do Maranhão.

Parágrafo Único - o Programa de Fisioterapia a para Idosos -
Fisioterapia Geriátrica, de que trata o “caput” do Art. 1º, será oferecido
aos Idosos na rede pública de saúde estadual como forma de prevenção
e recuperação das mudanças fisiológicas e biomecânicas ocorridas pelo
processo de envelhecimento e suas sessões coordenadas sempre por
um fisioterapeuta.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A proposta visa, inicialmente, tornar a presença do
fisioterapeuta obrigatória em estabelecimentos de saúde ao menos três
vezes por semana, pois com o aumento da expectativa de vida e
consequente aumento da população idosa no Brasil, ocorreu também o
crescimento dos tratamentos e cuidados da saúde desta população. A
Fisioterapia para Idosos, cujo nome técnico é Fisioterapia Geriátrica,
tem como objetivo promoção, manutenção, prevenção e recuperação
das mudanças fisiológicas e biomecânicas ocorridas pelo processo de
envelhecimento, como a diminuição da massa muscular e da densidade
óssea, a perda da força muscular, da agilidade, da coordenação motora,
do equilíbrio e da mobilidade articular, dentre outros processos.

O fisioterapeuta é o profissional responsável pelo diagnóstico,
prevenção, recuperação e tratamento das disfunções do organismo
humano, causadas por má formação genética acidentes ou posturas
incorretas no dia a dia.

Nos últimos 20 anos muitos estudos têm comprovado que a
prática de exercícios físicos para idosos, devidamente planejados e
dirigidos por profissionais habilitados diminui fatores de risco de todas
as causas de morte e morbidade, em especial, para certas doenças.
Posso citar o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC), que são
influenciados positivamente. Os exercícios evitam ou diminuem o
envelhecirnento precoce. Como a fisioterapia atua na prevenção e na
reabilitação, não é preciso ser idoso para tirar proveito das orientações
práticas e preventivas que podem aprimorar as atividades quotidianas.
Para quem já passou dos 60 anos, o trabalho de um fisioterapeuta
ajudará na adequação do mobiliário, a lidar com as dificuldades motoras,
respiratórias e até quedas recorrentes.

O resultado dessa atuação é a melhora significativa da qualidade
de vida, pois é importante que o idoso saiba das suas condições para
que possa tomar providências para minimizar os efeitos da idade.

PROJETO DE LEI Nº 052 / 17

Institui o mês de dezembro como “Dezembro
Cinza”, destinado a homenagear os Policiais e
Bombeiros Militares falecidos em decorrência da
profissão no Maranhão .

Art. 1º. Fica Instituído em todo o Estado do Maranhão o
“Dezembro Cinza”, em respeito e homenagem aos Policias e Bombeiros
Militares que faleceram em pleno serviço ativo e em decorrência da
profissão, a ser realizado sempre no mês de dezembro;

Art. 2º - No mês de dezembro serão realizados missas, cultos,
homenagens e campanhas de apoio às famílias enlutadas, com o objetivo
de reconhecer e elevar o trabalho desses guerreiros que morreram pela
profissão, devendo ser reconhecidos como heróis.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 28 DE MARÇO DE 2017.
- CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

JUSTIFICATIVA

Sabe-se que a profissão de Policial e Bombeiro Militar é uma
das mais desgastantes. Alguns estudiosos apontam como uma as piores
profissões no Brasil.
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É crescente em todo o Brasil, a morte de policias que morrem

em plena atividade ou morrem em decorrência dela, quando de folga,
tenta proteger a sociedade da violência social.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016,
foram mortos no Brasil no ano de 2015, 721 Policias em serviço e
1.822 Policias fora de serviço.

No Maranhão, em 2013, foram mortos 17 Policias Civis e
Militares, em 2014 também foi 17 mortos. Em 2015 foram mortos 07
Policias e 07 em 2016.

Com o aumento da violência e o crescente número de
homicídios, nos resta reconhecer e homenagear esses heróis que se
dedicaram à profissão e morreram defendendo a farda e a sociedade.

Nos dias atuais a Segurança Pública se tornou um tema central
e prioritário para o bem estar de nossa Sociedade. O objetivo do projeto
é demostrar que existem agentes públicos que trabalham na área da
Segurança Pública e, essas pessoas precisam ser valorizadas, precisam
do reconhecimento de nossa Sociedade.

São Luís, 28 de março de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 053 / 17

Institui no âmbito do Estado de Maranhão, o
Cadastro para Bloqueio de Propaganda.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Cadastro para Bloqueio de Propaganda - CBP.

Parágrafo Único - O Cadastro tem por objetivo impedir que as
empresas de Telemarketing, Email Marketing ou os estabelecimentos
que se utilizam desse serviço efetuem ligações telefônicas, enviem
SMS ou e-mail de propagandas não autorizadas para os consumidores
nele inscritos.

Art. 2º - Cabe ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON - MA implantar, gerenciar e divulgar aos
interessados o Cadastro, a partir da publicação desta Lei, bem como
criar os mecanismos necessários à sua implementação.

Parágrafo Único - Compete ao PROCON - MA a faculdade de
estabelecer ou não parcerias com outras entidades ligadas à defesa do
consumidor para participarem da divulgação do Cadastro.

Art. 3º - O PROCON - MA e seus parceiros disponibilizarão
em suas páginas na Internet e por outros meios que julgar conveniente,
a lista de usuários cadastrados a que se refere o texto, discriminando o
nome, o número do telefone, o e-mail e a data da inscrição.

Parágrafo Único - A inclusão e exclusão de consumidor na lista
de que trata esta Lei e a consulta a essa lista serão gratuitas.

Art. 4º - A inscrição no Cadastro será realizada mediante os
meios descritos no artigo anterior; no ato da inscrição o usuário deverá
fornecer as seguintes informações:

I - nome;
II - número do RG;
III - CPF;
IV - endereço;
V - CEP;
VI - número do telefone a ser cadastrado;
VII - e-mail a ser cadastrado.
Parágrafo único. O Cadastro deverá possibilitar:
I - que as empresas de Telemarketing e de E-mail Marketing

possam verificar as solicitações de inclusão e exclusão no Cadastro,
por dia;

II - que após um ano da inscrição os usuários sejam notificados
por SMS e e-mail da necessidade de revalidação do Cadastro;

III - que o usuário possa cadastrar somente os tipos de bloqueio
(chamadas telefônicas, SMS e e-mail) que achar conveniente,
permitindo que receba propagandas da forma como melhor lhe aprouver.

Art. 5º - A partir do 30º (trigésimo) dia do ingresso do usuário
no Cadastro, as empresas que prestam serviços de Telemarketing e E-
mail Marketing, não poderão efetuar ligações telefônicas ou enviar

SMS  e e-mail de propaganda destinados às pessoas inscritas no
cadastro supracitado, conforme solicitação de bloqueio realizada.

§ 1º - Enquanto vigorar a relação de consumo, as empresas que
mantiverem operações econômicas com o usuário cadastrado poderão
através de serviço de Telemarketing e E-mail Marketing passar
informações sobre o serviço utilizado pelo usuário, mas não poderão
fazer ofertas de novos serviços.

§ 2º - O usuário somente poderá cadastrar linhas telefônicas e
e-mail registrados em seu nome e CPF, com exceção de menores e
incapazes, em que os pais ou responsáveis poderão representar os
dependentes na solicitação.

§3º - Caso o usuário deixe de ser o titular da linha, deverá
realizar de imediato o cancelamento de sua inscrição no Cadastro.

§ 4º - Incluem-se nas disposições desta Lei, os telefones fixos,
os aparelhos de telefonia móvel e os endereços eletrônicos em geral.

§ 5º - A qualquer momento o usuário poderá solicitar o seu
desligamento do Cadastro.

Art. 6º - O usuário que receber ligações após os 30 (trinta) dias
da data do ingresso no Cadastro deverá registrar ocorrência do fato,
junto ao PROCON - MA, informando o dia, horário, nome da empresa
e, se houver, o nome do operador, a fim de que sejam tomadas as
medidas cabíveis.

Art. 7º. As penalidades serão aplicadas conforme disposições
do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 8º. Não se aplicam os dispositivos da presente Lei às
entidades filantrópicas que utilizem Telemarketing e E-mail Marketing
para angariar recursos ou para divulgar campanhas sociais.

Art. 9º. É vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais
por meio de Telemarketing a qualquer consumidor:

I - nos domingos e feriados, em qualquer horário;
II - em qualquer dia, entre as 21 e às 8 horas.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao

fornecedor que detenha autorização do consumidor específica para as
datas e os horários indicados neste artigo.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA),São Luís,    de        de 2017. - Dep. Estadual Rafael
Leitoa

Justificativa
O  “marketing”  é  uma  realidade no mundo  dos  negócios.  A

palavra  “marketing”, segundo definição do Dicionário  Aurélio,  é
“conjunto  de  estudos  e medidas que provêem  o  lançamento  e  a
sustentação  de  um  produto  ou serviço  no  mercado  consumidor,
garantindo  o  bom êxito comercial da iniciativa”.  O  marketing direto
ativo é aquele que possibilita a venda do produto diretamente  ao
consumidor,  sem  a  necessidade de o produto  ficar  exposto  num
estabelecimento comercial; sendo que o fornecedor toma a iniciativa,
interpelando o consumidor e fazendo-lhe a proposta de venda do
produto.

     O  âmbito  de aplicação deste projeto restringe-se às  vendas
por  marketing ativo direto, pois são estas que escapam ao  domínio
do consumidor.  A  ideia central é que o fornecedor não  pode  ter  o
direito absoluto de interpelar o consumidor em qualquer dia  e  em
qualquer  hora para oferecer-lhe produtos. O consumidor,  por  sua
vez, não pode ser incomodado - às vezes no aconchego do seu lar  -
para  responder  a ofertas de produtos. Existe um conflito  social que
precisa  ser  resolvido. Como este conflito  envolve  todo  o conjunto
de consumidores e todo o conjunto de fornecedores,  há  a necessidade
de uma lei.

No âmbito do Estado do Maranhão, a Lei nº 9.053/2009
procurou disciplinar parte da matéria, mas apresenta alguns pontos
que limitam sua operacionalização:

1 – o cadastro nunca foi implementado, possivelmente por
não ter a lei determinado a um órgão/entidade a competência de seu
gerenciamento;
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2 – o cadastro é limitado aos serviços de Telemarketing, não

abrangendo a onda crescente de propaganda por SMS e E-mail.
No intuito de corrigir tais lapsos, o presente projeto determina

ao PROCON-MA a responsabilidade de implantação e gerenciamento
do Cadastro de Bloqueio, bem como amplia a competência do cadastro,
incluindo, além do Telemarketing, as propagandas via SMS e E-mail.

A proposta é inovadora, eis que nenhum outro Estado no país,
que já aprovou o mesmo tipo de Cadastro de Bloqueio, disciplina a
matéria abrangendo a propaganda por Marketing direto ativo, mas tão
somente o Telemarketing.

Vai além o projeto, prevendo que o consumidor possa
determinar no Cadastro quais tipos de propaganda estaria interessado
em bloquear, possibilitando ao mesmo, por exemplo, o bloqueio de
Telemarketing e propaganda por SMS, mas permitindo o E-mail
Marketing.

Considerando, ainda, que atualmente é constante a troca de
números de telefone e celular pelos consumidores, o Projeto de Lei
prevê, além da obrigação do consumidor de informar imediatamente
quando deixar de ser o titular da linha, que será necessária a renovação
anual da inscrição no Cadastro. Isso possibilita que, caso haja troca de
titularidade da linha, o novo usuário possa optar em manter ou não o
bloqueio.

Por fim, o presente  Projeto procura disciplinar em seu art. 9º
os período de atividade do Telemarketing, seguindo o estabelecido no
Código de Ética da ABEMD (Associação Brasileira de Marketing de
Dados), que determina:

“4.3.  Nas  ações de telemarketing ativo, aquelas  em  que  o
agente de marketing direto realiza a chamada telefônica, o contato
somente  poderá ser feito de segunda a sexta-feira,  das  8:00  às 21:30
horas, e aos sábados, das 9:00 às 18:00 horas. Aos domingos e feriados
não poderá ser realizada nenhuma forma de telemarketing ativo”.

Assim, a solicitação de aprovação do presente projeto de lei, e
consequente revogação da Lei 9.053/2009, deve prosperar no intuito
de se fazer efetiva a implantação de um Cadastro de Bloqueio de
Propagando amplo, abrangendo os mais diversos tipos de marketing,
conforme interesse do consumidor.

Em razão do exposto acima, pedimos o apoio dos nobres
colegas para aprovar nosso projeto.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 012 / 17

Concede Titulo de Cidadão Maranhense ao Senhor
PAULO AUGUSTO DA TRINDADE.

Art.1°- Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Paulo Augusto da Trindade.

Art.2°- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de março de 2017. - RAIMUNDO
SOARES CUTRIM  - DEPUTADO ESTADUAL – PC do B

JUSTIFICATIVA

Paulo Augusto da Trindade, natural do Rio de Janeiro, filho de
Ennio Evangelista da Trindade, Militar e da Homerina Muniz Braga,
professora.

Casado com a Economista Ândrea Braga Goulart da Trindade.
Pai de Livia Goulart da Trindade, Camila Goulart Barbosa e Marcela
Goulart Barbosa e Thiago Leal Trindade

Estudou toda a vida em Colégio Militar finalizando o seu ensino
médio no Colégio Militar no Rio de Janeiro.

No ano de 1983 prestou concurso Público para Oficial da
Marinha de Guerra, onde foi aprovado e permaneceu no período de
1983 até 1993.

Também concluiu, o curso de Engenharia Militar-Naval de
Sistemas de Armas, entre os anos de 1979 até 1982.

Em 1986, fez Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para
Oficiais, na Diretoria de Hidrografia e Navegação Niterói.

Em 1989, fez curso de Especialização em Geologia e Geofísica
Marinha, na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. ~

Em 1993, foi aprovado para profissão de Pratico de Navio.
SERVPRAT - Serviço de Praticagem da Baía de São Marcos - Prático
– 1993.

Em 2007, tornou-se Diretor Presidente da APEM – Associação
dos Práticos do Estado do Maranhão, mandato compreendido entre
2007 à 2008. Sendo novamento eleito Presidente da Associação dos
Práticos do Estado do Maranhão, em 2012, com mandato entre 2012 à
2013.

Praticante e sempre atuante na Doutrina Espírita, trabalhou
por alguns anos como voluntário do Hospital Aldenora Bello.

Em 2007, iniciou e fundou o Centro Espírita Mensageiros da
Luz, com a atividade de Evangelho terapia.

Posteriormente iniciou outras atividades no Centro Espírita
Mensageiros da Luz que, atualmente possui atividades todos os dias
da semana.

Hoje, o Centro Mensageiros da Luz possui um Programas de
Apoio Material e Espiritual junto a Creche Cantinho do Sabiá localizada
na Vila Conceição, onde a mesma, possui atividade e entrega de
quentinhas aos domingos para os irmãos sem tetos e entrega de lanche
(mingau e sanduiche) para os irmãos sem tetos às quintas-feiras a
noite.

Por todo exposto é justa a homenagem, que em toda a sua
trajetória de vida profissional dedicada a Nação Brasileira, contribuindo
de forma brilhante para a administração pública e a promoção do bem
comum.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de março de 2017. RAIMUNDO SOARES
CUTRIM – DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013 / 17

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Magistrado, Dr. Sebastião
Joaquim Lima Bonfim.”

Art. 1º- Fica conceituada a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman”  ao Magistrado Dr. Sebastião Joaquim Lima
Bonfim.

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

PLENÁRIO “ NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN” SÃO LUIS, 28 de março de 2017. - Stênio
Rezende - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Dr. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, nasceu em Tuntum,

Maranhão, em 09 de janeiro de 1960. Filho de Luiz Augusto Bonfim e
Dona Marlene Lima Bonfim. Casado com Maria Elieide Pontes Lima
Bonfim, pais de Luiz Augusto Bonfim Neto II e Laís Lima Bonfim.

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Universidade
PUC - Braz Cubas, São Paulo-SP.

Realizou vários cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação
na área, como o curso de Teoria Geral do Estado – USP – Universidade
São Francisco S. Paulo; Direito Processual Civil; Técnicas em Medicina
Legal; Direito Penal na atualidade – Centro Acadêmico – Prof. Márcio
Tomás Bastos; Direito Eleitoral – Prof. Tito Costa; Direito Trabalho –
Prof. Almir Pazzionoto;

Juros – Aspectos Econômicos e Jurídicos – Fundação Getúlio
Vargas; Fundamentos Constitucionais do Processo – Escola Superior
de Direito Constitucional – ESDC; Direito Tributário – Universidade
Sul de Santa Catarina;  Direito Processual Civil – Universidade Sul de
Santa Catarina Direito Processual Civil - Fundamentos  e Teoria Geral
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– Fundação Getúlio Vargas; MBA – Dinâmica em Poder Judiciário –
Fundação Getúlio Vargas.

O homenageado ingressou na Magistratura do Estado do
Maranhão em 1991. Foi juiz Substituto em 1.992. Titularizado em Mirador
– MA, em 1993. No mesmo ano fez permuta para Lago da Pedra/MA. Em
1994 Esperantinópilis – MA. Foi promovido para Presidente Dutra em
1997. Balsas, 1998. Para Entrância Final, por promoção, em 2005.
Atualmente é Titular da 12ª Vara Cível da Capital.

Recebeu ao longo de sua carreira, diversas condecorações ao
reconhecimento do trabalho exercido no cumprimento do dever e da defesa
da sociedade. Entre tantas honrarias, vale destacar, a Medalha Ministro
Arthur Quadros Collares Moreira - Mérito Eleitoral do Maranhão, Medalha
Honra ao Mérito – Ministério Público do Estado do Maranhão;
Condecoração Medalha  do Mérito Alferes Anibal de Moraes Santos –
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão; Medalha Brigadeiro Falcão –
Policia Militar do Estado do Maranhão. - Medalha de Tempo de Serviço,
10 e 20 anos, Poder Judiciário do Maranhão , Medalha 200 anos de
História do Poder Judiciário do Maranhão.

E ainda, Título de Cidadão de Paulo Ramos; Cidadão de
Esperantinópolis; Cidadão Poção de Pedras; Cidadão de São Raimundo do
Doca Bezerra; Cidadão de São Roberto; Cidadão Balsense; Cidadão de
Presidente Dutra; Cidadão de Eugênio Barros; Cidadão de Loreto, Cidadão
de  São Domingos do Azeitão; Cidadão de Benedito Leite; Santa Filomena
do Maranhão e Cidadão de Barra do Corda.

Assim, com base na sua experiência, dedicação, compromisso,
por seus relevantes serviços prestados, o torna merecedor desta justa
homenagem, como reconhecimento do seu mérito, contribuindo para uma
sociedade cada vez mais justa e melhor.

Ante ao exposto, conto com o apoio e a aprovação dos meus
Nobres Pares à este Projeto de Resolução Legislativa.

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Beckman”, em São
Luís/MA, 28 de março de 2017. - STENIO REZENDE - DEPUTADO
ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 150 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de Congratulações
à população do Município de Vargem Grande, pela comemoração dos 79
anos da referida cidade, que ocorre, hoje, dia 29 de março, deste ano,
extensiva ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlinhos Barros, como
também à Câmara de Vereadores, na pessoa de seu Presidente, Vereador
Germano Barros

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio MANUEL
BECKMAN, São Luís, 28 de março de 2017 – FÁBIO BRAGA– Deputado
Estadual – SD.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 151 / 17
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de Congratulações
à população do Município de São Bernardo, pela comemoração dos 79
anos da referida cidade, que ocorre, hoje, dia 29 de março, deste ano,
extensiva ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, João Igor, como também à
Câmara de Vereadores, na pessoa de seu Presidente.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio MANUEL
BECKMAN, São Luís, 28 de março de 2017 – FÁBIO BRAGA– Deputado
Estadual – SD.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 152 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de Congratulações
à população do Município de Tutóia, pela comemoração dos 79 anos da
referida cidade, que ocorre, hoje, dia 29 de março, deste ano, extensiva ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, Romildo do Hospital, como também à
Câmara de Vereadores, na pessoa de seu Presidente.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio MANUEL
BECKMAN, São Luís, 28 de março de 2017 – FÁBIO BRAGA– Deputado
Estadual – SD.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 153 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de Congratulações
à população do Município de Chapadinha, pela comemoração dos 79
anos da referida cidade, que ocorre, hoje, dia 29 de março, deste ano,
extensiva ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Dr. Magno Bacelar, como
também à Câmara de Vereadores, na pessoa de seu Presidente, Vereadora
Professora Vera Lucia.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio MANUEL
BECKMAN, São Luís, 28 de março de 2017 – FÁBIO BRAGA– Deputado
Estadual – SD.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 154 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de Congratulações
à população do Município de Barreirinhas, pela comemoração dos 79
anos da referida cidade, que ocorre, hoje, dia 29 de março, deste ano,
extensiva ao Excelentíssimo Senhor Prefeito ALBÉRICO FILHO, como
também à Câmara de Vereadores, na pessoa de seu Presidente, Vereador
Zé Reizinho.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio MANUEL
BECKMAN, São Luís, 28 de março de 2017 – FÁBIO BRAGA– Deputado
Estadual – SD.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº  155 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de
Congratulações à população do Município de Araioses, pela
comemoração dos 79 anos da referida cidade, que ocorre, hoje, dia 29
de março, deste ano, extensiva ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Dr.
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Cristino Araújo, como também à Câmara de Vereadores, na pessoa de
seu Presidente, Vereador Elson Coutinho.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio
MANUEL BECKMAN, São Luís, 28 de março de 2017 – FÁBIO
BRAGA– Deputado Estadual – SD.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 156 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de PERI-MIRIM,
pela passagem de seu 97º (Nonagésimo Sétimo) aniversário, que ocorrerá
no dia 31 de MARÇO, oportunidade em que requeiro, também, que se
dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, JOSE
GERALDO AMORIM PEREIRA, e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente, a Senhora TELMA
PINHEIRO.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 157 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de VARGEM
GRANDE, pela passagem de seu 78º (Septuagésimo oitavo) aniversário,
que ocorrerá no dia 29 de MARÇO, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
CARLINHOS BARROS, e à Câmara de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu presidente, o Senhor Germano Barros.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 158 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de TUTÓIA, pela
passagem de seu 79º (Septuagésimo nono) aniversário, que ocorrerá no
dia 29 de MARÇO, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ROMILDO
DAMASCENO, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa
do seu presidente, o Senhor Vitor Almeida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 159 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de MIRADOR,
pela passagem de seu 79º (Septuagésimo nono) aniversário, que ocorrerá
no dia 29 de MARÇO, oportunidade em que requeiro, também, que se
dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, JOSÉ RON-
NILDE PEREIRA DE SOUSA, e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente, o Senhor Edimisio Rodrigues.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 160 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de
BARREIRINHAS, pela passagem de seu 79º (Septuagésimo Nono)
aniversário, que ocorrerá no dia 29 de MARÇO, oportunidade em que
requeiro, também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Albérico Filho, e à Câmara de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu presidente, o Senhor José dos Reis Silva Souza.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 161 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de LORETO, pela
passagem de seu 79º (Septuagésimo nono) aniversário, que ocorrerá no
dia 29 de MARÇO, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCOS
FRANCO BRINGEL, e à Câmara de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu presidente, o Senhor José Gomes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 162 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de
CHAPADINHA, pela passagem de seu 78º (Septuagésimo oitavo)
aniversário, que ocorrerá no dia 29 de MARÇO, oportunidade em que
requeiro, também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, DR. MAGNO BACELAR, e à Câmara de Vereadores
daquele município, na pessoa do seu presidente, a Senhora Vera Lúcia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 163 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de BARÃO DE
GRAJAU, pela passagem de seu 78º (Septuagésimo oitavo) aniversário,
que ocorrerá no dia 29 de MARÇO, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Gleydson, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do
seu presidente, o Senhor Pedro José Alves de Carvalho.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 164 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de SÃO
BERNADO, pela passagem de seu 79º (Septuagésimo Nono)
aniversário, que ocorrerá no dia 29 de MARÇO, oportunidade em que
requeiro, também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, JOÃO IGOR, e à Câmara de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu presidente, o Senhor Bernardo dos Santos Tomaz.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 165 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de ARAIOSES,
pela passagem de seu 79º (Septuagésimo Nono) aniversário, que ocorrerá
no dia 29 de MARÇO, oportunidade em que requeiro, também, que se
dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, DR.
CRISTINO, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa
do seu presidente, o Senhor Elson Nascimento Coutinho Silva.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 166 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de SÃO BENTO,
pela passagem de seu 111º (Centésimo Décimo Primeiro) aniversário,
que ocorrerá no dia 30 de MARÇO, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
LUIS BARROS, e à Câmara de Vereadores daquele município, na
pessoa do seu presidente, a Senhora Iraney Trinta.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 167 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
040 /2017, que Cria o Departamento de Feminicídio, no âmbito da
estrutura organizacional da Policia Civil do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de março de 2017. -
FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 168 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a
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apreciação da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de
pesar pelo falecimento da Senhor Coonor Pires de Farias, importante
empresário do setor de comunicação da região tocantina, ocorrido na
data de 26 de março, em São Luís – Ma.

Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de
condolências aos familiares enlutados, declarando a solidariedade desta
Casa Legislativa à família neste momento de profunda dor.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº. 169 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
sejam justificadas as minhas ausências nas Sessões Plenárias no período
de 27 a 30 do mês de março do corrente ano, tendo em vista a minha
participação no Congresso Nacional, em Brasília-DF, que abordará
temas afetos ao Setor Produtivo Pesqueiro do País e do interesse da
Pesca Profissional Artesanal do nosso Estado, conforme documentação
anexa.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 24 de março de 2017. - Edson Araújo - Deputado
Estadual – PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.03.17
EM: 29.03.17

REQUERIMENTO Nº 170 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido a mesa, seja agendada
uma Audiência Pública, através da Comissão de Segurança, no mês de
abril em dia e hora a ser posteriormente informado, no Plenário
“Gervásio Santos” – Plenarinho, para tratar da realização de Novo
Concurso para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do
Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
março de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE SEGURANÇA, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 29/03/17

INDICAÇÃO Nº 390 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao prefeito de Imperatriz, FRANCISCO DE ASSIS
ANDRADE RAMOS, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal
de Saúde, ALAIR BATISTA FIRMIANO, solicitando que aprecie a
possibilidade de realizar a REGULARIZAÇÃO DO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS no CENTRO DE
SAUDE TRES PODERES.

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988
no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar

e a justiça social. Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988,
no seu Art. 6º, estabelece como direitos sociais fundamentais a educação,
a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância.

Diante disso, ressalta-se que o bairro Três Poderes possui
uma grande importância para a cidade de Imperatriz já que fica próximo
de outros grandes bairros. O Centro de Saúde Três Poderes é um
grande estabelecimento de saúde, e seu pleno funcionamento é essencial,
principalmente, para a população mais carente que precisa de um
atendimento eficaz.

Com a chegada do período chuvoso e o surto de algumas
doenças, os transtornos aumentam e é por isso que a presente
solicitação reveste-se de grande relevância, a fim de evitar eventuais
problemas. Sendo assim, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Imperatriz, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
RAMOS, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de
Saúde, ALAIR BATISTA FIRMIANO, solicitando que aprecie a
possibilidade de realizar a REGULARIZAÇÃO DO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS no CENTRO DE
SAUDE TRES PODERES.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 16 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICACÃO N°  411 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, esta Indicação solicitando a adoção de providências no sentido
de que sejam executados Serviços de Terraplanagem de 18 Km da
estrada do Brejão, no Povoado Lajeado Velho, Município de
Ribamar Fiquene, à divisa  com Município de Lajeado Novo, neste
Estado.

Trata-se de uma estrada vicinal essencial para o fluxo de pessoas
e bens entre as várias localidades daquela região e a Sede do Município
de Ribamar Fiquene bem como, também, a algumas localidades fazendo
divisa com o Município de Lajeado Novo. Entretanto, em vista da
intrafegabilidade daquela via, com muita poeira em período de estiagem
e muitos buracos e lama no período chuvoso, a estrada respectiva tem
estado em condições bastante precária ultimamente, impossibilitando,
desta forma, a circulação de pessoas, o tráfego de veículos e transportes
escolares, o socorro rápido para os enfermos até a Sede do município
ou para os grandes centros da região bem como o escoamento da
produção de grãos e produtos agropecuários em geral (comercializados
principalmente nos municípios de Porto Franco e Imperatriz) causando,
assim, sérios prejuízos ao comércio daquela região.

Desta forma, o serviço de terraplanagem da vicinal respectiva,
trará mais segurança a todos bem como melhores condições de vida e
saúde aos moradores e facilitará o escoamento da produção agropecuária,
o que proporcionará relevante desenvolvimento àquela região.

São Luís (MA), 23 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 417 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e ao
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Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa,
solicitando, em caráter de urgência, a recuperação asfáltica da Rua
Desembargador Costa Fernandes, bairro Olho D’Água.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
condições adequadas de tráfego na via, atualmente comprometida
devido a inúmeros buracos. Ressalta-se que, de acordo com informações
dos próprios moradores, a situação piorou bastante em razão das
chuvas, dificultando ainda mais o deslocamento na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 29 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 418 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa,
solicitando, em caráter de urgência, o asfaltamento da Rua Menino
Jesus, localizada na Comunidade Alegria, bairro do Maracanã.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
condições adequadas de tráfego na via, que se encontra totalmente
cheia de buracos e mato. Ressalta-se que, de acordo com informações
dos próprios moradores, a situação piorou bastante em razão das
chuvas, dificultando ainda mais o deslocamento na região e o acesso a
única escola comunitária ali existente.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 28 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICACÃO N° 419 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social – SEDES, Neto Evangelista, a presente
Indicação solicitando a estes que adotem as medidas legais e
administrativas necessárias, no sentido de viabilizar a Implantação de
um sistema simplif icado de abastecimento de água (poço
artesiano) para a Sede do Município de São Domingos do
Maranhão, neste Estado.

 Trata-se de uma área da Sede do Município de São Domingos,
composta das Ruas Campo Alegre (antiga Rua do Gavião), Travessas
Campo Alegre 1, 2 e 3, Travessa Santa Rita, Travessa Santa Cruz e
parte da Rua Dom Pedro II, com cerca de 260 famílias,
aproximadamente, não possuindo nenhum sistema de abastecimento
de água potável para consumo e higiene pelos moradores. Em vista
disso, aquela comunidade, para suprir sua necessidade hídrica, é obrigada
a utilizar água de rios, açudes e cacimbas, sem o tratamento adequado
necessário, colocando a saúde daquelas pessoas em constante risco.
Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de considerável
importância para aquela localidade, o que virá a contribuir para uma
relevante melhora das condições de vida e saúde dos seus habitantes
que há anos sofre com a escassez de água naquele setor da cidade.

São Luís (MA), 23 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 420 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social – SEDES, Neto Evangelista, a presente
Indicação solicitando a estes que adotem as medidas legais e
administrativas necessárias, no sentido de viabilizar a Implantação de
um sistema simplif icado de abastecimento de água (poço
artesiano) para a Sede do Município de São Domingos do
Maranhão, neste Estado.

 Trata-se de uma área da Sede do Município de São Domingos,
composta das Ruas Campo Alegre (antiga Rua do Gavião), Travessas
Campo Alegre 1, 2 e 3, Travessa Santa Rita, Travessa Santa Cruz e
parte da Rua Dom Pedro II, com cerca de 260 famílias,
aproximadamente, não possuindo nenhum sistema de abastecimento
de água potável para consumo e higiene pelos moradores. Em vista
disso, aquela comunidade, para suprir sua necessidade hídrica, é obrigada
a utilizar água de rios, açudes e cacimbas, sem o tratamento adequado
necessário, colocando a saúde daquelas pessoas em constante risco.
Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de considerável
importância para aquela localidade, o que virá a contribuir para uma
relevante melhora das condições de vida e saúde dos seus habitantes
que há anos sofre com a escassez de água naquele setor da cidade.

São Luís (MA), 23 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 421 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a presente Indicação
solicitando-lhes providências legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar Recursos Financeiros e Orçamentários destinados
a Construção de um Hospital Geral para a Polícia Militar do
Estado do Maranhão, a ser construída em área do próprio Quartel
Central, nesta Capital São Luís, Estado do Maranhão.

A construção de um Hospital Geral para a Policia Militar do
Estado do Maranhão é um projeto que visa atender todos os membros
da corporação militar ativos, inativos e  seus dependentes, estimados
aqui no Maranhão numa população média de 20 mil pessoas, segundo
cálculos da própria corporação e levantamentos preliminares deste
Gabinete.

O modelo de Hospital Geral para a Polícia Militar deve ser
construído como um aparelho especial dentro do próprio Sistema Único
de Saúde do Estado, de modo que este hospital possa receber
financiamento do estado e da união federal, mediante sua produtividade
devidamente alimentada no sistema federal do SUS, sem prejuízo
evidentemente da possibilidade da destinação de emendas parlamentares
das bancadas de deputados estaduais e deputados federais, além de
outras parcerias com outros entes e órgãos do estado.

A condição funcional dos militares, as especificidades dos
serviços de segurança pública prestados pelos membros da Polícia
Militar demandam, a nosso aviso, um tratamento específico e próprio,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017 15
pois seus membros são colocados em fatores de risco permanente da
saúde física e psíquica dos membros da corporação.

O hospital geral destinar-se-á ao atendimento médico,
psicológico, psiquiátrico e odontológico dos policiais militares visando
assegurar a integridade plena da saúde física e psicológica dos policiais
militares, e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros
e suas famílias, com um especial atendimento na área da saúde, com o
oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e emergência,
UTIs, além de outros tipos de atendimentos médicos com várias
especialidades com serviço ambulatorial, laboratórios de análises clínica,
fisioterapia e centro cirúrgico básico.

Registre-se, por outro lado, que o serviço de saúde destinado
aos militares e a seus dependentes já existe no Estado do Maranhão,
especialmente em São Luís e Imperatriz, embora de forma ainda
elementar e muito incipiente. O que se projeta aqui é reformar e ampliar
esses serviços de saúde já existentes, melhorando suas instalações
físicas, de equipamentos e de recursos humanos, inclusive com a
contratação de pessoal na carreira militar mediante a realização de
concurso público, outro projeto que se encontra em andamento no
governo. A Polícia Militar participaria desse projeto com quadros
próprios médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, dentre outros
profissionais da saúde da carreira militar, como já ocorre atualmente,
todos regidos pelos cânones da hierarquia e disciplina, o que torna os
serviços muito eficientes e eficazes.

O escopo final é que o Centro Integrado de Assistência Médica
e Social da Polícia Militar hoje existente passaria a ser substituído por
um Hospital Geral para a Polícia Militar, com equipamentos modernos
e recursos humanos recrutados em concurso público dentro da carreira
militar, o qual atenderia todos os membros da corporação em
procedimentos médico-hospitalares de media e alta complexidades que
não sejam possíveis por questões de recursos técnicos, humanos e
logísticas no interior do estado.

Por último, é de se ressaltar que no Estado do Maranhão já
tivemos um Hospital para os Militares, sendo de registrar que em
várias unidades federativas do país já existe um hospital para a Polícia
Militar como, por exemplo, os estados do Amazonas, Pará, Ceará, São
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e o vizinho estado do Piaui.

São Luís (MA), 28 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N°  422 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Infraestrutura, Cleyton Noleto, a presente
Indicação solicitando-lhes providências legais e administrativas
necessárias, no sentido de viabilizar Recursos Financeiros e
Orçamentários destinados a Construção de um Hospital Geral para
a Polícia Militar do Estado do Maranhão, a ser construída em área
do próprio Quartel Central, nesta Capital São Luís, Estado do
Maranhão.

A construção de um Hospital Geral para a Policia Militar do
Estado do Maranhão é um projeto que visa atender todos os membros
da corporação militar ativos, inativos e  seus dependentes, estimados
aqui no Maranhão numa população média de 20 mil pessoas, segundo
cálculos da própria corporação e levantamentos preliminares deste
Gabinete.

O modelo de Hospital Geral para a Polícia Militar deve ser
construído como um aparelho especial dentro do próprio Sistema Único
de Saúde do Estado, de modo que este hospital possa receber
financiamento do estado e da união federal, mediante sua produtividade

devidamente alimentada no sistema federal do SUS, sem prejuízo
evidentemente da possibilidade da destinação de emendas parlamentares
das bancadas de deputados estaduais e deputados federais, além de
outras parcerias com outros entes e órgãos do estado.

A condição funcional dos militares, as especificidades dos
serviços de segurança pública prestados pelos membros da Polícia
Militar demandam, a nosso aviso, um tratamento específico e próprio,
pois seus membros são colocados em fatores de risco permanente da
saúde física e psíquica dos membros da corporação.

O hospital geral destinar-se-á ao atendimento médico,
psicológico, psiquiátrico e odontológico dos policiais militares visando
assegurar a integridade plena da saúde física e psicológica dos policiais
militares, e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros
e suas famílias, com um especial atendimento na área da saúde, com o
oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e emergência,
UTIs, além de outros tipos de atendimentos médicos com várias
especialidades com serviço ambulatorial, laboratórios de análises clínica,
fisioterapia e centro cirúrgico básico.

Registre-se, por outro lado, que o serviço de saúde destinado
aos militares e a seus dependentes já existe no Estado do Maranhão,
especialmente em São Luís e Imperatriz, embora de forma ainda
elementar e muito incipiente. O que se projeta aqui é reformar e ampliar
esses serviços de saúde já existentes, melhorando suas instalações
físicas, de equipamentos e de recursos humanos, inclusive com a
contratação de pessoal na carreira militar mediante a realização de
concurso público, outro projeto que se encontra em andamento no
governo. A Polícia Militar participaria desse projeto com quadros
próprios médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, dentre outros
profissionais da saúde da carreira militar, como já ocorre atualmente,
todos regidos pelos cânones da hierarquia e disciplina, o que torna os
serviços muito eficientes e eficazes.

O escopo final é que o Centro Integrado de Assistência Médica
e Social da Polícia Militar hoje existente passaria a ser substituído por
um Hospital Geral para a Polícia Militar, com equipamentos modernos
e recursos humanos recrutados em concurso público dentro da carreira
militar, o qual atenderia todos os membros da corporação em
procedimentos médico-hospitalares de media e alta complexidades que
não sejam possíveis por questões de recursos técnicos, humanos e
logísticas no interior do estado.

Por último, é de se ressaltar que no Estado do Maranhão já
tivemos um Hospital para os Militares, sendo de registrar que em
várias unidades federativas do país já existe um hospital para a Polícia
Militar como, por exemplo, os estados do Amazonas, Pará, Ceará, São
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e o vizinho estado do Piaui.

São Luís (MA), 28 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 423 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Segurança, Jefferson Portela, a presente
Indicação solicitando-lhes providências legais e administrativas
necessárias, no sentido de viabilizar Recursos Financeiros e
Orçamentários destinados a Construção de um Hospital Geral para
a Polícia Militar do Estado do Maranhão, a ser construída em área
do próprio Quartel Central, nesta Capital São Luís, Estado do
Maranhão.

A construção de um Hospital Geral para a Policia Militar do
Estado do Maranhão é um projeto que visa atender todos os membros
da corporação militar ativos, inativos e  seus dependentes, estimados
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aqui no Maranhão numa população média de 20 mil pessoas, segundo
cálculos da própria corporação e levantamentos preliminares deste
Gabinete.

O modelo de Hospital Geral para a Polícia Militar deve ser
construído como um aparelho especial dentro do próprio Sistema Único
de Saúde do Estado, de modo que este hospital possa receber
financiamento do estado e da união federal, mediante sua produtividade
devidamente alimentada no sistema federal do SUS, sem prejuízo
evidentemente da possibilidade da destinação de emendas parlamentares
das bancadas de deputados estaduais e deputados federais, além de
outras parcerias com outros entes e órgãos do estado.

A condição funcional dos militares, as especificidades dos
serviços de segurança pública prestados pelos membros da Polícia
Militar demandam, a nosso aviso, um tratamento específico e próprio,
pois seus membros são colocados em fatores de risco permanente da
saúde física e psíquica dos membros da corporação.

O hospital geral destinar-se-á ao atendimento médico,
psicológico, psiquiátrico e odontológico dos policiais militares visando
assegurar a integridade plena da saúde física e psicológica dos policiais
militares, e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros
e suas famílias, com um especial atendimento na área da saúde, com o
oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e emergência,
UTIs, além de outros tipos de atendimentos médicos com várias
especialidades com serviço ambulatorial, laboratórios de análises clínica,
fisioterapia e centro cirúrgico básico.

Registre-se, por outro lado, que o serviço de saúde destinado
aos militares e a seus dependentes já existe no Estado do Maranhão,
especialmente em São Luís e Imperatriz, embora de forma ainda
elementar e muito incipiente. O que se projeta aqui é reformar e ampliar
esses serviços de saúde já existentes, melhorando suas instalações
físicas, de equipamentos e de recursos humanos, inclusive com a
contratação de pessoal na carreira militar mediante a realização de
concurso público, outro projeto que se encontra em andamento no
governo. A Polícia Militar participaria desse projeto com quadros
próprios médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, dentre outros
profissionais da saúde da carreira militar, como já ocorre atualmente,
todos regidos pelos cânones da hierarquia e disciplina, o que torna os
serviços muito eficientes e eficazes.

O escopo final é que o Centro Integrado de Assistência Médica
e Social da Polícia Militar hoje existente passaria a ser substituído por
um Hospital Geral para a Polícia Militar, com equipamentos modernos
e recursos humanos recrutados em concurso público dentro da carreira
militar, o qual atenderia todos os membros da corporação em
procedimentos médico-hospitalares de media e alta complexidades que
não sejam possíveis por questões de recursos técnicos, humanos e
logísticas no interior do estado.

Por último, é de se ressaltar que no Estado do Maranhão já
tivemos um Hospital para os Militares, sendo de registrar que em
várias unidades federativas do país já existe um hospital para a Polícia
Militar como, por exemplo, os estados do Amazonas, Pará, Ceará, São
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e o vizinho estado do Piaui.

São Luís (MA), 28 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Oradores inscritos transferidos de ontem para hoje.

Deputado Cabo Campos? Ausente. Deputada Graça Paz? Declina.
Deputado Edivaldo Holanda? Ausente. Deputado Zé Inácio? Vou
suspender a sessão, por dez minutos. Está suspensa a sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Júnior
Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente
Humberto Coutinho, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria,
todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão através
das redes socais, nosso cordial bom dia. Quero cumprimentar todos
também hoje de forma muito especial nas pessoas dos vereadores que
visitam esta Casa, que fazem parte hoje desta sessão, acompanhando
esta sessão. Quero cumprimentar todos os vereadores na pessoa do
presidente da Câmara, o vereador Ceará, nossos companheiros do
PRB, Fanio Mania, Eliomar e Joilson. Em nome de V. Ex.ªs, eu quero
saudar aqui todos os nobres vereadores presentes nesta sessão, que no
dia a dia estão ali em Açailândia defendendo, com muita dignidade, com
muita honra, o povo daquele município que precisa e merece de todos
os esforços de V. Ex.ªs nas causas pertinentes ao desenvolvimento
daquele município. Inclusive tive a oportunidade de receber em nosso
gabinete alguns vereadores, que aqui fico muito feliz, muito honrado,
porque quando estão em São Luís nos visitam. Mas nos visitam sempre
trazendo na bagagem solicitações, demandas importantes daquele
município. Foi assim que nosso companheiro Charles esteve trazendo,
mais uma vez, reiterando a necessidade da discussão da falta dos
empregos necessários, gerados pelas indústrias ali, principalmente pela
guseiras. Naquela eminência de fechar, criamos uma comissão especial.
Nós estivemos trabalhando em defesa do município de Açailândia,
defendendo os empregos daquele município. Como também quantas
vezes o vereador Fânio Mania nos encaminhou indicações lá daquele
parlamento, por exemplo, a questão da UPA. A imediata inauguração
da UPA, cobrando a inauguração daquela UPA tão importante. Levamos
a demanda ao Governador, ao Secretário de saúde e, assim, o fizemos,
cobrando melhorias. Como também a questão daquela unidade tão
importante do Corpo de Bombeiros que ali está instalada, que ainda é
um prédio alugado. Mas nós destinamos Emendas, e quero dizer a V.
Ex.ª, também para a construção do Corpo de Bombeiros. Encaminhamos
ao Governo do Estado e temos defendido. Todas as demandas que
chegam ao nosso gabinete, quando nós vamos a um município do Sul
do Estado, como o município de Açailândia, nós temos defendido
nesta Casa também, como temos feito em todas as regiões com a nossa
presença, a nossa participação, ouvindo prefeitos, vereadores, lideranças
políticas, ouvindo a sociedade de forma geral. Então eu quero desejar
boas vindas. Esta Casa é de V. Exas. Nós estamos aqui zelando por ela,
assim como também do povo do Maranhão. Agradeço a oportunidade
por V. Exas. estarem aqui, compartilhando conosco desta sessão. E
não tenho dúvida que hoje nós vamos estar nesse momento de interação
e, mais uma vez, além das visitas, nós vamos receber demandas. Porque
é o que nós queremos, poder melhorar a qualidade de vida do povo de
Açailândia e do Estado do Maranhão. Mas, Senhor Presidente, eu
subo a esta tribuna, hoje, para destacar uma visita que tivemos ontem
no Banco do Brasil, na Superintendência do Banco do Brasil. E eu
queria expressar a nossa felicitação, a nossa gratidão à Superintendência
que nos acolheu prontamente com assessores especiais do Secretário.
Eu estive acompanhado naquela importante iniciativa de representantes
dos municípios de Lima Campos. Lá nós discutimos algumas demandas
importantes. E eu quero citar entre as lideranças que nos acompanhou
naquele momento a liderança política do município: o senhor Léo
Fontes, jovem liderança, o vereador Hebel Cavalcante e o empresário
Natinho. Nós fomos lá com uma missão de poder devolver ao município
de Lima Campos a Agência do Banco do Brasil. Hoje ela é apenas um
posto de atendimento. Inconcebível, porque nós precisamos do
funcionamento pleno daquela agência. Nós precisamos que agência
movimente dinheiro, mas é o que não está acontecendo. Infelizmente
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com a onda de assaltos do ano passado para cá, praticamente dezoito
agências bancárias foram fechadas, inclusive em Itinga do Maranhão,
que também sofre assalto a banco infelizmente. E aí também teve a
situação de não prestar serviço como deveria e estão agora como postos
de atendimento. E a reivindicação dessas lideranças que, quando nós
fomos recebidos naquela agência pela superintendência, através do
senhor Ricardo e da senhora Conceição, nós estivemos levando uma
demanda legítima do povo de Lima Campos, como também
aproveitamos o ensejo para defender os 18 municípios. Deputado
Sousa Neto, nós precisamos fazer com que essas agências sejam
devolvidas ao Estado do Maranhão, aos municípios maranhenses. Por
quê? Porque o comércio está sendo prejudicado, se não tem dinheiro
circulando como é que o comércio vai sobreviver? E nós destacamos
isso para a superintendência e o clamor da superintendência é por mais
segurança. Então, Senhor Presidente, nós da Comissão de Segurança,
como presidente da Comissão de Segurança, estamos levando uma
pauta para o secretário mais essa reivindicação para que fortaleça o
policiamento dessas regiões e assim possamos devolver a tranquilidade
e fazer com que o Banco do Brasil devolva as agências aos municípios
maranhenses. Então, eu quero agradecer a todos pela atenção, muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, caros
colegas secretários presentes à Mesa, deputados e deputadas,
parlamentares, vereadores de Açailândia, aqui presentes, que para nós
é uma honra recebê-los, nesta manhã galeria, imprensa que aqui está,
internautas. Eu gostaria de enumerar aqui os nossos colegas
parlamentares de Açailândia que aqui estão, visto que são também
parlamentares e como a gente representa o povo, o primeiro Poder,
que é o Poder Legislativo, e estão aqui dentre a gente exatamente para
honrar e homenagear a posse do nosso querido amigo e deputado, ex-
deputado, que já esteve nesta Casa, e está voltando para esta Casa
neste mandato, esteve no mandato passado e está voltando neste
mandato, Dr. Sérgio Vieira, ali de Açailândia. Dizer que é uma honra
recebê-los e recebê-los, por meio da posse de um deputado amigo, um
deputado que representa muito bem a região Tocantina, enquanto esteve
representou aqui nesta Casa a região Tocantina e, com certeza,
representará outra vez Açailândia da melhor maneira possível. O
Vereador Evandro, o Vereador Zelito, o Vereador Fanio, o Vereador
Ceará, o Vereador Carlinhos, diga-se de passagem, é tio do mais, já, já
empossado, do Deputado que será empossado. O Caibinho; o vereador
Anselmo, ex-presidente daquele Poder, lá de Açailândia, da Câmara
Municipal; o Charles Adelino; o Jailson; o César Costa; o Elomar; o
Márcio Aníbal. Também registrar a presença dos ex-vereadores daquela
cidade, Fábio Pereira e Professor Pedro, sintam-se todos bem-vindos a
esta Casa, vocês são como nós parlamentares e é uma honra tê-los aqui
neste momento festivo. Mas, Senhor Presidente, eu ocupo esta tribuna
apenas para informar que, neste final de semana, estivemos ali em
visita à cidade de Amarante onde junto com o Secretário de
Infraestrutura, Dr. Clayton Noleto; com o Deputado Léo Cunha; com
o Deputado Professor Marco Aurélio; outros colegas ali vereadores
daquela Câmara, daquele município de Amarante, a Prefeita Joice
Marinho; o líder político Marcone, Marcone Duailibe Gomes, todos
ali reunidos, a comunidade de uma maneira geral para tratar de assuntos
pertinentes à saúde pública daquele município. E fizemos visitas a
algumas obras que estão em andamento lá, que o Estado está fazendo,
mas há um pedido nosso, um requerimento nosso ao governador do
Estado e ao senhor secretário de Saúde do Estado do Maranhão Doutor
Carlos Lula, ele mandou, pediu que o secretário de Infraestrutura, que
é o responsável pela construção de hospitais, pela reforma de hospitais
no Maranhão, que fosse até o hospital municipal daquela cidade e que
tinha sido tema de um discurso, de um pronunciamento nosso na
semana passada exatamente tratando das condições físicas que

considerei aqui naquele momento como lastimáveis e assim pôde
comprovar o senhor secretário de Infraestrutura, que inclusive no
momento lá me disse pessoalmente que achava que deveria ser uma
nova construção e não uma reforma. Mas que os técnicos, engenheiros,
especialistas em questão de Saúde iriam visitar o hospital para decidir
se aquele hospital ainda comporta um investimento no sentido de uma
reforma ou ampliação ou se parte exatamente para a construção de um
novo hospital. Portanto, quero agradecer ao senhor Secretário, ao nosso
querido amigo e colega Professor Marco Aurélio. Ausente aqui, mas
estava presente lá o deputado Léo Cunha, por essa força. A saúde
pública de Amarante vai ser intensificada, vai ser fortalecida, a Prefeita
quer levar uma equipe médica especializada, equipamentos especiais,
modernos, de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, mas não tem
onde colocar nem essa equipe médica e nem esses equipamentos. E aí
precisamos sim do governo do estado para que amplie e reforme aquele
hospital, ou melhor ainda, acho até que depois dessa avaliação e análise
do corpo de engenheiros, talvez a construção de um novo hospital
para aquela região e para aquela cidade. É bom que se diga, senhor
Presidente, que Amarante é uma das poucas cidades, junto com Porto
Franco e outras cidades ali próximas, que tem condições financeiras e
orçamentárias de sustentar, de fazer o custeio, de fazer a manutenção
de um hospital. Nós temos vários hospitais em pequenos municípios
que infelizmente sozinhos aqueles municípios não têm condições de
manter o custeio, a manutenção do hospital. Mas Amarante já mantém
e tem condições, tanto financeira quanto orçamentária de manter aquele
hospital. Era esse o registro, senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, galeria, a todos que acompanham a
transmissão desta sessão. Eu venho na oportunidade desta fala do
Pequeno Expediente utilizar diretamente para saudar toda a comitiva
que veio de Açailândia, em uma oportunidade que simboliza muito
para a cidade, que é a posse do deputado Sérgio Vieira, que dentro de
poucos minutos se dará e ele está hoje aqui muito bem acompanhado,
praticamente toda a Câmara de Vereadores de Açailândia representando
o povo daquela cidade, porque são representantes do povo, amigos,
correligionários, também membros do governo do prefeito Juscelino
que não pôde estar aqui em função de uma agenda, lá no município, de
modo que hoje a cidade está numa atmosfera muito positiva com a
chegada de um dos seus filhos para ficar nessa ocasião da licença do
deputado Carlinhos Florêncio, o deputado Jota Pinto, o que o traz a
esta Casa mais uma vez. Eu faço questão de destacar a presença do
professor Pedro, o nosso grande amigo, do vereador Evandro, vereador
Luís Carlos, vereador Fanio, vereador Zelito, vereador Ceará, presidente
da Câmara, vereador José Cardoso, vereador César Costa, vereador
Anselmo, ex-presidente, vereador Joilson, vereador Jarlis Adelino,
vereador Marcio Aníbal, Eliomar, vereadora Fátima, Dedison, Fabio
Pereira. Faço questão de destacar a representatividade de Açailândia e
a alegria da cidade em ver um representante legítimo, morador de
Açailândia aqui. Na última eleição, eu tive um pouco mais de 100
votos em Açailândia, mas tenho estado com uma presença, com ações
constantes na cidade, mas ainda longe de ser e de ter um filho de
Açailândia, um morador de lá nesta Casa. Eu acho muito importante a
representatividade efetiva das regiões e a nossa Região Tocantina, que
já teve uma representatividade em número bem maior nesta Casa, hoje
tem diretamente cinco deputados daquela grande região: deputado
Antônio Pereira, deputada Francisca Primo, deputada Valéria Macedo,
deputado Léo Cunha e a mim também. Hoje receber esse reforço do
deputado Sérgio Vieira é o que nos alegra, porque sabemos a importância
das bancadas regionais que reforçam as suas causas, as causas de suas
populações, porque recursos nunca haverá para resolver todas as
necessidades, daí a importância das forças das representatividades
regionais. Eu tenho certeza de que o deputado Sérgio Vieira, que hoje
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retorna a esta Casa, que este período que ficará será muito produtivo
para população de Açailândia e também para o reforço da nossa bancada
da Região Tocantina. Eu tenho certeza e digo isso com bom grado, com
grande alegria, porque sei a alegria que o povo de Açailândia tem. Eu sei
o desafio de cada vereador e vereadora que aqui estão e os que não
puderam estar, da luta cotidiana para resolver os problemas do
município. Muitos têm sido os problemas, sobretudo a questão do
desemprego. Essa grande crise que assola a economia do Brasil em
Açailândia é mais aguda em função do setor industrial, e a
representatividade de vocês hoje aqui reforça essa busca, essa esperança
por ajudar a resolver esse problema. Problemas também na saúde. Há
uma causa pela qual sempre lutei quando estive na Câmara de
Vereadores, era uma pauta uníssona na questão da instalação de UTIs
no município de Açailândia. A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria
com a Prefeitura de Açailândia, está com essa causa bem encaminhada
para a instalação de 10 leitos de UTIs no município. Recentemente o
município de Açailândia teve também a formatura de mais de 100
policiais militares que vão reforçar a segurança naquela cidade e também
nas cidades que compõem a regional, o que será muito importante.
Mas tão importante quanto esse reforço com o quantitativo de policiais
será também a transformação da Companhia de Açailândia, da
Companhia Independente em Batalhão, bem como também o Corpo
de Bombeiros para ser um Batalhão, pra ter um reforço nas condições
da melhoria de segurança. Eu quero nessa oportunidade, Presidente,
finalizar minha fala dizendo ao Deputado Sérgio Vieira que ele terá
todo o nosso apoio na Assembleia, nesse período em que ficar aqui. É
um compromisso que a gente faz com o Município de Açailândia, com
os representantes que aqui estão, de modo que não só aqui no plenário,
mas, sobretudo, na relação com o Governo, todas as causas que o
Deputado Sérgio Vieira tiver, terá o nosso reforço. E eu tenho certeza
que esse período que ficará aqui será bem representado, será bastante
valioso para o Município de Açailândia. Finalizo essa fala, saudando
todos os vereadores, as lideranças de Açailândia que estão hoje, aqui,
na posse do Deputado Sérgio Vieira, são todos bem vindos. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Suspendo por mais 5 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a sessão. Vamos dar posse agora ao Deputado
Sérgio Vieira. Eu o convido, para ele ficar aqui na nossa frente. Em
virtude do afastamento do Deputado Jota Pinto, nos termos do Artigo
39 da Constituição do Estado do Maranhão, conforme comunicado de
sua autoria, daremos posse do cargo de Deputado Estadual ao Senhor
Sérgio Ricardo Oliveira Vieira, que adotou o nome parlamentar como
Sérgio Vieira. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito,
para que seja prestado o compromisso constitucional ao Senhor Sérgio
Vieira, nos termos do Artigo 5 do Parágrafo 3 do Regimento Interno.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA - Prometo manter,
defender e cumprir a Constituição do Brasil e do Estado, observar as
leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que me
foi conferido pelo povo do Maranhão. Assim prometo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Declaro empossado no cargo de Deputado Estadual o
Senhor Sérgio Vieira. Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para os
cumprimentos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Declaro reaberta a sessão. Empossado o Sérgio Vieira
e irá usar cinco minutos do Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Quero dar meu bom dia aos colegas parlamentares, bom dia à
Mesa em nome do Presidente desta Casa, bom dia às pessoas da

galeria, bom dia imprensa, bom dia a todos os presentes. Quero iniciar
agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo a minha família,
meus amigos, meus correligionários que acreditaram na nossa capacidade,
que acreditaram na possibilidade de nos ver aqui e que hoje mesmo que
seja por alguns dias estamos realizando este sonho. Prometo que me
dedicarei ao máximo para desempenhar as minhas funções da melhor
forma possível, nesta Casa, para que a gente possa ter uma boa avaliação
no nosso meio político, na nossa classe política e na população em
geral. Quero fazer o registro, não posso deixar de fazer o registro de
algumas pessoas presentes, algumas autoridades do município ao qual
nasci, ao qual milito na política, o município de Açailândia. Quero
também aqui, antes de fazer esse registro dessas autoridades presentes,
agradecer ao prefeito Juscelino Oliveira que também esteve conosco
em busca dessa oportunidade, em busca da abertura desse período
nosso nesta Casa. Não pôde estar presente por outras agendas, mas
assim que possível estaremos juntos aqui visitando os colegas
parlamentares. E dizer que em um momento de crise como estamos
vivendo, em um momento não só de crise econômica, mas também de
crise política, acredito que uma das soluções será a classe política se
unir cada vez mais para demonstrar cada vez mais a sua força. É por
isso, deputado Marco Aurélio, como o V. Exa bem falou, estão aqui
presentes os vereadores de Açailândia em sua grande maioria e os que
não puderam vir consignaram seu apoio a este momento, que estamos
aqui, passando o momento desta nossa posse, o momento que vamos
passar nesta Casa desenvolvendo nossas funções legislativas, mas estão
presentes, nobre deputado Marco Aurélio, o Presidente daquela Casa
Legislativa de Açailândia Josibeliano, o Ceará, o vice-presidente
vereador Caibim, Carlinhos do Fórum, Márcio Aníbal, Evandro Gomes,
o Fânio Mania, Zelito, César Costa, Jarlis Adelino, vereador Anselmo,
ex-presidente daquela Casa, Joilson e o vereador Eliomar, mostrando
que eles estão aqui não para dar apoio a Sérgio Vieira, mas para dar
apoio à população de Açailândia e mostrar que o Legislativo de
Açailândia precisa do apoio também do governo do estado juntamente
com o governo no Executivo Municipal, a fim de que eles possam se
fortalecer e desenvolver um trabalho que satisfaça a população de
Açailândia. Os vereadores que deixaram consignadas aqui as nossas
boas-vindas lá de Açailândia, mas que não puderam estar por outras
agendas são o vereador Ade Jackson, o vereador Marquinhos, o vereador
Irmão Jorge, o vereador Joseli e o vereador Adriano. Faço esse registro
porque ligaram consignando a satisfação de nós estarmos aqui. Quero
registrar a presença ainda dos suplentes: professor Pedro, Fábio Pereira
e do Daivson Mesquita que, além de radialista, também é suplente de
vereador na cidade de Açailândia. Também registro a presença da ex-
vereadora Fátima Camelo, que está ali com a amiga do coração. Muito
obrigado pela sua presença, Fátima. E dizer também da presença do
meu irmão Saulo Vieira, que é procurador do município de Açailândia e
que está na galeria ou no plenário. Em especial também ao Niltinho, do
PHS, que está conosco em Açailândia nos ajudando a desempenhar o
trabalho político lá. Niltinho, seja bem-vindo e vamos juntos, preciso
de sua ajuda para desenvolver um bom trabalho. Meu amigo Rivelino,
lá de Itinga, da Colônia de Pescadores, e o nosso amigo Fabricio,
secretário de Articulação Política da cidade de Açailândia, que está ali
presente também. Muito obrigado por ter vindo, Fabrício. E dizer que
é assim que funciona no PEN. O Carlinhos Florêncio teve que se
retirar para tratamento de saúde, o Jota Pinto assumiu, mas tem as
suas obrigações junto ao governo municipal como secretário de
Articulação Política, então não criou nenhum obstáculo, inclusive
incentivou para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho aqui na
Assembleia. É assim que a família do PEN funciona, é assim que o
partido busca se fortalecer cada vez mais. Muito obrigado, Jota Pinto,
por sua compreensão. Nós estamos aí nos colocando à disposição para
o que V. Ex.ª precisar aqui. Espero que V. Ex.ª se coloque à disposição
também lá em sua secretaria, viu? Gente, meu tempo encerrou, são
cinco minutos, mas quero agradecer de coração pela presença de todas
as pessoas de Açailândia: meu amigo Zuival, meu amigo Hugo, advogado
e nosso parceiro na advocacia aqui em São Luís, Hugo Cardoso está aí
também presente. Nosso amigo Renato e nossos amigos da imprensa
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que ali estão presentes. Antônio Martins, muito obrigado por todos e
tenham confiança. Quero dizer para a população de Açailândia que
pode confiar no trabalho do parlamentar Sérgio Vieira que vamos estar
aqui diuturnamente pensando naquela cidade, pensando no melhor da
cidade e pensando no fortalecimento do Legislativo que é um
compromisso que eu fiz com o Legislativo de Açailândia, para que esse
meu trabalho aqui, para que essa minha passagem, independente de
quantos dias forem, seja de trabalho para fortalecer o Legislativo de
Açailândia junto com o Executivo municipal e junto com o Executivo
estadual. Espero o apoio de todos os colegas nessa luta, nessa ajuda e
me sinto muito satisfeito e também me coloco à disposição dos colegas.
Faço um registro especial para o meu amigo Antônio Pereira que é lá da
Região Tocantina. Antônio, estou aqui mais uma vez, preciso da sua
ajuda, assim como de todos os colegas. Vamos juntos unir forças para
que a gente possa fazer uma Região Tocantina e a cidade de Açailândia
mais fortes. Muito obrigado.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há quórum, para deliberação do plenário. A matéria
fica transferida para amanhã.  Aqui tem deliberação da Mesa, mas o
autor está ausente. Fica transferida para amanhã. Inclusão para a sessão
de amanhã: Requerimentos nº 150, 151, 152, 153, 154, 155/2017, de
autoria do Deputado Fábio Braga; Requerimentos nº 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 e 168/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; Requerimento nº 167/2017, de autoria da
Deputada Francisca Primo; Requerimento nº 169/2017, de autoria d o
Deputado Edson Araújo; Requerimento nº 170/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Valéria Macedo.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, galeria, internautas, todos que nos
assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, antes de iniciar
aqui a minha fala na tribuna, gostaria de cumprimentar e parabenizar o
Deputado Sérgio Vieira que toma posse hoje, nesta Casa, representando
uma importante cidade da nossa Região Tocantina, do Sul do nosso
Estado, que é Açailândia. Uma cidade promissora, produtora,
importante economicamente para o Estado do Maranhão e para toda a
nossa região. Cumprimento também todos os vereadores da augusta
Casa. Vereadores do município de Açailândia, sejam bem-vindos a
nossa Casa, a imprensa que está aqui fazendo a cobertura da posse do
Deputado Sérgio Vieira. E, portanto, com certeza Sérgio Vieira soma-
se a nós, deputados da região, para realizar aqui, como temos tentado
e procurado sempre contribuir com os anseios da nossa região,
melhorando, assim, a qualidade de vida do nosso povo. Senhor
Presidente, venho hoje tratar na tribuna de dois assuntos que julgo de
grande importância para todos nós do Maranhão, para uma categoria
de profissionais, que dão o mais precioso que nós temos para a nossa
segurança, que é a vida, como os policiais militares dão. O seu trabalho
é o combate é nos defender, é defender a sociedade, portanto eles, dia
a dia, todos os dias, eles arriscam a vida a nosso favor. Ontem, Senhor
Presidente, dia 28 de março, eu e minha assessoria estivemos no
Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão e tivemos uma audiência
com o coronel Frederico Pereira, que é Comandante Geral; com o
diretor de saúde da Polícia Militar, o coronel Nasser e sua equipe
formada pela coronel doutora Solange e o coronel doutor Odilon. A
pauta da audiência, senhores deputados, foi tratar com a corporação
de duas Proposições, de minha autoria nesta Casa, e inclusive já usei a
tribuna anteriormente para tratar destas duas Proposições, consistentes
em duas indicações ao nosso Governador Flávio Dino, ao secretario de

Estado de Saúde Carlos Lula, ao secretário de Infraestrutura, Clayton
Noleto, ao secretário de Segurança Jefferson Portela solicitando destes
todas as providências necessárias no sentido de viabilizar recursos
financeiros e orçamentários para a construção de um Hospital Geral
para a Polícia Militar, no Estado do Maranhão, a ser construído, senhor
Presidente, em área própria do quartel central nesta capital, inclusive
fiz visita à área ontem, aqui em São Luís.E há também, Senhor
Presidente, outra Proposição nossa: é um Centro Integrado de
Assistência Médica da Região Tocantina a ser construído no 3º Batalhão
da Polícia Militar, em Imperatriz, para atender os policiais militares
ativos, inativos e dependentes da região Tocantina, do Sul e Centro, ou
seja, da região Tocantina do Estado do Maranhão. Enfim, como é assim
desenhada a regionalização da saúde, como é assim hoje o tratamento
de câncer no Maranhão. A construção de Hospital Geral, senhores
deputados, para a Polícia Militar do Estado do Maranhão é um projeto
que visa atender todos os membros da corporação militar, os ativos, os
inativos e seus dependentes, seus familiares estimados aqui no
Maranhão uma população média, senhores, de 20 mil mais ou menos
ou um pouco mais de pessoas, segundo os cálculos da própria
corporação e levantamentos feitos pelo nosso gabinete. Só policiais na
ativa, senhores, é importante ressaltar isso, nós já estamos chegando
acerca de 10 mil profissionais da corporação com todas essas posses
que estão sendo feitas pelo nosso governador Flávio Dino, nós estamos
chegando a mais de dez mil profissionais na ativa. Todos nós sabemos,
senhores, como disse aqui no começo da minha fala, que a atividade
policial militar é o combate ostensivo da criminalidade, é o braço armado
do estado democrático, é a força armada do estado em defesa da
sociedade, todos nós sabemos disso e temos reconhecimento disso,
esta Casa tem feito esse reconhecimento. Sabemos que sem um policial
preparado, sem um policial motivado, cuidado pelo estado, o cidadão
fica desprotegido. A ideia, Senhor Presidente, é que o Hospital Geral
para a Polícia Militar deve ser construído como um aparelho especial
dentro do próprio Sistema Único de Saúde, do SUS, do estado, de
modo que este hospital, ele possa receber financiamento do estado, da
União mediante sua produtividade devidamente alimentado pelo sistema
de informação do SUS, sem prejuízo evidentemente, senhor Presidente,
da possibilidade de destinação de emendas tanto de deputados estaduais,
como os federais, também a questão de firmar convênios e parcerias
com instituições ou outros órgãos do Estado, universidades, empresas
que desejam conveniar Planos de Saúde para fazer esse atendimento. A
condição funcional dos militares, senhor Presidente, diz tudo, a
necessidade, a sua vida, seu trabalho diário. As especificidades do
serviço de segurança pública prestado pelos membros da Polícia Militar
demanda, a meu ver, um tratamento específico e próprio, pois os seus
membros são colocados em fatores de risco permanentes da saúde
física e psíquica. A atividade policial nós sabemos é de altíssimo risco
para eles próprios que trabalham na fronte da segurança pública. O
Hospital Geral, senhor Presidente, para a Polícia Militar será destinado
atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, odontológico dos
policiais militares visando assegurar a integridade plena da saúde física
e psicológica dos policiais militares e demais servidores da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros e de suas famílias. Com especial
atendimento na área da saúde, com oferecimento de leitos suficientes
para serviços de urgência e emergência, serviços de UTI, muito
importante, além de outros tipos de atendimento médico com várias
especialidades como o Serviço Ambulatorial, Laboratório de Análises
Clínicas, Fisioterapia, Centro Cirúrgico básico, serviço de enfermagem.
Então esse desenho do hospital, senhor Presidente, Hospital Geral da
Polícia Militar, é um desenho de um hospital de média complexidade,
mas que atende essa demanda de todos os policiais do Maranhão que
carecem muito dessa assistência, que não têm essa assistência, a
assistência é muito precária em todas as regiões. Nós sabemos que um
policial que está em combate vai entrar em uma fila comum da regulação,
como é que pode se a vida dele, cotidianamente, é estar no combate,
estar em risco? Se ele sofre um atentado durante seu trabalho, ele tem
que entrar na fila de espera da UTI, como todos nós devemos, é claro
que todos nós temos o mesmo direito, mas como disse a vida
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profissional dele é o risco, então ele deveria ter um local específico,
uma UTI acessível para ele ser atendido com mais rapidez, pois a vida
dele está em risco cotidianamente. Da mesma o atendimento ambulatorial
de emergência, o atendimento psicológico é muito importante. Ter
essa condição realmente para, como eu disse, esse profissional estar
preparado, motivado fisicamente, psicologicamente, seguro de que pode
combater que ele vai ter assistência se necessário. Registra-se por
outro lado, senhores, que o serviço de saúde destinado aos militares e
seus dependentes, já existe no estado do Maranhão. Não estou dizendo
que não existe, mas é precário, especialmente em São Luís e Imperatriz,
embora de forma ainda elementar e muito incipiente. O que se projeta
aqui, senhor Presidente, é reformar e ampliar esse serviço de saúde já
existente, melhorando suas instalações físicas de equipamentos e de
recursos humanos, inclusive com a contratação de pessoal na carreira
militar mediante a realização de concurso público. Que inclusive, senhor
Presidente, é outro projeto que levantamos aqui nesta Casa, afinal de
contas desde 2011 que eu bato aqui nesta tribuna e digo da importância
da realização de um grande concurso público na área da Saúde, que há
mais de 22 anos não se faz no estado do Maranhão. Em especial
também para a Polícia Militar, policiais militares ou civis, mas sim que
incorpore ao atendimento dos policiais militares, Corpo de Bombeiros,
há muitos anos também não se tem. Se tem um número muito reduzido
que cabe aqui nos cinco dedos da mão de policiais que estão ali na
ativa, que são da área da saúde, que estão prestando esse serviço. E
agora, já anunciado pelo governador Flávio Dino, através do seu
secretário Jefferson Portela, nós vamos ter concurso público para a
Polícia Militar na área da saúde. Então, um grande aplauso aqui fazemos
ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, ao nosso governador
Flávio Dino que faz já esse gesto importante para a saúde da Polícia
Militar no estado do Maranhão, já promovendo esse concurso público,
abrindo vagas para militares e civis que queiram se inscrever e participar
deste projeto e fazer esse atendimento aos nossos policiais. Em
Imperatriz, como nós já dissemos, há um atendimento, mas apenas de
um médico. Nós temos condições, inclusive no terceiro batalhão, de
ter um projeto mais ampliado de atendimento a toda aquela região.
Senhor Presidente, essa questão do concurso público é muito
importante e vai ser anunciado em breve pelo nosso governador, já foi
confirmado pelo Jefferson Portela, está em andamento no governo. Eu
própria tenho pedido incansavelmente aqui, nesta Casa, o concurso
público para a área da saúde, e agora a Polícia Militar já vai ter. A
Polícia Militar participaria desse projeto com quadros próprios de
médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, dentre outros
profissionais da saúde da carreira militar como já ocorre atualmente em
todas as regiões pelos cânones da hierarquia e disciplina que torna o
serviço militar eficiente e eficaz.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputada
Valéria, no momento que lhe convier, me conceda um aparte.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Ok,
deputado, eu já lhe dou aparte. Nós sabemos que todas essas polícias
têm as suas regras, deputado Antônio Pereira, as suas ordens a serem
seguidas, sua disciplina e a hierarquia. É importante todos esses
profissionais incorporarem a essas questões para que realmente os
serviços sejam mais eficientes e eficazes devido à grande demanda que
há no atendimento. A outra Indicação, Senhor Presidente, que faço,
inclusive protocolo hoje, protocolei ontem a do hospital e hoje
protocolo essa outra Indicação para a construção de um Centro Integrado
de Assistência Médica da Região Tocantina a ser construído no Terceiro
Batalhão da Polícia Militar em Imperatriz, para atender os policiais
militares ativos e inativos e dependentes das Regiões Tocantina, Sul e
Central do Maranhão. Falo isso, senhores deputados, justificando essa
necessidade desta Indicação para que, desta forma, o Estado possa
oferecer atendimento médico satisfatório, assegurando a integridade
física e social da polícia, dos policiais militares, demais servidores da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e suas famílias com melhor
atendimento na área da saúde, com oferecimento de leitos suficientes

para o serviço de urgência e emergência, com serviços médicos de
média complexidade, com serviço ambulatorial, laboratórios de análises
clínicas, fisioterapia, assistência odontológica, que inclusive já é feita
em várias regiões do estado do Maranhão. A Polícia Militar tem os
serviços de assistência odontológica, é claro que é um serviço ainda
que precisa de mais apoio, um serviço conveniado com as universidades
que estão dando esse grande apoio, inclusive a Universidade Ceuma.
Também assistência psicológica e centro cirúrgico básico. Quando me
refiro, Senhor Presidente, a esse Centro Integrado de Assistência Médica
que nós chamamos de Ciame, em Imperatriz, eu digo isso, Senhor
Presidente, porque nós conhecemos a realidade do município de
Imperatriz, que é uma macrorregião de saúde e que só tem como porta
de entrada o Socorrão, o Hospital Municipal de Imperatriz, que nós
chamamos de Socorrão. E agora o hospital macrorregional do Estado,
que é porta fechada e que atende, sim, as demandas de cirurgias eletivas
de UTI e que atende muito bem a nossa região. Mas nós sabemos das
deficiências e da grande demanda que há, inclusive, da região do Tocantins
e do Pará. E esses policiais militares tem que enfrentar essa mesma
demanda lá no Hospital Municipal de Imperatriz de urgência e
emergência. E nós sabemos que isso dificulta, porque está superlotado
o Hospital Municipal de Imperatriz, pois atende a macrorregião de
Imperatriz, atende desde os municípios da regional de Balsas, Açailândia,
Imperatriz e atende ainda os estados do Pará e do Tocantins que vêm.
Quer dizer, é um hospital que está superlotado, inchado de atendimento
e já não consegue responder com toda a precisão às necessidades de
urgência e emergência. E nós tendo, Deputado Antônio Pereira, uma
estrutura de um Centro Integrado de Assistência Médica, nós vamos
ter ali profissionais, psicólogos, médicos para atendimento,
atendimento de emergência, leito de observação ou até de pequenos
procedimentos, e nós vamos desafogar muito esse atendimento lá no
hospital e, como eu disse, viabilizar um atendimento rápido para esses
policiais que estão direto no combate e atendem toda a região. Nós
sabemos que já é feito um trabalho na parte de odontologia, que atende
muito bem e todos estão satisfeitos com esse atendimento, mas nós
precisamos ampliar. E é uma grande necessidade. A Polícia Militar tem
que ser integrada ao Estado como uma política pública de Estado, que
é na área de segurança, na área de educação com as escolas militares.
Mas podem contribuir muito tanto com seus militares, como também
com a comunidade, abrangendo esse serviço, aumentando esse serviço
de saúde. Portanto nós defendemos, Senhor Presidente, senhores
deputados, deputado Antônio Pereira, povo da nossa região de
Açailândia que está presente, então esse Centro de Saúde da Polícia
Militar para Imperatriz, que ao nosso entendimento deve fazer
atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, odontológico aos
policias militares, visando assegurar integridade plena da saúde física e
psicológica dos policiais militares e demais servidores da Polícia Militar,
do Corpo de Bombeiros, de suas famílias, da comunidade ao redor que
precisar do atendimento perto do Batalhão, em especial, atendimento
na área da saúde, oferecimento de leitos suficientes para o serviço de
urgência e emergência. É muito importante, além de outros tipos de
atendimentos médicos que poderão ser acrescentados de acordo com o
perfil da necessidade que deve ser estudada, inclusive, pela nossa
diretoria de saúde. E por último, Senhor Presidente, eu quero ressaltar
que no Estado do Maranhão nós já tivemos o hospital para os militares
e que em várias unidades federativas já existe o hospital para a Polícia
Militar. Então, senhores deputados, já existiu o hospital da Polícia
Militar em São Luís. Ele foi fechado, nós não sabemos quais os motivos,
mas, infelizmente, foi fechado. Então nós não estamos inventando,
nós estamos vendo uma proposta que é viável e que é necessária. E já
existe aqui outros atendimentos da Polícia Militar que funcionam muito
bem, como disse através de convênios, emendas parlamentares
contrapartida do governo do Estado, com recursos federais, por
exemplo, nós temos no Estado do Amazonas, nós temos no Estado do
Pará, nós temos no Estado do Ceará, temos no Estado de São Paulo,
temos no Estado do Rio de Janeiro, no Paraná, e temos aqui no Estado
vizinho do Piauí, que há muito tempo atende muito bem a população,
aqui do vizinho do Estado do Piauí. Portanto, Deputado Sousa Neto,
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é uma realidade e que atende muito bem, em Brasília, inclusive, é uma
realidade que atende muito bem. Esses profissionais, como eu disse,
cotidianamente arriscam suas vidas. Todos os dias, sua vida é isso: é o
combate, zelando pela segurança da nossa população, da nossa
sociedade. Portanto, merece um local apropriado, centros integrados
de assistência médica em pontos estratégicos como Açailandia, como
Imperatriz que atende toda essa macrorregião. Ele vai entender toda
essa região, desde o Centro Sul, se bem estruturado, a própria Caxias,
em todas essas regiões estratégicas do Estado do Maranhão, como
Timon também. Então, na realidade, senhores, a minha proposta é
alinhar o Maranhão ao Estado vizinho do Piauí, que nós temos aí a
consciência que não é nada extraordinário onde a gente não possa ter
uma coisa difícil. É possível sim. Onde existe um hospital desse de
ponta que atende muito bem o contingente da corporação e ainda com
serviço prestado à população em geral. Só para finalizar, Deputado
Antônio Pereira, e dou aqui o seu aparte, eu fiz ontem a visita, inclusive
aos CIAMs existentes hoje, o Centro Integrado de Assistência Médica,
aqui de São Luís, da Polícia Militar, vi as instalações, visitei os
consultórios, visitei inclusive a equipe de profissionais da saúde que
estavam lá em trabalho, em reunião e nós vimos que ali realmente é
uma estrutura ainda muito acanhada pela necessidade da Polícia Militar
atender os nossos policiais e ver a necessidade inclusive de melhorias
físicas, estruturais e de pessoal para atender essa população. Visitamos
também o Centro de Atendimento Odontológico, inclusive bastante
movimentado, bem feito, um atendimento conveniado às
Universidades, ali uma população sendo atendida não só policiais,
mas civis também, Deputado Antônio Pereira, e vemos um esforço
muito grande do Coronel Odilon que já vem fazendo esse trabalho há
muito tempo fazendo com que várias pessoas ali sejam atendidas com
qualidade, inclusive outros tipos de tratamento que acometem a arcada
dentária, como essa questão aqui que eu esqueci o nome, Deputado
Antônio, o senhor que é médico pode me ajudar, essa tensão que nós
temos aqui na articulação têmporo-mandibular que tem essa tensão,
inclusive eles têm um trabalho de um profissional voluntário fazendo
isso lá,  que quem tem ansiedade, vive em pressão, sempre tem esse
problema. Deputado, concedo-lhe aparte.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) -
Obrigado, Deputada Valéria Macedo. Eu pedi este aparte para poder
primeiro lhe agradecer a iniciativa, acho que foi uma iniciativa de extrema
importância pelo que a classe representa para uma sociedade, a Polícia
Militar, em especial, na questão da segurança da sociedade. São pessoas
extremamente expostas pelo próprio trabalho e acho que é de grande
importância a iniciativa que Vossa Excelência toma e eu espero
sinceramente que Vossa Excelência tenha êxito, que o governo
compreenda essa necessidade e que construa e implante um serviço
aqui, um hospital na capital, me parece que Vossa Excelência coloca
para ser construído ali dentro da própria Polícia Militar que tem muito
espaço.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Dentro
da própria Polícia tem um espaço grande.

O SENHOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA (aparte) -
Ali tem bastante espaço, muito bem localizado. Diga-se de passagem,
já ouve um hospital militar, já tinha, mas infelizmente foi fechado, as
suas atividades foram encerradas, mas é de grande importância, por
tudo que a Polícia Militar representa. Tudo aquilo que V. Ex.ª falou,
ouvi atentamente suas palavras, a questão da exposição, de sua
segurança, uma questão de uma UTI urgente, de um atendimento de
urgência e emergência que sabemos que é isso que eles precisam. E
ultimamente com esses conflitos sociais pelos quais passa o país e
essa crise econômica nós estamos percebendo muito mais policiais
afetados diretamente por traumas, por projéteis de arma de fogo. Enfim,
acho que o que V. Ex.ª traz é de grande importância. Gostaria que não
V. Ex.ª apenas e nós aqui colocamos nosso nome à disposição nesse
projeto, mas o Governo do Estado, o senhor secretário de Estado da

Saúde, Dr. Carlos Lula, o governador Flávio Dino, o próprio secretário
de Segurança, que todos, inclusive também os deputados que
representam aqui a Polícia Militar como, por exemplo, o deputado
Cabo Campos, que todos se unam, porque é de grande importância a
construção desse hospital, no meu ponto de vista, como militante na
área de saúde pública eu sei da importância de assistência, especialmente
a urgência e emergência para o policial militar. Na questão da unidade
a ser referenciada em Imperatriz, uma Rede Integrada de Assistência à
Saúde para a Polícia Militar acho também de grande importância. Acho
que o caminho é esse, V. Ex.ª está correta e conte com o nosso apoio,
pois tenho absoluta certeza que vai poder contar também com o apoio
do nosso deputado Presidente Humberto Coutinho e também da bancada
militar aqui presente. Parabenizar, nós temos o Alberto Nasser, médico
colega nosso, cirurgião e estivemos muitos anos ali trabalhando juntos
em Imperatriz. V. Ex.ª quando foi diretora ali do Hospital Municipal
de Imperatriz Socorrão, diga-se de passagem na sua época o hospital
era um grande hospital, ainda é, mas V. Ex.ª com louvores foi diretora
daquele hospital e sem dúvida fez um grande trabalho naquela época. E
naquela época o Alberto Nasser já estava lá, portanto considero Alberto
Nasser um imperatrizense. Ele está hoje no comando da parte da Saúde
Militar e para nós é uma alegria. E junto com ele que é um entusiasta
desses projetos, dessas questões, tenho absoluta certeza que vamos
fazer o convencimento político do governo para que se possa construir
e se implantar esse serviço tanto aqui na capital quanto em Imperatriz.
Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Eu que
agradeço Deputado Antônio Pereira, pelo aparte. E digo que V. Ex.ª é
um convidado, acho que nem precisa porque V. Ex.ª já está irmanado
conosco nessa luta. Mas precisamos mesmo da força, do apoio de
vários deputados, de todos os deputados desta Casa e em especial os
deputados que têm carreira militar como o deputado Cabo Campos. V.
Ex.ª que é médico e entende bem a realidade do que estou falando,
conhece o Dr. Alberto Nasser que está à frente da Diretoria da Saúde,
é colega, como disse somos colegas de trabalho e V. Ex.ª sabe da
importância de tudo isso que coloquei aqui no Grande Expediente e
também é sensível à causa dos policiais militares, como nós somos
sensíveis, porque são seres humanos como nós. Mas têm um trabalho
diferenciado, são seres humanos que portam uma arma, que estão
responsáveis por vidas. A vida é o combate cotidianamente, inclusive
a qualquer momento podem perder a vida. Então nesse quesito Saúde,
nós temos todos os direitos, os direitos são universais, mas nós temos
que ter uma prioridade, a exemplo dos outros Estados que deram essa
prioridade criando esse hospital e mantendo, e a sociedade de um
modo geral apoia e colabora com este hospital. E como eu já disse, essa
realidade já existiu no Maranhão, em São Luís, mas infelizmente foi
fechado esse hospital. Então, nós queremos uma soma, uma somatória
de forças, de ajuda tanto dos deputados federais, como dos deputados
estaduais, do nosso governador Flávio Dino, que é muito sensível a
essa questão da polícia, do apoio aos policiais militares. Nós temos
ainda aí várias promoções. Como disse sempre, já estão chegando mais
de dez mil policiais militares com as suas promoções, com as suas
novas formações, com concurso público, mas nós precisamos também
dar qualidade a essa questão da vida desses profissionais, e isso nós
podemos fazer dando melhor assistência à saúde, desde a saúde
psicológica e física, com condições também de atender as suas famílias,
porque é importante a pessoa que está como policial, sempre em risco,
então procura sempre ter esse conforto do bem-estar da sua família.
Então, eu quero conclamar a todos vocês, convocar os nossos queridos
deputados para que se envolvam conosco nessa pauta, nos ajudem
mais uma vez a sensibilizar o nosso governador. Nós sabemos que o
momento é de crise, mas vamos juntos que tudo é possível quando se
tem amor, quando se quer fazer. Nós sabemos que não é dispêndio,
isso é um investimento, e há como se fazer isso. Nós precisamos
também, deputado Antônio Pereira, acionar a bancada federal, V. Ex.ª
tem muitos contatos, eu também tenho, a nossa bancada do PDT, o
senador que é do Maranhão, os senadores do Maranhão, inclusive
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também o secretário Carlos Lula, com quem eu já tratei desse assunto,
mas eu estou enviando formalmente, depois dessa reunião de ontem.
Nós sabemos e tem uma frase dita ontem que me marcou. A Polícia
Militar hoje ajuda tanto na economia do Estado, porque ela faz realmente
um trabalho dentro da arrecadação, dentro inclusive da segurança do
trânsito, como também faz a segurança das nossas famílias, colocando
sua vida em risco. Ela também hoje contribui com a educação do estado
através das escolas militares que estão sendo abertas para os nossos
jovens, porque quem não quer colocar um filho na Escola Militar?!
Principalmente as pessoas que não têm condições. E ela já faz um
atendimento tanto social nessa questão daquele programa que tem nas
escolas para as crianças, um programa direcionado à formação das
crianças contra as drogas. Então são vários programas nos quais ela
está envolvida. E nós precisamos incluir a questão da saúde, porque o
Hospital Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão não vai
atender só a Polícia, ela vai atender toda a população da Polícia do
Corpo de Bombeiros e também eventualmente os civis. Como eu disse,
como é que um policial que foi atingido com uma bala ali no combate
vai morrer esperando uma UTI se ele pode ter um hospital para atendê-
lo, se a vida dele é isso?! Então nós realmente temos que ter essa
sensibilidade. Eu acredito que estamos começando, o embrião nasceu,
pedimos o apoio de todos os policiais que trabalham na Assembleia,
que fazem a nossa segurança e de todo o estado do Maranhão. Mais
uma vez, peço o apoio dos nossos deputados, tanto da região como
desta Casa, do presidente Humberto Coutinho, que é médico e sabe o
que eu estou falando, a importância disso, para que todos abracem esta
causa, porque eu acredito muito que em breve nós vamos lançar a
pedra fundamental do hospital geral para a Polícia Militar do Estado
do Maranhão. Muito obrigada, Senhor Presidente, e que Deus nos
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Tempo dos Blocos e Partidos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Liderança,
pelo tempo da liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela liderança do partido, Deputada Andréa Murad.
Cinco minutos sem apartes, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, cumprimentar os moradores de Açailândia, o Deputado
Estadual que assumiu hoje, Sérgio Vieira. E hoje eu vou tratar sobre a
questão de Coroatá, a educação, a famosa educação que o Governo
vem exaltando, que para Flavio Dino está uma verdadeira maravilha. A
educação que ele foi, como já disse anteriormente, que ele foi num
programa nacional do PCdoB e disse que a educação, como se a educação
do Maranhão fosse um exemplo, Deputado Sérgio Frota, a ser seguido.
Os alunos de Coroatá, cidade que eu tenho mais do que um carinho
especial, Deputado Sérgio Frota, eu tenho amor por aquela terra e,
infelizmente, o Governo, acho que talvez por retaliação, acho não
porque ele faz isso com todas as cidades e daqui a pouco eu vou dar
exemplo de várias. Mas vou falar hoje muito de Coroatá, porque o que
aconteceu, tudo começou com o que aconteceu em Coroatá. As unidades
Luís Montenegro Tavares e a escola João Lisboa, uma de ensino médio,
a outra de fundamental II e ensino médio, ambas imundas, ambas
sujas, ambas degradantes, ambas em estado de péssima qualidade. Eu
quero saber se quando ele pensa e fala em educação do Maranhão e aí
ele não faz, Deputado Sérgio Frota, o que ele deveria fazer, o que é de
papel e responsabilidade dele. Ele só faz o que não é de responsabilidade
dele, fica querendo aparecer com prefeitos pelos interiores. A educação
infantil não é o papel do Governador, aí fica pegando carona com os
prefeitos, dizendo que está ajudando os prefeitos. Vá fazer primeiro
seu dever de casa, para depois querer fingir que está ajudando alguém,
Flávio Dino. Porque não é possível, vamos rodar, cadê a educação

desta Casa? Vamos rodar e ver como estão as escolas do Maranhão. E
eu recebo inúmeras denúncias e aí recebo Grajaú, aí começa, eu toco em
um nome de uma escola, eu recebo centenas. E aí vêm dezenas de
municípios do Maranhão me pedindo para falar nesta tribuna ou para
ir visitar uma dessas unidades. O Governador não tem vergonha, aí vai
falar da escola digna, vá fazer seu dever de casa primeiro, vá cuidar do
que é da sua competência. É isso, Deputado Rafael Leitoa, que eu peço
a V. Ex.ªs. que interfiram junto ao Governo, porque não é possível a
precariedade nessas escolas do Maranhão, já não basta o que ele faz
com os professores. Todos os professores reclamando, os professores
reclamam do reajuste salarial, será que é só isso? Não, os professores
reclamam da estrutura em sala de aula, os professores reclamam da
estrutura nas escolas que não têm e não possuem. Em Coroatá, os
alunos foram para a rua, fizeram passeatas e ficaram revoltados, com
aquele pronunciamento ridículo, preparado certamente pelos
marqueteiros do PCdoB, porque se tivessem as informações necessárias
jamais colocariam o Governador para falar de uma área tão precária, no
Maranhão, como a educação. Obviamente que não poderiam falar da
saúde que está pior ainda do que a educação, aliás, eu me pergunto: do
que este senhor pode falar? Um minuto, Senhor Presidente. Do que ele
pode falar neste governo? Aí o Deputado Othelino não está presente
aqui hoje, falou sobre a escola de Mirinzal. Pelo amor de Deus, o
prefeito Amauri, desde a gestão anterior, só faltava mobiliar a escola. E
ele vem dizer que ele inaugurou a escola de Mirinzal. É brincadeira!
Toda escola agora que os prefeitos organizam, arrumam, ele diz que é
ele, porque ele não sabe trabalhar. O que eu digo aqui? Só sabe inaugurar
obras dos outros, ele não tem o que inaugurar, até obra de prefeito
agora ele anda inaugurando. Os hospitais que ele tanto reclamou, está
sendo obrigado agora a inaugurar e os deputados que tanto falavam e
criticavam o Saúde é Vida, sobem nesta Tribuna hoje lindamente pedindo
socorro: “Vamos inaugurar um hospital na minha terra, está precisando
de hospital”. Eu fico tão feliz quando ouço isso, e não é debochando de
V. Ex.ªs, é porque cada maranhense merece um hospital no seu
município e vocês precisam entender a lógica e a dinâmica do programa,
e não subir aqui nesta Tribuna para fazer política no município, porque
quando sobem aqui para pedir hospital para determinado município,
V. Ex.ªs não estão pedindo hospital para o município, porque o
governador vocês sabem que não irá fazer, não está inaugurando nem
os que tem com equipamentos prontos, equipamentos que custam
mais  de cinco milhões de reais, só determinados equipamentos que
estão lá caindo aos pedaços. Ele realmente não sabe do que ele trata.
Então realmente um governador que consegue exaltar a educação, a
educação do Maranhão do jeito que está, não se presta para reformar
as escolas e deixar escolas decentes para os maranhenses, realmente é
um governador que merece ir para o olho da rua.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela liderança, deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
eu não iria nem subir a tribuna, mas vendo o pronunciamento da
deputada Andréa não poderia deixar de falar o que presenciei, na
segunda-feira, no município de Parnarama, que foi a inauguração de
uma Escola Digna no povoado Bonitão. Aí alguns podem realmente ter
uma opinião contrária, colocar que não é função institucional do Governo
do Estado fazer escola primária, mas é função do Governo do Estado
tratar bem a sua gente. Não se admite ter uma escola hoje na situação
que estava aquela escola em Parnarama e como são em diversas escolas
do interior do Estado. Não se admite para um governador do Estado
assistir a televisão e ver seu Estado ser manchete nacional da educação
que é dada aos maranhenses. Nós sabemos a saúde financeira dos
municípios maranhenses, sabemos quanto custa construir uma escola
em um povoado daquele e o Governo do Estado acerta sim fazendo o
Programa Escola Digna. Porque só quem teve a oportunidade de estudar
em uma boa escola é que não dá valor. Porque na verdade ouvindo
depoimentos, deputada Andréa Murad, de crianças. Uma jovem, eu
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não me recordo o nome dela agora, uma criança talvez de 08 anos de
idade que foi visitar a escola no domingo e não queria sair da escola.
Porque nesse povoado, deputada Andréa, não tem nenhuma casa de
telha, todas as casas são de palha. Isso é a realidade do Maranhão.
Digo isso porque conheço a zona rural de vários municípios do Estado,
pois coordenei o Programa Água para Todos, que um dos critérios era
ter o telhado de telha, de cerâmica para colocar uma cisterna e a metade
das casas não tinha cobertura com telha cerâmica. Então esse é um
programa que dá dignidade ao povo do Maranhão, dá dignidade às
nossas crianças e aos estudantes. Com relação às escolas do Estado, o
Governo do Estado tem feito um grande programa de intervenção.
Recuperou todas já? Claro que não. Não se recupera todas as escolas,
porque são mais de mil em apenas dois anos de governo, mas já foram
feitas quase 400 intervenções dando funcionalidade às escolas. Só no
seu município, deputada Andréa, foram feitas 03 reconstruções.
Informação da Secretaria de Educação do Estado e lhe dou agora o
nome das escolas. Escola Francisco Magalhães, Francisca Leda Tájra e
Clodomir Millet que foram reconstruídas no município de Coroatá. Na
quinta-feira que vem o governador vai a Timon inaugurar a reconstrução
da Escola Jacira de Oliveira e Silva. Já foi feito intervenções no Padre
Delfino que hoje funciona como Escola Militar. Já está firmado o
compromisso de recuperação integral da Escola Ana Bernardes, mas a
estrutura também que o governo recebeu das escolas do Estado era
precária. As últimas escolas, por exemplo, porque aí falo com
propriedade porque eu conheço, reformadas em Timon, foram na época
do governador Jackson, foram reformadas quatro ou cinco escolas que
na época o Estado tinha 18 escolas, e hoje só possui oito após o
processo de municipalização. Então só fala mal do programa Escola
Digna quem não conhece o programa ou quem não conhece a realidade
do estado do Maranhão. Pode até não ser constitucionalmente como
não é a Atenção Básica, mas o governo tem ajudado no que diz respeito
à saúde. Essa política, deputada, de ter um hospital em cada município
é equivocada, não se sustenta, o que nós temos que ter são as redes de
atenção primária, nós temos que ter a média complexidade bem definida,
nós temos que ter as redes de atenção à saúde que é o que preconiza o
Ministério da Saúde. Nós não podemos ter um hospital para fazer
tudo, em todo lugar do estado. Não há Saúde que se sustente, não há
governo que pague isso, tem que ter um equilíbrio, uma racionalidade
dos recursos. A política dos macrorregionais é sim a mais eficiente, a
que dá mais resultado. Quanto custa um hospital macrorregional desses?
De três a quatro milhões por mês. Então a política de descentralização
e de regionalização da saúde, que inclusive é preconizada pelo Ministério
da Saúde, é a mais correta, até porque o Ministério não habilita nem
hospitais de 20 leitos, só vai habilitar a partir de 50. Então, a política,
tanto da saúde, quanto principalmente do programa Escola Digna, tem
que ser defendida para que a gente possa dar, sim, dignidade ao povo
do Maranhão, para que a gente não vire mais chacota nacional e ver os
maranhenses estudando em escolas de taipa. O Programa Bolsa Escola,
criado pelo governador Flávio Dino, tem que existir para que as crianças
possam ter o mínimo de dignidade para levar um lápis inteiro, para
levar um caderno de capa dura, para levar uma mochila, para ter um
fardamento escolar. Inclusive o governo do estado, pela primeira vez
na história, vai dar o fardamento escolar para os alunos da rede estadual
de ensino. Isso sim é cuidar do povo do Maranhão, e isso o governo
Flávio Dino tem feito todos os dias. Daqui a pouco, inclusive vai estar
em Chapadinha inaugurando diversas obras. Inclusive desmobilizou
vários deputados hoje que já estão na cidade de Chapadinha, aguardando
para entregar as obras daquele município. Então, Senhor Presidente,
estou satisfeito com o Tempo da Liderança. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela liderança do governo, deputado Professor Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, eu venho também reiterar
a importância das ações do governo Flávio Dino na educação. O

Programa Escola Digna, só este ano, chegará à marca de mais de 100
escolas municipais, escolas do ensino fundamental de uma rede que
não teria como ser recuperada se não fosse pelo firme apoio do governo
do estado, mesmo não sendo sua atribuição constitucional, sua
responsabilidade legal, porque compete sim o ensino médio e o ensino
superior com a Universidade Estadual do Maranhão, com a UemaSul,
mas, se o governo Flávio Dino não fizesse esta ação, as crianças
continuariam estudando na grande maioria dessas escolas que já foram
resgatadas e que serão. Então, a grande maioria continuaria estudando
em escolas de taipa, cobertas de palha, escolas de barro, sem a menor
condição de fortalecer a aprendizagem, num ambiente que as massacrava,
num ambiente que tirava até os sonhos. Só quem estudou em escolas
de elite, em escolas particulares, só quem nunca viveu essa realidade é
que não consegue enxergar a grandeza desse programa. O Governo
Flávio Dino resgata a autoestima dessas crianças com escolas nas
comunidades da zona rural, com escolas nos municípios mais carentes
e como tem sido importante e faz isto sem fugir de sua atribuição
principal, que é exatamente o ensino médio. O ensino médio o Governo
Flávio Dino já tem conseguido fazer. O Deputado Rafael Leitoa muito
bem falou, quase 1/3 das escolas estaduais serão contempladas ao final
deste ano. As que já foram reconstruídas, que já passam de 70 unidades
que foram reconstruídas. Deputada Sérgio Vieira, lá em Açailândia, na
sua cidade, duas escolas estaduais foram reconstruídas. Em Imperatriz,
já foram três escolas reconstruídas, a Escola CAIC, a escola Vespasiano
Ramos, a Escola União, escolas de ensino médio. Fora as escolas que
receberam uma intervenção que conseguiram melhorar sua condição de
funcionamento e agora passaram por um novo investimento. Em
Davinópolis, começou agora, há duas semanas a Escola Francisco Alves
II. Em Amarante, começou agora, há duas semanas, a escola
Bandeirantes, que tinha quase 60 anos de existência e que as poucas
intervenções que recebeu ao longo de toda essa história foram no máximo
uma pintura. A escola estava caindo, está lá recebendo um investimento
de cerca de um milhão de reais. A escola de Davinópolis, eu estive lá no
sábado com o Secretário Clayton Noleto, a Escola Francisco Alves II,
em Davinópolis. 30 anos de existência, no máximo uma pinturazinha
que recebia. Agora está sendo reconstruída. É lógico que não dá para
fazer tudo. O que em décadas não fizeram, o Governador Flávio Dino
não vai conseguir fazer em apenas dois anos, mas continua tendo como
foco principal a educação. E digo isto colocando também outro ponto
principal que tem sido erguido no Maranhão, que é uma rede de ensino
técnico profissionalizante, o IEMA. O IEMA não existia, o ensino
técnico profissionalizante por parte do Governo do Estado do
Maranhão. O que existia de ensino profissionalizante estava com o
IFMA, estava com a rede do sistema do S, mas o Estado não fazia. E
o Estado já inaugurou oito unidades, uma, inclusive, em Coroatá. Que
presente para a juventude, que presente para a população do Maranhão,
receber um investimento forte em uma rede de ensino que tem valorizado
a nossa juventude, em uma rede de ensino que coloca os jovens, que
antes não tinham uma perspectiva clara e agora ganham campeonatos
mundiais de robótica. Que presente é resgatar a autoestima dos nossos
jovens. Eu tenho certeza de que o Governador Flávio Dino e todo o
Governo Flávio Dino segue no caminho certo de fazer a sua parte, a
sua obrigação, mas de também ajudar, mesmo além de sua obrigação, os
municípios que não conseguiriam, que não estavam conseguindo resgatar
as escolas que estavam massacrando a autoestima dos alunos e o Estado
chega e faz. E mais de cem escolas já estão sendo concluídas, ou já
foram entregues em sua grande parte em ao final deste governo, serão
mais de trezentas. Isto é priorizar a educação, mas só sabe a dimensão
desse projeto quem conhece de perto essas necessidades e quem andou
longe das escolas particulares de classe A, da elite, é somente quem
sabe valorizar é quem vive essa necessidade. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pelo Bloco de Oposição, Deputada Andréa Murad.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Meu amigo deputado Rafael, eu não podia deixar de
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voltar a esta tribuna! Não tem como, é mais forte do que eu. Presidente
Humberto, eu entendo que a Liderança do Governo tem que fazer a
defesa a defesa do Governo, eu entendo completamente, mas entendo
também e quando eu digo e aí vou falar até com bastante calma para V.
Ex.ª ver se me compreende. Eu não sou contra a Escola Digna, mas eu
sou a favor que o governo cumpra primeiro a competência que lhe
cabe, ele não pode achar que ele ajudando, ajudando não, maquiando
uma ajuda para prefeitos porque às vezes muitas escolas são feitas por
meio de Emendas Parlamentares, inclusive a de Mirinzal. Não foi só a
Prefeitura, por meio de emendas parlamentares que foi construída a
escola. E ao governador, inclusive o deputado Othelino subiu aqui,
falando como se fosse uma obra do governo. Eu quero dizer a vocês o
seguinte: eu aqui tenho um relatório das obras, das reformas, dos
recursos assegurados, da gestão anterior, da educação, da área da
educação que o governo anterior deixou para o governo estadual, para
esse governo atual. São mais de 110 obras, reformas e construções de
escolas. Então, ele não tem o que fazer se não for reformar o que ele
tem que reformar, com recursos assegurados, deixados pelo governo
anterior. Eu queria muito que os deputados entendessem uma única
coisa, porque não é essa comparação entre o governo anterior e o
governo atual que vai fazer o governo de Flávio Dino crescer, porque
ele faz um péssimo governo. Ele faz um péssimo governo na educação,
ele faz um péssimo governo na saúde, ele faz um péssimo governo em
todas as áreas. Eu quero saber, deputado Rafael, se enquanto ele acha
e me falaram que ele inaugura a Escola Digna, porque não pode deixar
o Maranhão ser motivo de chacota nacional. Chacota nacional, deputado
Rafael, ele ir para um programa nacional e dizer e exaltar uma saúde
que não existe. Chacota, deputado Rafael, são escolas deste Estado
aqui. E isso quando subo nesta tribuna para falar é para que vocês
tomem providência, não é apenas para criticar o governo não. É para o
secretário Felipe Camarão, a quem tenho certeza que depois de uma
denúncia vai procurar resolver o problema, que talvez seja um dos
poucos secretários que ouve Oposição. Vou fazer um oficio para a
Seduc e pedir que ele olhe para Coroatá, para essas escolas de Coroatá.
Porque aí a partir desse momento que faço esse oficio, o governo não
tem mais desculpa, está ciente do que está acontecendo e o secretário,
creio, creio sinceramente que o Felipe não vai deixar isso continuar.
Porque não pode, deputado Rafael. Isso não é humano. Nós não
podemos achar isso normal. Ele ajudar as Prefeituras tudo bem, mas
tudo tem o seu equilíbrio. Vamos fazer o que é de nossa competência e
aí vamos ajudar as Prefeituras. Os prefeitos necessitam de ajuda, e
muita. Por que ele não deu o repasse de R$ 100 mil mensais para os
hospitais se manterem? Por que ele arrancou o repasse de R$ 100 mil?
V. Ex.ª bem sabe o que ele fez no hospital de Timon! Então o que eu
digo é isso. Obviamente, deputado Rafael, que ninguém aqui nunca
pensou em colocar um hospital macrorregional em cada município,
mas se pensou sim em colocar um hospital de pequeno porte para
atendimento básico para as pessoas não saírem nas redes, carregadas
em redes para ir para outros municípios. E isso tem como fazer porque
era feito no governo anterior pelo ex-secretário Ricardo Murad, é falta
de competência! É falta de ser gestor, é falta de coragem sim, porque
realmente não é todo mundo que faz não. Não é qualquer um que faz
aquela rede de saúde. E aí vou dizer, um governador que conseguiu
acabar com aquela Rede de Saúde completa, um Hospital Carlos Macieira
daquele, aquelas UPA’s que muitos foram, que vem um deputado ficar
falando aqui: “Olha só o deputado estudou em escola particular”,
talvez ele então fosse um pouco melhor se ele tivesse estudado em
escola particular, porque fala tanta bobagem. Mas tem muita gente que
estudou em escola pública e sabe a excelência das coisas. Ninguém
precisa estudar, não é uma questão de escola pública ou particular que
faz de alguém melhor ou pior. Por exemplo, ele é pior, ele é ruim, mas
têm muitos deputados e têm muitas outras pessoas excelentes que
estudaram em escolas públicas com dignidade. Ele não, ele é uma
exceção, é péssimo. Então para uma pessoa até inclusive ficar falando
esse tipo de besteira a gente não deve nem dar ouvidos, porque não
sabe nem o que fala, termina atacando as pessoas, inclusive atacou a
metade deste Plenário que estudou em escola particular. Mas eu vou

continuar aqui, mesmo tendo estudado em escola particular, mesmo
tendo passado no vestibular em escola pública, eu vou continuar nesta
tribuna denunciando o que fazem com o povo do Maranhão nas unidades
públicas do Estado. Ele não enxerga que estudou em escola pública,
mas eu, que estudei em escola particular, enxergo o massacre que o
governador está fazendo com as coisas públicas, que não são dele, por
isso que ele faz. Eu duvido se ele faria o que faz com um filho dele ou
com qualquer membro de sua família. Eu duvido. Eu, quando meu pai,
o ex-secretário Ricardo Murad, era secretário de Saúde, eu frequentava
a UPA, eu frequentei o Hospital Carlos Macieira, mas eu duvido se
esse rapaz vai a alguma UPA ou se ele vai a algum hospital do estado.
Eu duvido se ele bota algum parente dele para estudar numa escola
pública dessas bem aqui. Eu duvido. Duvido, deputado Rafael. Então,
110 obras financiadas com o dinheiro do BNDES para reformas e
construções garantidas pelo governo anterior para o governo estadual.
Agora eu quero que vocês do governo tragam a relação das mais de 500
obras que o deputado Othelino falou aqui antes de ontem. Obrigada a
todos.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e oito de março de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad,  Antônio
Pereira, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Edson Araújo, Paulo
Neto, Roberto Costa e Rogério Cafeteira. O Presidente, em exercício,
Deputado Othelino Neto declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Stênio Rezede, Othelino Neto,
Doutor Levi Pontes, Rigo Teles, Jota Pinto, Welligton do Curso e Ana
do Gás. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente informou que as inscrições dos Deputados Cabo Campos,
Graça Paz, Edivaldo Holanda e Zé Inácio ficaram transferidas para a
próxima Sessão Ordinária e declarou aberta a Ordem do Dia anunciando
a discussão e votação em primeiro e segundo turnos, sob Regime de
Urgência, do Projeto de Lei  nº  224/2016, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº103/2016), que institui o “Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento dos Centros de Distribuição no Estado do Maranhão
e suspendeu os trabalhos para que as Comissões Técnicas emitissem
os pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Deputado Professor Marco Aurélio,
informou que o projeto foi aprovado nas comissões na sua forma
original. Em seguida, foi colocado em votação o pedido de destaque do
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Deputado Adriano Sarney, para a Emenda nº 16 de sua autoria, o qual
foi encaminhado a votação pelo autor e rejeitado pela maioria em
Plenário. Em seguida, foi discutida a Emenda do Deputado Eduardo
Braide, destacada conforme o Artigo 204, parágrafo 6º do Regimento
Interno. O referido Deputado usou a Tribuna para discutí-la, sendo
seguido pelos Deputados Max Barros, Edilázio Júnior e Andréa Murad.
A Emenda foi encaminhada a votação pelos Deputados Eduardo Braide
e Adriano Sarney e votada pelo processo de votação nominal, a pedido
do autor, sendo rejeitada pela maioria do Plenário. Votaram não, contra
a aprovação da Emenda os Senhores Deputados:  Ana do Gás, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Jota Pinto, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Sérgio Frota, Valéria Macêdo e Zé Inácio, perfazendo um total
de dezessete votos. Votaram sim, pela aprovação da emenda os Senhores
Deputados Adriano Sarney,  Andréa Murad,  César Pires, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Max
Barros, Nina Melo e Sousa Neto, perfazendo um total de dez votos.
Registrou-se nesta votação o impedimento regimental do Presidente
da Mesa. Na sequência, o Presidente anunciou a discussão e votação
do Projeto de Lei nº 224/16 e concedeu a palavra aos Deputados Max
Barros, Andréa Murad, Edilázio Júnior e Eduardo Braide. O Deputado
Max Barros pediu verificação de quórum, sendo constatada a ausência
de “quorum” regimental, para apreciação da matéria que, assim como
as demais que constavam na Ordem do Dia, foram transferidas para a
próxima Sessão Ordinária. Em seguida, o Presidente submeteu à
deliberação da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs: 128, 129, 130,
135 e 139/2017, de autoria da Deputada Nina Melo e dos Deputados
Adriano Sarney, Wellington do Curso, Léo Cunha e César Pires,
solicitando que seja consignado nos Anais da Casa e enviada Mensagem
de Pesar ao Deputado Federal Hildo Rocha pelo falecimento da sua
mãe Nilda Rocha, no dia 25 de março do ano em curso; Requerimentos
nsº 131 e 136/2017, de autoria dos Deputados Wellington do Curso e
Léo Cunha, enviando Mensagem de Pesar ao Senhor Connor Júnior,
pelo falecimento do seu pai Connor Farias, ocorrido no dia 26 de
março e Requerimento nº 132/2017, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas no período de 04 a 22 de março do corrente ano,
conforme atestado médico. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Requerimento nº: 112/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Senhor Deputado
Jota Pinto. No tempo dos Partidos e Blocos não houve indicações dos
lideres para uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 29 de março de 2017.

Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de
março de dois mil e dezessete.

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

Neto.

Ás treze horas e trinta e cinco minutos, presentes os
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa

Neto, Stênio Rezende e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores
Deputados: Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Francisca Primo,
Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Roberto Costa, Sérgio Frota,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente declarou
aberta a Sessão Extraordinária para votação da Medida Provisória nº
230/2017 e dos Projetos de Lei nºs 003/2017 e 029/2017. Na
oportunidade, o Presidente acatou o pedido do Deputado Max Barros
para que fosse realizada verificação de “quórum” confirmando-se a
presença dos 32 (trinta e dois) Deputados acima citados, quando
anunciou a discussão e votação, em único turno, da Medida Provisória
nº 230/2017, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 006/2017),
que altera a Lei nº 9.860 de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre o
Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Integrantes
do Subgrupo Magistério da Educação Básica. A Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, emitiu parecer favorável, acolhendo
a Emenda n° 001/17, do Deputado Eduardo Braide, modificando o Art.
1º da Medida Provisório nº 230/17, que foi votada em destaque e
discutida pelo autor, que justificou seu pleito, argumentando que o
reajuste deveria ser aplicado sobre o vencimento-base e não sobre a
Gratificação de Atividade de Magistério (GAM). Ele alegou que se a
Medida Provisória fosse aprovada em seu texto original, não haveria
incidência dos valores de recomposição salarial aos demais benefícios
que incorporam os vencimentos dos profissionais do magistério,
implicando em perdas para categoria. Manifestaram-se também para
discutir a Emenda os Deputados Edilázio Júnior, Max Barros, Wellington
do Curso, Adriano Sarney, que apoiaram a Emenda Modificativa
proposta pelo Deputado Eduardo Braide, que submetida a deliberação
do Plenário, foi rejeitada contra os votos dos Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Andrea Murad, César Pires, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Graças Paz, Max Barros, Sousa Neto, Wellington do
Curso. Em seguida, foi aprovada a Medida Provisória nº 230/2017, no
seu texto original e encaminhada a promulgação. Na sequência, o
Deputado Eduardo Braide solicitou a retirada do Projeto de Lei nº 003/
2017, de sua autoria, da Ordem do Dia para que fosse votado o Projeto
de Lei nº 29/2017, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o
reajuste do vencimento-base dos cargos efetivos dos quadros de pessoal
permanente, do reajuste da remuneração dos cargos comissionados e
do quadro de pessoal temporário da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, com parecer verbal e favorável das Comissões de Justiça;
de Orçamento e Comissão de Administração Pública, Seguridade Social
e Relações de Trabalho. O Presidente acatou a solicitação do Deputado
Eduardo Braide e o referido projeto foi votado, em primeiro e segundo
turnos, sob regime de urgência, sendo aprovado e encaminhado a Sanção
Governamental. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e considerada aprovada será assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 15 de março de 2017. Deputado Humberto Coutinho -
Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado
Othelino Neto - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Vigésima Segunda 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 e dezessete.

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

Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

Campos.

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



QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e  Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Edivaldo Holanda, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Max Barros,
Paulo Neto, Ricardo Rios e Valéria Macêdo. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto declarou aberta a Sessão: “Em nome do povo
e invocando a proteção de Deus”. Em seguida, determinou a leitura do
texto bíblico, da Ata da Sessão anterior, que foi aprovada e do seguinte
expediente: Projeto de Lei nº 041/17, do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre horário especial de trabalho do Policial e do Bombeiro
Militar, estudante matriculado em estabelecimento de Ensino Superior;
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 009/17, do Deputado Alexandre
Almeida, que concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Cleones
Carvalho Cunha; 010/17, do Deputado Júnior Verde,  que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Izac Muniz Matos”.
Requerimentos n°s: 106/17, do Deputado Sousa Neto, solicitando que
seja realizada uma Sessão Solene em homenagem aos 30 anos de
aniversário da TV Mirante, em data a ser agendada; 107/17, do Deputado
Alexandre Almeida,  solicitando a realização de uma Sessão Solene
para prestar homenagem aos 30 (trinta) anos da TV Mirante,
comemorados no último dia 15 de março; 108/17, do Deputado Adriano
Sarney, solicitando que sejam justificadas suas ausências das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 06, 07, 08 e 09 de março do corrente ano,
para acompanhamento de descendente por motivos de saúde, conforme
atestado médico; 109/17, da Deputada Francisca Primo,  enviando
Mensagem de Congratulação 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;
110/17, da Deputada Francisca Primo, registrando voto de
congratulação com a população de Santa Luzia, pela passagem do seu
56º (quinquagésimo sexto) aniversário, que ocorrerá no próximo dia 26
de março; 111/17, do Deputado Othelino Neto, seja submetido ao
regime de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária
a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 224/2016,
de autoria do Poder Executivo; Indicações n°s: 336 a 340/17, do
Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor
Eduardo Lula, solicitando o envio de ambulância para atendimento às
necessidades emergenciais dos Municípios de Pedreiras,
Esperantinópolis, Bernardo do Mearim, Porção de Pedras e Lima
Campos; Indicações n°s 341/17, de autoria do Deputado Júnior Verde,
ao Secretário de Estado da Segurança Cidadã, Senhor Jefferson Portela,
solicitando instalação  de um posto da Polícia Militar na Rua Plutão,
do Bairro Recanto do Vinhais, em São Luís, além da adoção de
providências no sentido de viabilizar a segurança dos moradores de
toda aquela região; Indicações n°s: 342 a 346/17, do Deputado Vinícius
Louro, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Eduardo Lula,
solicitando o envio de ambulância para atendimento às necessidades
emergenciais dos Municípios de Trizidela do Vale, Igarapé Grande,
Lago dos Rodrigues, São Luís Gonzaga e Arari; 347/17, do Deputado
Júnior Verde, ao Secretário de Estado de Industria e Comércio, Senhor
Simplício Araújo, para que estabeleça 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. Indicações nº 348/17, do
Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, com
encaminhamento para o Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária,
Senhor Adelmo Soares, solicitando um trator equipado para o
Município de Carolina; 349/17, da Deputada Francisca Primo, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Senhor Secretário da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto que seja
alocado recursos destinados ao orçamento da vegetação do acostamento
da rodovia MA-006 no trecho que liga Buriticupu a Arame na BR-222;
350 e 352/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de
Obras e Serviços de São Luís, Senhor Antônio Araújo Costa, solicitando
a recuperação asfáltica da Rua Nossa Senhora da Conceição e das
Avenidas Pavão Filho e José de Ribamar Oliveira,  todos no Bairro da
Vila Janaína; 353/17, do Deputado do Bira do Pindaré, ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, para que solicite ao setor

competente uma ambulância para o Município de Serrano; 354 a 358/
17, todas do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor competente
a destinação de ambulâncias para Município de Bacuri, Santa Luzia do
Paruá, Amarante do Maranhão, Carutapera e Pindaré-Mirim; 359 e
360/17, do Deputado Ricardo Rios, ao Governador do Estado, para
que determine ao Secretário de Estado da Saúde, que disponibilize
ambulâncias para os Municípios de Pio XII e  Arari;  361/17, do
referido Deputado ao Governador do Estado do Maranhão, para que
determine ao Secretário Clayton Noleto, que disponibilize 01 (um) kit
patrulha  urbana: composto por 01 (uma) Retroescavadeira, 01 (uma)
Moto Niveladora,  para o  Município de Bom Jesus das Selvas. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou o
expediente lido à publicação e concedeu a palavra aos Deputados Júnior
Verde, Raimundo Cutrim, Wellington do Curso, Cabo Campos, Graça
Paz e Zé Inácio. O Deputado Júnior Verde relatou sua participação em
uma reunião com o presidente da FAMEM sobre o desenvolvimento
dos Conselhos Tutelares no Maranhão. O Deputado Raimundo Cutrim
discorreu sobre a “operação carne fraca” e destacou a ausência de
comando da Polícia Federal e os perigos que isso representa. O
Parlamentar classificou como irresponsável a forma como fato foi
divulgado na imprensa nacional e internacional. O Deputado Wellington
do Curso relatou o abandono de grande parte dos bairros de São Luís,
com ruas e avenidas totalmente deterioradas e informou ter protocolado
uma Indicação ao Prefeito de São Luís solicitando a recuperação dessas
vias. Também discorreu sobre o Projeto de Lei nº 030/2017, de sua
autoria, que dispõe sobre um Programa de Apoio ao Jovem
Empreendedor. O Deputado Cabo Campos discorreu sobre o
crescimento do consumo de drogas, razão pela qual protocolou um
Projeto de Lei que dispõe sobre a criação da Semana Estadual de
Prevenção às Drogas e enfrentamento ao abuso de álcool na infância e
na adolescência. A Deputada Graça Paz discorreu sobre a importância
da água, um bem natural, vital e insubstituível, destacando que essa
questão merece ser debatida exaustivamente, principalmente no que se
refere ao assoreamento dos rios e uso indiscriminado. A Parlamentar
convidou todos os presentes a participaram do Seminário denominado
“Revitalização dos Rios Maranhenses”, realizado pelo Ministério do
Meio Ambiente em parceria com a Agência Nacional de Águas e com o
movimento “Ensinando e Aprendendo”. O Deputado Zé Inácio relatou
a entrega de uma ambulância ao município de Paraibano pelo
Governador do Estado, em cumprimento a suas promessas de
campanha. Também relatou a inauguração simbólica da transposição
do Rio São Francisco legado dos governos dos ex-presidentes Luís
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Rafael Leitoa e Sérgio Frota ficaram
transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro turno, sob regime de tramitação ordinária, a
discussão e votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 002/
2016, de autoria do Deputado Júnior Verde, que acrescenta o § 2º ao
Artigo 252 da Constituição Estadual, para assegurar a equidade de
acesso aos Conselhos Tutelares. Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que acatou Emenda oferecida
pelo relator Deputado Rafael Leitoa, sendo esta Emenda aprovada por
votação nominal, com 25 (vinte e cinco) votos dos seguintes Deputados:
Alexandre Almeida,  Ana do Gás, Andréa Murad,  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, Roberto Costa,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Vinícius Louro e Zé Inácio. Em único turno
foi aprovada a Medida Provisória nº 231/2017, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem 007/2017), que institui, no âmbito do Programa
Mais Empregos, apoio financeiro às microempresas e empresas de
pequeno porte, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foi aprovado o Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual de
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Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em segundo
turno, regime de prioridade o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 218/
2016, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 091/2016), que
dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência da cobrança judicial da
dívida ativa considerada de pequeno valor e 233/2016, também de
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 111/2016), que revoga
dispositivo da Lei nº 7.799/02, que dispõe sobre o Sistema Tributário
do Estado, para derrogar a possibilidade de adoção de regime especial,
pelo Secretário de Estado da Fazenda, para concessão de benefício
fiscal. Em segundo turno, sob Regime de Tramitação Ordinária, foram
aprovados e encaminhados à redação final, devido a acolhimento de
Emendas os Projetos de Lei nºs: 187/2016, de autoria do Deputado
Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a produção, distribuição
e comercialização de embalagem de cimento, no âmbito do Estado do
Maranhão e 201/2016, de mesma autoria, que insere no calendário
oficial do Estado do Maranhão, o “Festejo de São Sebastião”, no
Município de Carutapera. Em seguida, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 094/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
subscrito pelo Deputado Cabo Campos, encaminhando Mensagem de
Congratulações ao Prefeito Municipal de Alto Alegre do Maranhão,
Senhor Emanoel da Cunha Santos Aroso Neto, pela passagem de seu
aniversário, em 14 de março do ano em curso; 100/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, encaminhando Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Grupo Mirante de Comunicação pela celebração
dos 30 anos de fundação da TV Mirante; 101 e 102/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo e do Deputado Adriano Sarney, solicitando que
sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de Congratulações e
encaminhada Mensagem ao Sistema Mirante de Comunicação, na
pessoa da Presidente do Grupo Mirante, Senhora Teresa Sarney, pela
passagem de seu 30º (trigésimo) aniversário, no dia 15 de março do ano
em curso. Os requerimentos nºs: 078, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 091/2017, de autoria do Deputado Adriano
Sarney, foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária devido
ausência dos respectivos autores. Sujeitos a deliberação da Mesa foram
deferidos: Requerimentos nºs: 103/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, encaminhando Mensagem de Pesar à família do
Senhor Elizair Faria da Silva, extensiva à Livraria Maranata, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 13 de março; Requerimentos nºs 104 e
105/2017, de autoria dos Deputados Wellington do Curso e Cabo
Campos, subscritos pelos Deputados Levi Pontes e Júnior Verde,
encaminhando Mensagem de Pesar à família do 3º Sargento Ozienne
Silva Queiroz, extensiva ao 16º Batalhão de Polícia Militar de
Chapadinha, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 14 de março do ano
em curso. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
106/2017, de autoria do Deputado Alexandre Almeida; 108/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney e Requerimentos nºs 109 e 110/
2017, de autoria da Deputada Francisca Primo. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, ouviu-se a Deputada Andréa Murad falando pelo Bloco
Parlamentar de Oposição e o Deputado Sousa Neto pela Liderança
deste Bloco. A Deputada Andrea Murad criticou a Política Fiscal do
Governo do Estado, afirmando que o Governador Flávio Dino não
sabe planejar seus gastos e que se os valores arrecadados estão em
conformidade com as metas estabelecidas, resta esclarecer por que
aumentar a carga tributária, em especial para construção civil, um setor
importantíssimo para economia maranhense. O Deputado Sousa Neto
relatou sua participação na vigésima sétima cavalgada, em homenagem
ao aniversário da cidade de Santa Inês no dia 14 de março e parabenizou
a prefeita Vianey Bringel pela sua coragem em trabalhar pelo município
de Santa Inês. O Deputado Rogério Cafeteira falou pela Liderança
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, tecendo esclarecimentos
para o Sindicato da Construção Civil sobre Projeto de Lei n.º 229,
explicando que esta Proposição não está sobretaxando o ICMS, mas
adequando a Lei de Tributação Estadual à Lei Federal, porque os
Tribunais Superiores decidiram que as construtoras não são inscritas

no ICMS, o que causa uma diferenciação de tributação. Contudo,
explicou o Parlamentar, que por ser sensível a situação do setor de
construção civil, o governo abriu um diálogo com o sindicato da categoria
e está tentando construir alternativas para que ninguém saia penalizado.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de março
de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente em exercício. Deputado
Edilázio Júnior - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Cabo
Campos - Segundo Secretário, em exercício.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material permanente na espécie
púlpito, cadeiras plásticas, mesas plásticas, cadeiras empilháveis,
carrinhos para transporte de cadeiras, cafeteira industrial e refrigerador
visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º,
inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro
de Preços objeto do Pregão Presencial nº 055/2016-SRP/CPL/ALEMA,
em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 014/2017-CPL/
ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 3520/2016-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas vencedoras
do certame: a L. SILVA COSTA COMÉRCIO para o Lote 01, com
valor total de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), para o Item 1 – Cota
Principal, com valor total de 61.125,00 (sessenta e um mil cento e
vinte e cinco reais) e para o Item 1.1 – Cota Reservada, com valor
global de R$ 20.375,00 (vinte mil trezentos e setenta e cinco reais);
HAYOTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para o Lote 02,
com valor total de R$ 28.699,00 (vinte e oito mil seiscentos e noventa
e nove reais) e para o Lote 04, com valor total de R$ 18.265,00 (dezoito
mil duzentos e sessenta e cinco reais) e a KWA MATERIAIS LTDA
para o Lote 03, com valor total de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil
e oitocentos reais), nos termos do Edital, seus anexos e das Propostas
vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–Ma, 27 de março de 2017. Deputado Humberto
Coutinho. Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 011/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de empresa especializada no fornecimento
de arranjos florais e coroas com flores naturais para atender os eventos
institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 12 de abril de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª
feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas
cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de
expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão
disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 28 de março de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL



QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA28



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017 29



QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017 31

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário LegislativoNúcleo de Suporte de Plenário

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO



QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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