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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/04/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.04.2017 – QUINTA-FEIRA

I – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2016, DE
AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
QUE CONCEDE MEDALHA AO TENENTE-CORONEL PM
GEORGE SILVA CAVALCANTE. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2017, POR FALTA
DE QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 037/2016, DE
AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A
CARLOS HERMES FERREIRA DA CRUZ. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2017,
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 188/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA QUE CONCEDE A MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO
MAGISTRADO SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 193/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE COROATÁ, PELA PASSAGEM DE SEU 97º
(NONAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM CURSO; REQUER, TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.

5. REQUERIMENTO Nº 194/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS

DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, PELA PASSAGEM DE SEU 102º
(CENTÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO; REQUER, TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.

6. REQUERIMENTO Nº 196/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 129/
2016, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE
DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
ESTUDANTIL PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA
REDE ESTADUAL.

7. REQUERIMENTO Nº 197/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE ARAIOSES, MIRADOR, SÃO
BERNARDO, VARGEM GRANDE, SÃO BENTO E PERI-MIRIM,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DOS ANIVERSÁRIOS
DE FUNDAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CIDADES, QUE
OCORRERAM NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017.

8. REQUERIMENTO Nº 198/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, 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 LEGISLATIVA Nº 033/2016, DE SUA AUTORIA,
QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA MEDALHA “JOÃO
DO VALE” AOS AUTORES DA COMÉDIA PÃO COM OVO

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 06/04/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 058/17, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que inclui no Calendário Cívico o Período
Estadual da “Festa dos Pescadores” de Porto Rico – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 059/17,  de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a obrigatoriedade na marcação
de exames e consultas para pessoas com mais de 60 anos nas Unidades
de Saúde Públicas pertencentes ao Governo do Estado do Maranhão
no máximo de 7 (sete) dias.

3. PROJETO DE LEI Nº 060/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques
aquáticos do Estado do Maranhão às pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e seu acompanhante.

4. PROJETO DE LEI Nº 061/17, de autoria do Senhor
Deputado Humberto Coutinho, que denomina a Unidade de Ensino
situada no Povoado de Nazaré do Bruno, localizado no Município de
Caxias – MA.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 056/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental nº 012/17, que institui o Programa Maranhão Verde,
destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à
conservação e recuperação ambiental.

2. PROJETO DE LEI Nº 057/17, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que institui a gratuidade, na rede pública de
saúde e de educação, no âmbito do Estado do Maranhão, da realização
de exames, avaliação, identificação e rastreamento para diagnóstico
precoce do autismo, e dá outras providências.
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ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 054/17, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia
de Pescadores, Z-11 do Município de Primeira Cruz – MA, com sede
e foro no Município em Primeira Cruz - MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 055/17, de autoria do Senhor
Deputado Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública a
Associação dos Pequenos Agricultores Santo Antônio, com sede e foro
no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  05/04/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – 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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 058 / 17

Inclui no Calendário Cívico o Período Estadual
da “Festa dos Pescadores” de Porto Rico-MA.

Artigo 1º - Fica instituído no calendário Cívico do Estado do
Maranhão, o Mês Estadual da Festa dos Pescadores de Porto Rico –
MA, a ser realizada anualmente, no período de 29 de junho a 02 de
Julho, em comemoração ao Dia do Pescador.

Parágrafo único – A festa de que trata este artigo, passa a
integrar o calendário cultural do Estado do Maranhão.

Artigo 2º - A presente Lei objetiva promover e cultivar crenças
e manifestações, típicas na cidade de Porto Rico e demais comunidades
circunvizinhas, inclusive o apoio financeiro de instituições da cultura,
turismo e outras afins, viabilizando o acesso aos benefícios da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura, para manutenção da tradição.

Artigo 3º - Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Festa dos Pescadores é tradição na região e sempre ocorre

anualmente no período de 29 de junho a 02 de Julho, em comemoração
ao Dia do Pescador, conforme Lei Nº 9.400, de 14 de junho de 2011, de
autoria do Dep. Edson Araújo.

O evento é uma iniciativa da Colônia de Pescadores de Porto
Rico do Maranhão, Z - 66, sob a coordenação do presidente Justino
Mafra Ferreira, que mobiliza a participação dos moradores da
localidade e comunidades circunvizinhas, congregando centenas de
pescadores artesanais, que vem sendo realizada desde 2000, com grande
alcance social para a classe de pescadores.

A execução do evento privilegia o fortalecimento da categoria e
a potencialização de suas atividades pesqueiras na região, com a
realização de uma extensa programação que é desenvolvida com foco
para as atividades de cunho socioeducativas, culturais e de lazer,
promovendo a integração, ampliação e atualização de conhecimentos.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 059 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade na marcação de
exames e consultas para pessoas com mais de 60
anos nas Unidades de Saúde Públicas pertencentes
ao Governo do Estado do Maranhão no máximo
de 7(sete) dias.

Artigo 1º - Fica determinado que os exames e consultas para
pessoas com mais de 60 (sessenta) anos junto às Unidades de Saúde
pertencentes ao Governo do Estado sejam realizados em no máximo 7
(sete) dias a contar do pedido realizado.

Parágrafo único – A existência de vagas para a realização dos
mesmos deverá ser controlado por órgão da Secretaria de Estado da
Saúde do Estado.

Artigo 2º - Para efeitos desta lei, considera-se Unidades de
Saúde todos os órgãos públicos de saúde estaduais que realizam
consultas e exames à população

Artigo 3º - Esta lei dispensa regulamentação prévia para sua
aplicação.

Artigo 4º - As despesas decorrentes da implantação desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessárias.

Artigo 5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem como objetivo garantir ao idoso
uma vida mais digna, com acesso à saúde de forma mais qualificada e
eficiente.

É muito comum a demora na marcação de consultas e exames
nas unidades estaduais de saúde, fato este que pode coloca em risco de
morte a pessoa idosa.
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Por tudo o que se disse é que, portanto, peço o apoio de meus

pares para a aprovação do projeto em comento. Sergio Frota - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 060 / 17

“Dispõe sobre a concessão de gratuidade de
entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques
aquáticos do estado do Maranhão às pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seu
acompanhante”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – Fica concedida gratuidade de entrada nos Estádios,
Ginásios Esportivos e Parques Aquáticos do Estado do Maranhão, em
todas as competições que se realizarem, às pessoas com Transtorno
do Espectro Autista (TEA) e seu acompanhante.

Art. 2° - As administrações dos Estádios, Ginásios Esportivos
e Parques Aquáticos promoverão o credenciamento e a expedição de
passes especiais para os interessados.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de março de 2017.-

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O autismo é considerado uma ausência de comunicação e

contato social entre as crianças e adolescentes. O quadro clínico é
muito diferenciado e individualizado, ao redor dos sintomas centrais
existe uma variedade de sintomas secundários.

O autismo é uma síndrome que manifesta um déficit no
desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, da socialização e
comportamento. Alguns sinais podem ser constatados a partir dos três
meses de idade. Ausência de contato visual, pouca resposta à fala dos
familiares, dificuldades de amamentação, ausência de balbucio, padrão
de choro invariável para as diferentes situações, esquiva ao contato
físico. É muito difícil para o autista se organizar diante de uma tarefa
nova, um ambiente inesperado ou lidar com imprevistos. Sua atenção
parece suspensa gerando um ‘vazio interno’.

Os maiores progressos são alcançados com a instituição precoce
do tratamento, que inclui reabilitação. Além de serem prestados cuidados
na rede de atenção básica, o Sistema Único de Saúde oferece a rede de
cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência.

No que se refere às pessoas com transtorno do espectro autista,
insta salientar que existe uma variedade de manifestações do transtorno.
A tranquilidade pela prioridade dos Autistas apenas induz o conforto
possibilitando a permissão de não prolongar a tensão própria e de seus
parentes na realização de tarefas do cotidiano.

Ademais, estudos revelam que uma em cada 88 crianças nascem
com autismo, totalizando em todo o planeta mais de 70 milhões de
pessoas e no Brasil um total de quase 03 milhões de autistas, que
correspondem a 150 mil casos por ano, ou seja, a 1% dos nascidos,
identificados com picos nas idades de 03 a 60 anos.

Por oportuno, é sabido que os pais dos alunos que muito se
esforçam pelos direitos dos seus filhos, e assim necessitam de um
incentivo do estado para inclusão destes no convívio social.

PROJETO DE LEI Nº 061 / 17

Denomina a Unidade de Ensino situada no
povoado de Nazaré do Bruno, localizado no
município de Caxias –MA.

Art. 1º - Fica denominada de “Jose Bruno de Morais”, a
Unidade de Ensino Estadual localizada na Rua Vila Nova, S/N, no
povoado de Nazaré do Bruno, 2º distrito do município de Caxias,
Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,

São Luís – MA, em 05 de abril de 2017. -  HUMBERTO COUTINHO
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 062 / 17

Denomina “Centro de Ensino Matarromense” a
Escola Estadual que indica e dá outras
providencias.

Art. 1º. O Centro de Ensino Oliveira Roma, Escola Estadual
localizada na cidade de Mata Roma – MA, passa a denominar-se
“Centro de Ensino Matarromense”.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de abril de 2017. -
PAULO NETO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 193 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Coroatá, pela passagem
de seu 97º (nonagésimo sétimo) aniversário, completados no dia 08 de
abril do ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmera
de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 04 de abril de 2017 – JÚNIOR
VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.04.17
EM: 05.04.17

REQUERIMENTO Nº 194 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Rosário, pela passagem
de seu 102º (centésimo segundo) aniversário, completados no dia 06
de abril do ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmera
de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 04 de abril de 2017 – JÚNIOR
VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.04.17
EM: 05.04.17

REQUERIMENTO Nº 195 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após
ouvida a mesa, seja realizada, no dia 19 de abril, às 15:00 horas, no
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Plenário Gervásio Santos, Audiência Pública em defesa dos Bancos
Públicos e Correios.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de abril de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.04.17
EM: 05.04.17

REQUERIMENTO Nº 196 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após a aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão o
Projeto de Lei n.º 129/2016, de minha autoria, que dispõe sobre a
gratuidade da expedição de carteira de identidade estudantil para alunos
de Escolas públicas da rede Estadual.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 31 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. 06.04.17
EM: 05.04.17

REQUERIMENTO Nº 197 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras Municipais de Araioses, Mirador, São Bernardo, Vargem
Grande, São Bento e Peri Mirim-MA, parabenizando-os pela passagem
do aniversário de fundação de suas respectivas cidades, que ocorrerá
no dia 29 de março de 2.017.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de abril 2017. - Edson
Araújo - Dep. Estadual – PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.04.17
EM: 05.04.17

REQUERIMENTO Nº. 198 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão, o
Projeto de Resolução Legislativa n.º 033/2016, de minha autoria, que
dispõe sobre a concessão da Medalha “João do Vale”, aos autores da
Comédia Pão com Ovo.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 31 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. 06.04.17
EM: 05.04.17

REQUERIMENTO Nº 199 / 17

Senhor Presidente:

Nos termos da Resolução Legislativa nº requeiro a Vossa
Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente Parlamentar
em Defesa dos Direitos da Juventude, entidade suprapartidária de
cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos nos termos da ata
de fundação e do estatuto em anexo.

São Luís (MA), 04 de abril de 2017. - CABO CAMPOS -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.04.17
EM: 05.04.17

INDICAÇÃO Nº 468 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que seja encaminhado ofício ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao
Ministério Público Federal e à Polícia Federal para que sejam apuradas
supostas irregularidades na construção de creches e outras obras
realizadas com recursos federais no município de Codó.

A apuração faz-se necessária considerando que as obras
importantes para a população codoense e que encontram-se inacabadas:
duas creches nos bairros São Vicente de Palloti e São Benedito, e a
quadra da Escola Estevam Ângelo de Sousa, que poderiam estar em
pleno funcionamento e atendendo centenas de crianças e adolescentes
daquele município.

Nesse sentido, solicito a criação de uma força-tarefa para apurar
in loco o estágio dessas obras, em comparativo com os recursos federais
a elas destinados e já repassados à Prefeitura de Codó, com a devida
responsabilização dos gestores responsáveis por sua execução, para
que seja assegurada a correta aplicação das verbas do FNDE na rede
municipal de educação.

César Pires – Deputado Estadual – PEN – “Incluindo o
Maranhão pelo conhecimento”.

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

INDICAÇÃO Nº 469 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa,
solicitando que sejam adotadas, pela Universidade Estadual do
Maranhão -UEMA, as medidas legais e administrativas para que os
cursos regulares de nível superior em Agronomia, Direito e Medicina
Veterinária também sejam oferecidos pelo Centro de Estudos Superiores
de Colinas - CESCO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 03 de abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICACÃO N° 470 / 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 38 Km da
Estrada São José até o Povoado Tabulerão, Zona Rural do
Município de Ribamar Fiquene, neste Estado.

Trata-se de uma estrada vicinal com início na BR 010 indo até
o Povoado Tabulerão e é essencial para o fluxo de pessoas e bens entre
as várias localidades daquela região e a Sede do Município de Ribamar
Fiquene, passando, ainda, por grandes e pequenas propriedades.
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 em vários municípios da Região Tocantina)
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), 03 de abril 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° 471 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Indicação solicitando a estes que adotem as medidas
legais e administrativas necessárias, no sentido de viabilizar Recursos
Financeiros e Orçamentários destinados à Construção de uma Quadra
Poliesportiva para a Escola Municipal “Erival Gomes”, no Povoado
Arraia, Município de Ribamar Fiquene, neste Estado.

Trata-se de um estabelecimento de ensino com centenas de
alunos, não possuindo nenhuma área de lazer adequada para aulas de
educação física ou prática de qualquer modalidade esportiva. Em vista
disso, aqueles jovens estudantes são obrigados a praticar alguns esportes
em espaços inadequados como chão de terra batida, terrenos baldios,
ou seja, locais que não dispõem de nenhuma estrutura necessária para
a prática de qualquer atividade esportiva. Ressalte-se, ainda, que a
construção da quadra poliesportiva coberta será também de grande
aproveitamento pela comunidade para a realização de eventos sociais
coletivos, como congressos, festejos juninos, dias das mães, dos pais,
natal, entre outras festividades. Assim, a construção da quadra em
referência será de considerável importância para aquela comunidade
estudantil e seus familiares, o que virá a contribuir para uma relevante
melhora das condições sociais e de vida e saúde dos jovens estudantes,
e, de modo geral, de seus habitantes.

São Luís (MA), 03 de abril 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 472 / 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 ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PEREIRA solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA da Rua da Igreja Matriz no Centro
de Anajatuba.

A via encontra-se em péssimo estado de conservação com
bastantes buracos e muita lama causando transtornos aos moradores e
comerciantes da área.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 473 / 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 ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ANAJATUBA, solicitando que aprecie a possibilidade de realizar o
TÉRMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS localizada
na Travessa Victor Lobato no Bairro Limirique em Anajatuba.

A prefeitura começou a construir a Unidade Básica de Saúde
(UBS) há 3 anos atrás e até o presente momento ainda não concluiu a
construção e abandonou a obra, deixando a população da região
desassistida. Os moradores da região necessitam da unidade de saúde,
pois o posto que existe funciona em uma pequena casa de aluguel, e
que não suporta a demanda por ser bem pequena.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 474 / 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 ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PEREIRA solicitando que aprecie a possibilidade de realizar o
TÉRMINO DAS OBRAS DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
localizada na Rua da Igreja Matriz em Anajatuba.

A prefeitura deveria ter iniciado a construção das obras da
Praça da Igreja Matriz em 08/04/2015 e terminado em 08/10/2015, mas
até o presente momento não se deram nem o início da construção. A
população da cidade está bastante insatisfeita, uma vez que a área está
há muito tempo aguardando pelas obras.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 475 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO
e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que a
Superintendência Vigilância Sanitária Estadual REALIZE A
FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO DE ANAJATUBA localizado
na Rua da Titara s/n.

O matadouro de Anajatuba, que é utilizado para abater o gado,
é insalubre, feito de madeira e totalmente aberto, a carne é transportada
em carroças, sem nenhuma proteção e refrigeração, por este motivo é
necessário uma fiscalização por parte da Vigilância Sanitária Estadual,
para garantir o fornecimento de alimentos próprios para consumo na
região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  477 / 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 ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PEREIRA solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
TÉRMINO DAS OBRAS DO NOVO MATADOURO no povoado
Cajueiro.

A criação de gados na região é considerável e a construção de
um novo abatedouro vem a suprir a demanda, por isso o motivo do
término da construção já iniciada é de suma importância e já dura mais
de 4 anos. Os abatedores às vezes vão pra Itapecuru Mirim utilizar o
matadouro da cidade, tendo muito mais gasto e encarecendo o produto.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 478 / 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 ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PEREIRA solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
MELHORIA DAS CONDIÇÕES da estrada de 6 km de extensão que
liga Anajatuba a seis povoados (Moído, Baunilha I, Baunilha II,
Cupaúba, Roncador, Peso Grande).

A via encontra-se em péssimo estado de conservação com
bastantes buracos e muita lama causando transtornos aos usuários e
atolamentos. Os moradores querem que a prefeitura jogue brita, piçarra
ou mesmo asfalto no local para facilitar o tráfego entre os povoados e
a sede de Anajatuba, uma vez que, eles utilizam a via para ir fazer
compras e utilizar serviços na sede do município de Anajatuba.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 479 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA,
CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando que aprecie a possibilidade
de REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA na MA 006 que liga Pinheiro à
Central do Maranhão.

O trecho citado é compreendido entre a sede do município de
Mirinzal até o povoado Gurutil e está em péssimas condições de
manutenção, causando lentidão na travessia do trecho, além de gerar
grandes prejuízos aos motoristas. Tendo em vista que a rodovia é de
grande fluxo e é bastante utilizada, tal solicitação reveste-se de grande
importância.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  480 / 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 aos DEPUTADOS DA BANCADA
MARANHENSE NA CÂMARA FEDERAL solicitando que aprecie a
possibilidade de APRESENTAR ALTERAÇÃO À LEI FEDERAL
NÚMERO 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dispõe sobre a
prioridade de atendimento, no sentido de incluir em seu artigo 1º, o
atendimento preferencial nos estabelecimentos às pessoas com
Autismo.

É de extrema importância que os Autistas tenham atendimento
preferencial, pois muito das vezes a demora das filas possibilita certa
dificuldade na espera nos bancos, supermercados, shopping, farmácias,
cinema ou qualquer outro ambiente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 481 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao prefeito de São José de Ribamar, senhor LUÍS
FERNANDO e ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços
Públicos e Urbanismo, senhor GLAUBER MIRANDA GARRETO
solicitando SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO da
Quadra Poliesportiva, no Residencial Turiúba. (Conforme foto em
anexo).

A presente solicitação justifica-se em virtude da única quadra
do Residencial estar em péssimas condições, ao ponto de desabar
sobre crianças e jovens que insistem em praticar atividades na quadra
por não terem outra opção. Além disso, a quadra servia para a
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comunidade como forma de lazer, mas as obras não foram concluídas e
está abandonada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de março de 2017.
– Wellington do Curso – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  482 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicada
seja encaminhada ao prefeito de São Luís, senhor EDIVALDO DE
HOLANDA BRAGA JÚNIOR e ao presidente do Instituto Municipal
de Paisagem Urbana (IMPUR), senhor LUIZ CARLOS BRAGA
BORRALHO JÚNIOR solicitando SERVIÇOS DE CAPINA,
LIMPEZA E ROÇA MECANIZADA na Praça do Rodão, no bairro do
I Conjunto Cohab Anil. Conforme foto em anexo.

A presente solicitação justifica-se em virtude da Praça ser
localizada em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e da
Feira da Cohab, fica ás margens de uma das principais avenidas da
cidade, Avenida Jerônimo de Albuquerque e que servia para a comunidade
como forma de lazer e usufruir da mesma, mas está abandonada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de março de 2017.
– Wellington do Curso – Deputado Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº. 483 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde Dr. CARLOS LULA,
solicitando uma ambulância devidamente equipada, para o município
de Cândido Mendes-MA.

Apesar dos grandes esforços, empreendidos na tentativa de
sanar as carências da Saúde Pública o município, vem enfrentando
dificuldades no transporte de pacientes de urgência e emergência e ou
ambulatorial, por não dispor de condução adequada para o translado
desses pacientes, que geralmente são atendidos no Hospital Regional
de Carutapera-MA, em função da evidente precariedade da saúde local.

Portanto, a proposição apresentada é uma medida de interesse
público, que sem dúvida promoverá qualidade e celeridade da saúde
preventiva e curativa da população.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de março de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual -  PSB

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

INDICAÇÃO Nº 484 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício a Exmo. Secretário de Estado da Educação, Sr.
Felipe Camarão, para que efetue com a maior brevidade possível, a
transferência de localidade da unidade escolar, que será construída no
município de Brejo de Areia, neste estado, por meio das ações do
“Escola Digna”.

Considerando o papel educativo e social que a escola representa,
sugerimos por meio desta indicação, com respaldo em informações
prestadas pela comunidade local, a mudança da unidade escolar que
será construída no povoado Centro do Gabriel, no município de Brejo
de Areia, para o povoado Taveiras, localizado a 60km do centro do
referido município.

A mencionada escola será construída pelo Governo do Estado,
por meio do programa “Escola Digna”, empreendida através da
Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Infraestrutura,
com o propósito de ofertar e viabilizar o acesso ao ensino no município,
permitindo a sua qualificação, seja através da construção, reforma ou
adequação de unidades escolares existentes.

Contudo, o povoado Centro do Gabriel, onde será construída
a referida escola no município de Brejo de Areia, conta com o número
de apenas 16 (dezesseis) alunos para recebimento da assessoria técnico-
pedagógica por esta ação do Governo, enquanto, por sua vez, o povoado
Taveiras, um dos maiores e mais antigos do município, tem uma
demanda maior, com aproximadamente 90 (noventa) alunos, que
atualmente, não possuem um espaço físico para abrigar a demanda,
razão pela qual os alunos precisam se deslocar para o Povoado Brejo
do Bezerra, no município.

Ademais, a existência de uma unidade escolar no referido
povoado, irá beneficiar não só a população local, como também a de
povoados circunvizinhos. Destarte, a construção da escola no povoado
Taveiras, ainda oportunizará um aumento na quantidade de vagas no
âmbito escolar, contribuindo consequentemente para a diminuição da
evasão escolar por jovens da região.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
trazer uma mudança positiva na sociedade, para desenvolver uma geração
de indivíduos responsáveis e contribuir para o desenvolvimento de
bons seres humanos. A educação esclarece a diferença entre o certo e o
errado e ajuda a inculcar na cabeça da juventude boas virtudes. Assim,
como forma de fomentar a educação em todas as regiões do Estado,
principalmente nas mais longínquas localidades, torna-se
imprescindível a apresentação desta indicação.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 03 de abril de 2017– JUNIOR
VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 485 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Povoado Ouro, no Município de Penalva/Ma.

O Povoado Ouro fica localizado a 30Km da sede do município
de Penalva. Entretanto, mesmo estando localizado próximo à sede do
município, o povoado não é atendido com um sistema de abastecimento
de água. Na referida localidade residem mais de 2 (dois) mil habitantes
que desde a fundação do povoado, a aproximadamente 50 (cinquenta)
anos, sofrem com as dificuldades de não possuírem um sistema
responsável por distribuir água para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam na região são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer
tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos agentes
biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias.
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Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma

importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias que
residem no referido povoado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 05 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 486 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilmo. Superintendente Regional do INCRA no
Maranhão, Sr. George de Melo Aragão, para que efetue com a maior
brevidade possível, a recuperação das estradas vicinais de acesso aos
povoados: 50 Bis/Conquista da Lagoa; Pé de Galinha; Km 30; Novo
Oriente; Francisco Romão e Vila Jacaré, no município de Açailândia.

Tendo em vista da intrafegabilidade daquelas vias, agravadas
pelo período chuvoso quando se intensifica a quantidade de buracos,
as estradas que se refere esta demanda tem estado em condições bastante
precárias, dificultando, desta forma, a circulação de pessoas, o tráfego
de veículos, o socorro rápido para os enfermos até a Sede do município,
bem como o escoamento da produção de grãos e produtos agropecuários
em geral, causando, assim, sérios prejuízos ao comércio da região.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 487 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino de Castro e Costa, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura, Cleyton Noleto, para que efetue com a
maior brevidade possível, a recuperação das estradas vicinais de acesso
aos povoados: 50 Bis/Conquista da Lagoa; Pé de Galinha; Km 30;
Novo Oriente; Francisco Romão e Vila Jacaré, no município de
Açailândia.

Tendo em vista da intrafegabilidade daquelas vias, agravadas
pelo período chuvoso quando se intensifica a quantidade de buracos,
as estradas que se refere esta demanda tem estado em condições bastante
precárias, dificultando, desta forma, a circulação de pessoas, o tráfego
de veículos, o socorro rápido para os enfermos até a Sede do município,
bem como o escoamento da produção de grãos e produtos agropecuários
em geral, causando, assim, sérios prejuízos ao comércio da região.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  488 / 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 Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Excelentíssimo Secretário de Estado
da Agricultura e Pecuária, Sr. Márcio José Honaiser, e para o
Excelentíssimo Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Sr. Adelmo
Soares, a presente Indicação que solicita a adoção de providências
legais e administrativas no sentido de viabilizar a aquisição de um
trator equipado para o município de Açailândia, com vistas ao
desenvolvimento da agricultura familiar.

Este pleito tem como objetivo oferecer incentivo, e melhores
condições de trabalho aos pequenos agricultores do município de
Açailândia. Esta aquisição se faz necessária considerando que trará
uma incalculável melhoria na qualidade de vida e sobrevivência dos que
ali necessitam preparar suas terras para o plantio, além do
desenvolvimento social que também será obtido com o atendimento
desta demanda.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  489 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino bem como ao Senhor Jefferson Miler
Portela e Silva, Secretário de Estado de Segurança Pública – SSP,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência 01 (uma)
Viatura para o município de Açailândia.

Esta Indicação se faz importante por ter como objetivo reforçar
os serviços de segurança pública, para que atenda melhor a necessidade
da população que reside no município e também oferecer aos policiais
boas condições para executarem o patrulhamento ostensivo, tanto na
sede quanto na zona rural.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  490 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino de Castro e Costa, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, solicitando a
implantação de 3 (três) poços artesianos no município de Açailândia,
com a respectiva ampliação das suas redes de abastecimento domiciliar,
nos bairros Novo Horizonte e Vila Bertelli e no povoado Jacaré.

O pleito é oriundo das reivindicações dos moradores que vivem
nas referidas localidades, tendo em vista que o aumento na curva do
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consumo, não houve, paralelamente, qualquer planejamento por parte
da CAEMA em expandir o serviço resultando nesse problema. Desta
forma, a implantação dos poços artesiano é de considerável importância
para essas localidades, 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.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 491 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor competente
a destinação de uma ambulância para Município de Açailândia.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a aquisição
de 01 (uma) ambulância para o Município de Açailândia irá contribuir
com o atendimento da população local, agilizando o deslocamento
dentro da cidade, bem como para outros Municípios no caso de
atendimento de casos de maior gravidade.

Como é ele conhecimento de todos, a ambulância é um bem
público de extrema importância, pois é responsável pelo atendimento
de urgência que serve o público em geral, independentemente de cor,
credo ou partido político. Este veículo é preparado para receber e lidar
com qualquer tipo de fatalidade, possuindo profissionais capacitados
para este fim.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho, Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados e deputadas, amigos da imprensa, todos
amigos da imprensa, galeria, e quem nos assiste pela TV Assembleia,
pelo aplicativo também agora do celular, pela Rádio Assembleia. Senhor
Presidente, eu subo a essa tribuna mais uma vez, hoje, para relatar um
fato lamentável que aconteceu nesses últimos dias dentro da UFMA,
da Universidade Federal do Maranhão. Ano passado, em lembro que,
depois da morte de um estudante nas dependências daquele centro
acadêmico da UFMA, foi celebrado um convênio entre a Universidade
Federal do Maranhão e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Maranhão, ou seja, um convênio entre o secretário Jefferson Portela e
a sua irmã Nair Portela, para que fossem colocadas umas viaturas para
fazer um patrulhamento dentro daquela universidade para que não
houvesse mais esses tipos de ocorrido, Deputado Eduardo Braide, que
foi a morte de um jovem. V. Ex.ª foi acadêmico na UFMA, formado em
Direito. E eu fico me perguntando como é que não esta a situação hoje
da UFMA depois de dois estupros recentemente, Deputado Eduardo?

Fico preocupado não só pela questão do estupro, do assassinato, mas
também o consumo de drogas, os assaltos que vêm ocorrendo. Fico
pensando que o Governador Flávio Dino, que já foi professor ou é
professor licenciado da UFMA, correndo o mesmo risco dos alunos,
dos acadêmicos, fica essa a minha preocupação, professor César Pires.
Eu fico imaginando a prima pobre UEMA, como é que não está a
segurança dessa universidade, já que a UFMA encontra-se em estado
de calamidade sobre a segurança. E eu queria saber aqui, eu vou entrar
com um Requerimento para saber como foi esse convênio da Secretaria
de Segurança Pública junto com a Universidade Federal do Maranhão.
Digo isso por que com muita preocupação que os acadêmicos da UFMA
hoje estão correndo o risco, professores, funcionários, um Campus da
UFMA enorme. Eu, que já fiz educação física, conheço as dependências
da UFMA, totalmente a mercê da marginalidade dos bandidos e cadê
esses mil policiais novos que estão nas ruas? Será que não pode designar
pelo menos umas duas viaturas para ficar dentro do Campus da UFMA?
É por isso, meus amigos, que segunda-feira o Sindicato dos Policiais
Civis do Estado do Maranhão lançou uma nota. Só para vocês terem
ideia da introdução da nota que o Sindicato dos Policiais Civis fizeram.
Governo da propaganda, da mídia, da ilusão: sentado sobre o caos,
mas sorrindo para as câmeras; fingindo uma realidade que só existe
no imaginário de quem se deixa iludir pelas milionárias propagandas,
que só visam promover quem sonha se manter no exercício do poder.
Meus amigos, esse é o governo da mudança. E os pais das duas moças
que foram estupradas? E a família? E elas como estão? Cobro, mais
uma vez, o posicionamento do secretário de Estado de Segurança
Pública, senhor Jefferson Portela, vamos parar de engodo. Vamos parar
desse ato midiático e vamos efetivamente trabalhar pela Segurança
Pública do Estado do Maranhão. Porque aqui, a capital do Maranhão,
fica em evidência. E como fica o interior do estado do Maranhão?
Como é que estão as Delegacias do Estado do Maranhão? Como o
SINPOL mesmo fala que parece um bando de lixo. Vamos começar a
raciocinar, o povo não está mais aguentando esse governador que aí
está. Fica aqui o meu posicionamento. Vou entrar com um Requerimento
para saber como foi esse convênio da Secretaria de Segurança Pública
com a Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Durante algum tempo passei nesta
Casa, mais precisamente agora a partir de fevereiro, em um Bloco onde
eu era o líder de mim mesmo. Nós tivemos a grata satisfação de receber
o deputado Sérgio Vieira e por antiguidade, e antiguidade é posto,
deputada Valéria Macedo, e por delegação do Presidente Jota Pinto
aqui presente continuei como líder do Bloco. E agora fui instado a
subir esta tribuna pelo nosso querido amigo Edivaldo Holanda que me
autorizou a vir aqui dizer que a partir de hoje já não estou só com
Sérgio Vieira, o Partido dele também ingressa e nós já somos três,
Sérgio. Ele sai do Blocão, insere-se num partido, que se avoluma e se
eu dissesse que meu partido cresceu 200%, meu bloco, alguém ia
perguntar assim: Mai é muito? Eu disse não, porque era um para três,
eu acho que dá 200%. Portanto, Deputado Edivaldo, eu quero
parabenizá-lo, V. Exa. vai continuar me ensinando, mas agora muito
mais próximo dentro desse bloco que nós estamos formando e o bloco
continua, o PEN continua aberto, tenho certeza de que o Presidente
Jota Pinto está feliz, porque ele aumentou quantitativamente pelos
200% e aumentou qualitativamente por um cérebro consagrado, um
cérebro que há muito tempo vem militando nesta Casa e traz para nós
aqui uma agregação de experiência, de conteúdo, de uma produção
ilibada da vida pública, enriquece-me e nutre as esperanças de nós
crescemos mais. E eu estou aqui e não poderia ser diferente pelo seu
tamanho, Edivaldo, de não vir aqui nesta tribuna, para dizer que o PEN
também o recebe de braços abertos. Vamos continuar firmes nesta
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nossa luta séria, serena, mas sempre próspera, sem se curvar e sem se
vender por migalhas. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Ontem, eu ouvia atentamente a fala do Sérgio acerca lá da
Suzano, em Açailândia, e eu venho analisando a situação da Suzano, há
algum tempo, desde que foi implantada no Maranhão, desde o Governo
passado e eu ainda continuo pensando que a Suzano não é boa para o
nosso Estado. Está comprando as fazendas ali da Região Tocantina,
que era o nosso maior produtor de gado da região e, daqui a dez anos a
20 anos, ali perto da região Tocantina vai ser um grande deserto, porque
a plantação de eucalipto, primeiro, que não dá emprego aos
maranhenses, os empregos para os maranhenses só a mão de obra
pesada, plantar, mas depois tudo é mecanizado. E a plantação de
eucalipto, são três cortes, planta a primeira vez, depois de cinco anos
mais outra e depois da terceira vez a terra não presta para nada e eles,
com certeza, vão abandonar. No Brasil, foi implantado, começou no
Espírito Santo, toda a região do Espírito Santo, os eucaliptos acabaram
com 137 riachos perenes naquele Estado. Então, Estado nenhum do
mundo quer a Suzano, tendo em vista que a plantação de eucaliptos
não traz nada para a região. Para vocês terem uma ideia, no eucalipto,
passarinho não faz ninho, a fauna e a flora toda vão embora, ele é
nocivo ao estado que tem grandes plantações de eucalipto. É como eu
digo sempre: feliz o estado que tem garimpo, porque eu já tive a
oportunidade de trabalhar como delegado da Polícia Federal em várias
regiões do Pará, de Roraima, e ali só fica o que não presta, e 90% do
ouro que sai é contrabandeado ou mais. Hoje, se nós formos à Região
Tocantina, em Imperatriz, há dezenas daquelas carretas transportando
a madeira e, se vocês verificarem, todas elas com placas de outros
estados, nem o IPVA fica no nosso estado. Você vê ali, de Imperatriz a
Açailândia, centenas de carretas rodando dia e noite com as placas
todas de outro estado. Então nem IPVA fica para o estado do Maranhão!
A Suzano aluga esses carros de outros estados para que venham. É só
venha a nós o vosso reino, mas só fica nada para o estado do Maranhão.
Então hoje a Suzano no Maranhão está sendo um desserviço ao nosso
estado, não emprega quase ninguém, os melhores empregos são pras
pessoas de fora. Você vê aí, no caso de escritórios de advocacia, são
todos contratos de outros estados, no Maranhão só fica a mão de obra
bruta, são aquelas pessoas para carregar, para plantar e para ficar
molhando eucalipto. Então eu acho que o governo devia reanalisar, eu
não sei realmente o que o Ibama faz no nosso estado, bem como a
Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que não toma uma providência,
não fiscaliza, e a Suzano continua comprando fazendas para plantar
eucalipto. Então aquela criação bovina está acabando na Região
Tocantina, porque a Suzano compra ou aluga fazenda por um preço
alto evidentemente, mas com 15 a 20 anos a terra não serve para coisa
alguma. Então eu acredito que no máximo, daqui a 15 ou 20 anos, a
Região Tocantina vai ser um grande deserto no estado do Maranhão.
Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa e
galeria, servidores, povo do Maranhão. Com muita brevidade, primeiro
quero chamar a atenção para o tema do intercâmbio Cidadão do Mundo,
que é implantado pelo governo do estado. Enquanto o governo Temer
acabou com o Ciência Sem Fronteira, um programa de intercâmbio
nacional que beneficiou milhares de estudantes no Brasil inteiro,
gerando oportunidade para a formação de novos quadros. Uma política
pública necessária, praticada em quase todos os países do mundo e
aqui no Brasil isso nunca tinha acontecido, e finalmente, no Governo

que passou, no Governo Federal se fez a implantação do Ciências Sem
Fronteiras e o Governo Temer que chegou aí agora sem o voto de
ninguém, sem o respaldo popular, mediante todo esse processo de
impeachment que aconteceu, simplesmente acabou com o Ciências
Sem Fronteiras. Enquanto isso, aqui no Maranhão a gente avança
fortemente na implantação do Programa Cidadão do Mundo, que é um
programa também de intercâmbio internacional que já é uma realidade.
E daqui a pouco no Palácio dos Leões estará sendo encaminhada mais
uma turma de estudantes maranhenses oriundos de escolas públicas no
Ensino Médio que vão fazer intercâmbio internacional em vários países:
Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, etc. E eu tenho muito orgulho
de falar desse programa porque ele começou na minha gestão como
Secretário de Ciência e Tecnologia. Foi uma das ações que nós
implantamos quando fui gestor daquela Secretaria e compreendi que
isso era muito importante, porque hoje nós temos uma barreira muito
forte para o desenvolvimento de nosso Estado e do nosso País, que é
a barreira do idioma. Nós brasileiros não temos um segundo idioma. As
escolas não ensinam um segundo idioma, nem as escolas públicas nem
as escolas privadas. É uma enganação geral e nós precisamos, inclusive,
resolver isso, porque eu não consigo entender como é que alguém
aprende inglês numa escola privada, no serviço privado, nessas escolas
que têm aí em toda esquina e não consegue aprender o inglês na escola
regulamentar, na escola regular. Eu não consigo entender. É o mesmo
tempo que você gasta para você ir para um Wizard, por exemplo. É o
mesmo tempo que você tem dentro da escola para estudar com o
professor, mas na escola você não aprende. Você é obrigado a pagar
uma escola privada para ter um segundo idioma, sobretudo o inglês,
que é uma língua universal. Então pensando nisso é que o Cidadão do
Mundo surgiu. Surgiu para propiciar, surgiu para permitir uma
ampliação de horizontes, um incremento cultural e, sobretudo, um
estímulo para que esse jovem universitário possa seguir uma carreira
acadêmica. E a carreira acadêmica sem o segundo idioma é muito difícil,
porque você não faz um mestrado sem um segundo idioma. Você não
faz um doutorado sem o segundo idioma. Portanto é fundamental
estimular os estudantes maranhenses a buscar a formação no segundo
idioma. E é por isso que o Cidadão do Mundo é tão importante para o
Maranhão e para o Brasil. Portanto estaremos ainda a pouco, Senhor
Presidente, até peço para justificar a minha ausência aqui. Eu não vou
ficar para a Ordem do dia. Vou acompanhar o encaminhamento desses
jovens que estarão indo agora para o mundo inteiro. É a terceira turma
que está indo do Maranhão participar do Programa Cidadão do Mundo,
que eu considero uma grande conquista para o Estado do Maranhão.
Parabenizo o Governador Flávio Dino por esta disposição, por essa
determinação de fazer um programa mesmo no momento desse de
crise, de escassez financeira, mas o Governo do Estado está implantando
esse programa, está garantindo o seu funcionamento e certamente assim
que as coisas melhorarem financeiramente vai ampliar a oferta de vagas.
Também parabenizo a Secretaria de Ciência e Tecnologia na pessoa do
seu secretário Jônatas Almada e toda a equipe. A FAPEMA também, o
Presidente Alex Oliveira, que é muito importante também para o
funcionamento desse programa. Senhor Presidente, para terminar,
quero apenas informar que a Comissão de Assuntos Municipais se
reuniu agora pela manhã e recebeu o Termo de Cooperação entre a
Assembleia Legislativa e o IMESC, órgão do Estado responsável, e a
partir desse momento faremos a publicação desse convênio e vamos
começar a implantar os acordos estabelecidos entre os municípios
para que eles possam se transformar em lei, finalmente fazendo a
atualização cartográfica dos municípios maranhenses, começando pelos
municípios da ilha de São Luís e da região metropolitana, mas isso vai
se estender por todo o estado do Maranhão. É o nosso trabalho, é um
trabalho prioritário no ano de 2017, mas outros temas também serão
tratados pela Comissão de Assuntos Municipais como a mobilidade
urbana, resíduos sólidos, etc, que envolvem o conjunto dos municípios.
Tudo isso será tema discutido e debatido e vamos buscar o máximo de
consenso entre os municípios para resolver os problemas. Senhor
Presidente, muito obrigado e peço licença, vou me ausentar da sessão
em razão desse evento de encaminhamento dos jovens do Cidadão do
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Mundo que vão participar da 3ª Turma do Cidadão do Mundo nesse
intercâmbio internacional representando o Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Será bem-vindo representando a Assembleia. Deputado
Vinícius Louro com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje é
para falar que neste final de semana que passou, mais precisamente
sexta e sábado, estivemos presentes no grande Circuito da Ilha de
Vaquejada que aconteceu com os vaqueiros profissionais como na sexta-
feira, Tropa de Elite, aspirantes e aspirantes light, onde quero
parabenizar a AVMA, Associação dos Vaqueiros do Maranhão, em
nome da pessoa do Régis Tavares, do Marcos Sassá, que vêm
organizando esse esporte de vaquejada. Uma cultura nordestina, uma
cultura que vem se expandindo cada vez mais. E nessa ocasião nós,
como deputado estadual, autor da lei que regulamenta o esporte de
vaquejada e contra os maus-tratos aos animais no estado do Maranhão,
estivemos presentes nessa vaquejada onde constatamos in loco a
preocupação contra maus-tratos aos animais, deputado Cabo Campos.
Estivemos lá observando tanto a questão da pista de vaquejada, que
hoje o regulamento diz que a pista tem que ter 60 cm de areia como
também proteção da calda do boi, como também o metal que não pode
ter o contato com a pele do cavalo ocasionando qualquer tipo de lesão,
ferimento porque assim o vaqueiro seria desclassificado. Então quero
parabenizar o Ronan Lima, proprietário do Parque Centauro, dizer
que o esporte de vaquejada está de parabéns porque gera renda e
empregos em todo o Estado do Maranhão e por que não dizer no
Brasil. Mas, Senhor Presidente, o que me chama atenção e me traz a
esta tribuna é que hoje eu quero pedir para todos os deputados federais
da bancada maranhense que o projeto de lei entre esta semana no
Congresso Nacional, então eu queria pedir ao Deputado Alberto Filho,
Aluísio Mendes, André Fufuca, Cleber Verde, Eliziane Gama, Hildo
Rocha, João Marcelo, Julião Amin, Júnior Marreca, Juscelino Filho,
Luana Costa, Pedro Fernandes, Rubens Pereira Júnior, Victor Mendes,
Valdir Maranhão, Weverton Rocha e Zé Carlos da Caixa que aprovem
a Lei da Vaquejada, que aprovem a regulamentação da vaquejada no
Brasil porque é um esporte que movimenta muita renda, é um esporte
que movimenta empregos em todo o Estado do Maranhão. Mesmo
como a cidade de Trizidela do Vale que lá tem um Parque de Vaquejada,
Parque Maratá, que movimenta a rede hoteleira, os cabeleireiros, postos
de combustíveis, os restaurantes, moto-taxistas, toda uma classe em
prol do esporte que ali, em três dias, traz muita renda para o município
de Pedreiras. E aqui eu venho pedir para esses deputados federais, que
são nordestinos, representantes do povo do Maranhão, que defendam
o esporte de vaquejada no Estado do Maranhão, porque, aqui na
Assembleia, já tem um representante e eu peço apoio aqui de todos os
deputados desta Casa que conversem com os seus deputados federais,
que peçam que ele aprove essa lei que regulamenta o esporte de
vaquejada no Estado do Maranhão. Então, são estas as minhas palavras,
Senhor Presidente, e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A pedido do Deputado Júnior Verde, quero anunciar a
presença, em nosso plenário, do Presidente do SINPOL, Sindicato da
Polícia Civil, Presidente Elton John e os membros Thelso e Rayol
Filho. Com a palavra, o Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente Humberto Coutinho. Exmos.
senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, cumprimentando
aqui nas pessoas do Presidente do SINPOL, Sr. Elton John, os membros
desse Sindicato Thelso e Rayol Filho, sejam bem-vindos a esta galeria,
cumprimentando em vossos nomes todos, em todo Estado do Maranhão

que nos acompanham através das redes sociais e externar, mais uma
vez, Senhor Presidente, aos membros deste Parlamento, o nosso
cumprimento com a instituição Polícia Civil. Estivemos ainda pouco
uma reunião no nosso gabinete recebendo na oportunidade o Sindicato.
Eu quero agradecer a participação, o empenho que a nova gestão do
Sindicato está trazendo a esta Casa, buscando o diálogo, e eu quero
aqui expressar a todos os nobres parlamentares que o Sindicato,
Deputado Cabo Campos, quer é o diálogo, quer dialogar, externar
quais são os problemas históricos que a Polícia Civil passa, quando eu
falo histórico é porque de governos passados até o presente governo
nós temos problemas e eu acredito que os problemas existem para ser
resolvidos, serem equacionados. E o Sindicato, de forma legítima, está
visando essa interação com o Parlamento, com o Poder Executivo, no
sentido de poder levar ao conhecimento das autoridades o que o está
acontecendo na atual conjuntura com o Sindicato da Polícia Civil, com
a Polícia Civil, com a instituição Polícia Civil. Quando nós falamos da
instituição Polícia Civil, nós falamos desde o espaço de trabalho, que
são as delegacias, que precisam das devidas atenções com relação à
infraestrutura, desde as reformas, o aspecto realmente de condições de
trabalho nesses espaços que são utilizados no dia a dia por esses
profissionais, tanto os policiais civis, investigadores, motorista e
escrivães de polícia, enfim, todo o corpo administrativo que faz parte
hoje do bojo da Polícia Judiciária que é a Polícia Civil. Então é algo que
precisamos discutir não só a infraestrutura, as condições de trabalho,
mas também a valorização salarial, então mais uma vez o sindicato nos
passa essa demanda, essa necessidade da valorização salarial. Eu digo
a V. Ex.ªs. e já foi tema dos nossos pronunciamentos sempre focado na
questão da valorização salarial, hoje um contingente de servidores da
Polícia Civil não chega a 2.200 servidores, são aproximadamente um
pouquinho mais de 2.000 servidores da Polícia Civil, um quadro para
o qual é possível buscarmos juntos essa valorização. Eu apresentei,
inclusive em assembleia, uma proposta, uma indicação nossa que foi a
nº 222, que expressou, dentre as reivindicações do quadro funcional, a
questão do subsídio proposto. Nós nos deparamos com a atual
conjuntura, ou seja, hoje um policial civil em início de carreira ganha
menos de R$ 5 mil, algo em torno de R$ 4.900; e no final de carreira, em
torno de R$ 7 mil. Hoje a Polícia Civil é nível superior, nós temos uma
gratificação técnica de nível superior, e a principal reivindicação é que
nós possamos fazer valer a efetividade dessa gratificação de nível
superior para essa importante categoria, até porque o trabalho que a
Polícia Civil faz é um trabalho abnegado, é um trabalho fundamental
para o processo judiciário no aspecto do inquérito policial, no aspecto
da investigação policial que é para poder fazer com que tenhamos a
certeza da punição, porque com um bom inquérito policial, com as
boas provas que são colhidas pelo serviço abnegado dos investigadores
de polícia, nós vamos ter a certeza de levar a justiça àqueles que cometem
qualquer tipo de delito ou crime. Então, a Polícia Civil precisa dessa
valorização, Senhor Presidente, e quero conclamar aqui a todos os
nobres parlamentares que possamos nos unir, pois eu não tenho dúvida,
e isso já foi levado ao governo, de que nós vamos buscar essa conjuntura
necessária de esforços para que possamos valorizar a Polícia Civil, não
só nesse aspecto, deputado Sousa Neto, da recomposição salarial, mas
nós vamos inclusive representar essa proposta. Hoje o que nós tivemos
na polícia, esta Casa está recebendo várias propostas de aumento
salarial para várias categorias, deputado Levi, várias categorias, estamos
propondo reajustes salariais, foi assim para o Judiciário e queremos
que seja assim também nesse aspecto para a Polícia Civil. Vamos estar
aqui ávidos e aptos a receber qualquer proposta que venha do governo
para fazer a defesa dessa valorização, mas eu quero inclusive já expressar
a V. Ex.ªs que vamos ter a oportunidade, com reivindicação do próprio
sindicato, nós vamos ter um momento à parte na Sala de Comissões,
aqui convidando V. Ex.ªs, ficou pré-agendado para o dia 04 do mês que
vem, é o prazo de um mês para avisarmos a todos os companheiros,
colegas de profissão, também todos os deputados para que nós
possamos agendar para o dia 04, o sindicato vai fazer uma apresentação
para que possamos perceber hoje o que representa a Polícia Civil e as
suas necessidades. Então quero deixar essa data pré-agendada, vai ser
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um momento à parte da nossa representação enquanto aqui hoje
Comissão de Segurança Pública, para discutirmos os aspectos que
envolvem essa categoria tão importante para a recomposição das nossas
forças policiais, da nossa segurança pública. E precisamos da valorização
dos nossos policiais abnegados. Inclusive na comemoração dos 21
anos de existência já dessa importante Força Tarefa que nós temos
hoje como representação da composição de força da segurança pública,
nós precisamos dar como presente a valorização salarial. E eu acredito
que é possível. E estamos aqui à disposição do Poder Executivo para
juntos dialogarmos. O Sindicato quer o diálogo, expressou algumas
mazelas. Só para concluir, Senhor Presidente. Eu acredito no diálogo
do Sindicato, que da mesma forma quer buscar o diálogo, para poder
juntos encontrarmos uma solução a valorização da polícia e, assim,
uma melhor reestruturação dessa importante atividade para o Estado.
Muito obrigado que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Dr. Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, demais
Membros da Mesa, senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa,
TV Assembleia. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados,
me dirijo a V. Ex.ªs para fazer um convite que entendo ser da maior
importância para todos aqueles que vivem esse momento e que precisam
dar resposta aos seus eleitores: amanhã às 15h nós teremos nesta Casa
a presença do ilustre Secretário de Estado da Saúde, onde ele irá fazer
a sua audiência pública para prestar contas do terceiro quadrimestre
em exercício de 2016. Oportunidade ímpar para todos os senhores
deputados e deputadas, mormente aqueles que fazem crítica a nossa
gestão frente à saúde pública no Maranhão. É a hora e a vez que, com
certeza, Deputado Sousa Neto, o Senhor tem e terá oportunidade na
nossa Comissão de Saúde, de tirar as suas dúvidas, de fazer as suas
críticas honradas e construtivas, como tem sido a sua conduta nesta
Casa. Portanto gostaria que o ilustre Deputado Antônio Pereira amanhã
colocasse na sua agenda, e todas as deputadas, principalmente as que
agem na saúde, como a colega Nina Melo, a nossa colega Valéria,
Francisca Primo, estivessem presentes amanhã nesta audiência. Porque,
após a audiência, nós vamos também puxar outros assuntos pertinentes
à qualidade da saúde no nosso Estado. Portanto, Deputado Eduardo
Braide, conto amanhã com a sua importante presença nesse debate,
que com certeza será muito esclarecedor. Porque o nosso governo,
através do secretário, não tem nenhum motivo para não ser transparente,
para não mostrar a todos nós o que está sendo feito no campo da
saúde. Portanto, senhor Presidente, agradeço. E será às 15h aqui nesta
Casa. Portanto, agradeço ao senhor Presidente a oportunidade e todos
estão convidados. Transmito esse recado, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 061/2016, de autoria do deputado
Eduardo Braide. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à sanção. Projeto de
Lei nº 221/2016, de autoria do Poder Executivo, Mensagem nº 099/
2016. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à sanção. Projeto de Lei
nº 011/2017 de autoria do Poder Executivo, Mensagem nº 004/2017.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à sanção. Projeto de Lei nº 012/
2017 de autoria do Poder Executivo, Mensagem nº 005/2017. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à sanção. Projeto de Resolução nº
036/2016, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio. Ausente.
Juntamente com o Projeto de Resolução n.º 037/2016 de sua autoria e
está ausente. Requerimento à deliberação do Plenário: Requerimento
nº 185/2017, de autoria do deputado César Pires, de congratulação. Em

discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 186/2017, de
autoria da deputada Nina Melo, de congratulação. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 187/2017, de autoria da deputada
Nina Melo, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 188/2017, de autoria do deputado Stênio Rezende.
Ausente. Requerimento nº 192/2017, de autoria do deputado Júnior
Verde. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa: Requerimento nº 184/2017, de autoria da deputada
Andréa Murad. Deferido. Requerimento 191/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré. Justificativa de falta. Deferido. Incluído
para amanhã, Requerimento 193, 194/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde; Requerimento 196, 197, 198/2017 de autoria do Deputado
Edson Araújo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa Murad. O Bloco
Parlamentar declina? Partido Verde, Deputado Rigo Teles, declina?
Pela Liderança, por cinco minutos, sem direito a apartes, Deputado
Cabo Campos pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Senhoras e Senhores, o nosso cordial bom dia. Subo aqui a
esta Tribuna nesta manhã muito feliz depois das breves palavras do
nosso Deputado Levi Pontes que colocou aqui a audiência pública que
acontecerá amanhã com relação à saúde e, coincidentemente, senhoras
e senhores, amanhã, Deputado Antônio Pereira, no Dia Mundial da
Saúde, teremos uma Sessão Solene, às 11h, para falarmos também
sobre a saúde. Teremos aqui presente o nosso Secretário de Saúde,
Carlos Lula; a Secretária Municipal, Dra. Helena, e todos os
parlamentares estão convidados. Quero agradecer aqui, de modo
especial, por fazer parte como suplente da Comissão de Saúde desta
Casa, esta Sessão Solene terá por objetivo não só mostrar os avanços
que nós temos tido na questão da saúde, mas também parabenizar os
profissionais que fazem parte da saúde do Estado do Maranhão.
Portanto, às 11h, Senhor Presidente, todos estão convidados, Sessão
Solene, amanhã, às 11h, para tratarmos do Dia Mundial da Saúde, o
nosso Secretário Estadual estará aqui, Presidente. E vou usar o resto
tempo que tenho aqui para falar que hoje, dia 5, no ano de 2014, muito
bem lembrado pelo jornalista, ex-deputado estadual, ex-embaixador do
bumba-boi no Brasil e no Maranhão, José Raimundo Rodrigues, que
me lembrava, que me trazia à memória esta data tão especial para os
policiais e bombeiros militares. Que data é essa? Hoje, se findava a
greve dos policiais militares, lá na Câmara Municipal, e se findava a
greve com a promessa que o governo passado iria colocar o
escalonamento vertical no salário dos policiais militares. Pergunte para
mim se eles fizeram isso. Respondo: negativo! Balela e conversa. O
que teve foi muita perseguição, inclusive a esse deputado estadual que
respondeu ao Conselho de Disciplina juntamente com o soldado Leite
lá em Timon. Enganaram-nos e nos iludiram, mas, para a gloria de
Deus nesta Casa, no ano de 2015, este deputado que vos fala intermediou
o governo do estado junto às associações e proporcionamos o
escalonamento vertical às categorias Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, não na sua totalidade, que não vou estar aqui também
passando talco em ninguém, eu não vou falar mentira aqui nesta tribuna,
que é o local de falar a verdade. Naquela ocasião, nós passamos 10 dias
na Câmara Municipal e meu irmão, José Raimundo Rodrigues, publicou
assim na sua página social: “A greve dos bombeiros militares, 10 dias.
Chegou ao final o movimento com o sabor de vitória”. Iludiram-nos,
prevaleceu o bom entendimento entre as partes interessadas e os
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homens de boa vontade. O soldado Leite e o Cabo Campos
comandaram na noite de ontem a desocupação da área de
estacionamento da Câmara de São Luís e fizeram o caminho de volta
para suas casas e para seu trabalho, para suas famílias em favor de
todos. Parabéns. Queridos, foram 10 dias de muita luta, ameaça de
invasão, ameaça de exclusão. Todos os tipos de ameaças que você pode
entender. E eu parabenizo esses bravos guerreiros que lá estavam certos
de que a vitória, de que esse sabor de mel da vitória naquele momento
não foi conclusivo. Mas hoje nós estamos tendo parte dessa vitória,
pois hoje, na corporação, nos dois últimos anos, o maior número de
promoções feito na história da Polícia Militar, a LOB dos bombeiros,
parte do escalonamento vertical, e nós sim, conquistamos a nossa
LOB, senhores. Eu quero pedir ao nosso presidente da comissão,
Júnior Verde, nós sabemos que o salário dos policiais civis e dos agentes
está defasado de fato, mas o salário de delegado está muito bem, mas o
salário dos nossos coronéis não está bem. Eu peço que se chegue ao
entendimento, que o salário do delegado e do coronel se aproximem.
Por favor, policiais militares, não pensem que estamos pedindo só
para os coronéis, porque nosso salário é escalonado, vocês sabem do
que estou falando. Portanto, Senhor Presidente, amanhã, às 11 horas,
sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Bloco Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO - Deputado
Vinicius, por oito minutos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Vinicius Louro, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, eu retorno a
essa tribuna agora para falar de um assunto muito sério. Hoje nós
estivemos na Comissão de Obras e Serviços Públicos desta Casa junto
com o presidente da Comissão, Fábio Braga, e deliberamos que na
primeira quinta-feira do mês de maio iremos afazer uma visita in loco
à Barragem do Rio Flores. Barragem essa que está trazendo perigo
para toda a comunidade do Rio Mearim, porque ali vai prejudicar a
cidade de Joselândia, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga,
Conceição de Lago Açú, Esperantinópolis, Bacabal, Vitória do Mearim
, Arari e outras e outras cidades que são banhadas por aquele rio. É um
assunto importante. Eu já venho desde o início do ano chamando a
atenção do Governo do Estado do Maranhão, chamando a atenção da
Defesa Civil do Estado, chamando a atenção do Corpo de Bombeiros
e, principalmente, chamando a atenção do DNOCS, uma empresa,
Senhor Presidente, que não tem um pingo de responsabilidade com o
povo maranhense. Uma empresa que é lá do Ceará e ganhou a licitação
para administrar a Barragem do Flores, que já pegou mais de setecentos
e sete mil reais para dar manutenção àquela barragem, como pegou
mais de um milhão para dar também a manutenção à Barragem do Rio
Pericumã. E o que a gente pode constatar é o abandono, essa empresa
comendo o dinheiro público e não dando manutenção. Imaginem,
senhores deputados, sessenta quilômetros de água é o que aquela
barragem segura. Se acontecer uma catástrofe, vai ser pior do que em
Mariana, em Minas Gerais, Senhor Presidente. Vai devastar toda a
Região do Médio Mearim. E eu aqui preocupado, desde o início do
ano, eu bato na tecla. Nosso gabinete já tentou entrar em contato com
o DNOCS. Nós não tivemos nenhuma posição, pelo que eu quero
pedir à Mesa Diretora que nos ajude a contatar essa empresa. E na
primeira quinta-feira do mês de maio nós iremos fazer a visita à barragem
dos Flores e, na sexta, uma audiência pública na Câmara Municipal de
Trizidela do Vale, para a qual estão sendo convidados todos os
Presidentes de Câmaras da região, todos os Prefeitos da região, mais

Ministério Público Estadual, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. A
gente chama a atenção para que essa empresa possa se manifestar para
mostrar como está a real situação da empresa, porque eu sei que lá está
abandonado. Os motores foram roubados, está tudo enferrujado. Mas
o que eu quero aqui é que ela explique o que foi que ela fez com o
recurso. E se ela não tiver interesse, que a gente possa trazer para a
CODEVASF assumir, porque seria melhor, mais eficaz para a
manutenção dessa barragem. Então, Senhor Presidente, é um assunto
perigo. O que está acontecendo na Barragem do Flores é inadmissível.
E nós temos que nos juntar, nós deputados, pressionar, porque agora
mesmo tive a ligação do prefeito Fred Maia e ele falou que o rio
aumentou, subiu. Então é uma preocupação que todos os prefeitos da
região estão tendo. Conversei com o Deputado Roberto Costa, que
também irá se fazer presente nesta comissão. Chamamos também outros
deputados para se fazerem presentes. Então é muito importante que a
gente o mais rápido possível possa realmente, de forma efetiva, lutar
para que seja feita a manutenção dessa Barragem do Flores. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COTINHO – Deputada Valéria Macedo, por 10 minutos.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, a todos
que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, ontem
todos nós tomados de sobressalto com mais um crime de estupro
cometido contra estudantes da Universidade Federal do Maranhão.
Em uma sucessão praticamente macabra, deputada Nina, onde durante
poucos dias, em quatro dias, dois casos de estupro na Universidade
Federal do Maranhão aqui em São Luís. No primeiro caso consta que
uma jovem estaria em uma festa ocorrida na noite de sexta-feira, dia 31,
na Universidade Federal do Maranhão, na UFMA, e por volta das
22h30 teria sido abordada por um homem que a estuprou. O segundo
caso ocorreu na segunda-feira, dia 03, em que uma jovem estudante de
25 anos, do curso de Ciências Econômicas, estaria em um ônibus
coletivo e foi abordada por um homem armado que a obrigou a descer
do coletivo e a levou para um matagal dentro do Campus, onde cometeu
o ato. Realmente, deputada Nina, um absurdo. Uma série inaceitável,
especialmente dentro da mais importante instituição de ensino superior
do estado do Maranhão, a UFMA. As ocorrências foram registradas e,
claro, estão sendo investigadas pela Delegacia da Mulher. O Brasil,
deputada Nina, é um país perigoso para as mulheres e temos as
estatísticas que nos mostram isso. Considerando somente os boletins
de ocorrência registrados, em 2015, ocorreu um estupro a cada
11min33seg no país. Ou seja, 05 pessoas por hora. A violência ocorre
até mesmo dentro de casa, como tivemos o caso recente da capitã do
Corpo de Bombeiros que foi assaltada e violentada na sua residência,
no Chácara Brasil, aqui em São Luís. Ontem, como Procuradora da
Mulher, eu busquei informações de providências práticas, quer sejam
por parte da Universidade Federal do Maranhão ou da própria
Secretaria de Segurança, sobre a investigação e atuação nesses casos.
Aqui no Maranhão não tenho dúvida, deputada, nós como mulheres
não temos. E como representantes das mulheres do Estado do
Maranhão, e agora na condição de Procuradora da Mulher, digo que é
necessária uma força-tarefa permanente no combate ao crime de estupro
e de qualquer violência contra a mulher. Aprovamos ontem, graças a
Deus e graças ao grande empenho do governador Flávio Dino, ontem
dia 04, o Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo,
que cria o Departamento de Feminicídio no âmbito da estrutura
organizacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão. O governador
Flávio Dino, deputada Nina, e isso podemos afirmar, ele tem se
mostrado sensível e está instituindo órgãos especializados no combate
a violência contra a mulher. O Projeto de Lei aprovado por nós ontem,
o Projeto nº 040/2017, é um importante passo para a Polícia Civil
atuar de forma eficaz no combate ao feminicídio, que é justamente a
criação do Departamento de Feminicídio onde serão investigadas de
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forma especializadas as mortes violentas de mulheres ocorridas na
região metropolitana, em São Luís, mas em todo Estado do Maranhão,
que serão acompanhados todos esses casos, além da realização, que é
muito importante, da consolidação de dados estatísticos, porque nós
precisamos desses dados para que, cada vez mais, nós possamos
reafirmar a nossa luta, a necessidade de aparelhos públicos que possam
dar segurança às nossas mulheres, principalmente para denunciar os
casos de violência e também nos interiores, nós temos que ter esses
aparatos para que as nossas mulheres possam, além de saber que estão
sendo violentadas, de sentirem isso, todas as formas de violência,
como também ter onde fazer a denúncia em locais especializados e
próprios para receber essas denúncias. Se os feminicídios forem
investigados de maneira eficaz, Deputada Nina, e os autores forem
devidamente processados e condenados, nós teremos sim um efeito
inibitório isso eu tenho certeza nesse tipo de investida criminosa,
afirma o Governador, inclusive na sua mensagem, ele diz isso e é isso
que nós pensamos realmente, as mulheres hoje só não denunciam ainda
mais a violência que elas sofrem por conta de terem segurança da
punição do seu agressor e por não ter também um acolhimento necessário
nas delegacias, porque, infelizmente, nós temos poucas delegacias das
mulheres distribuídas em nosso Estado, nós temos 17, ampliamos,
mas precisamos realmente ampliar mais. Na manhã de ontem, em reunião
extraordinária com o comando do primeiro batalhão da PM no
Maranhão, anunciou medidas enérgicas para dar continuidade à
melhoria da segurança na universidade, na UFMA, essa reunião foi
ontem pela manhã, estive, inclusive falei com a reitora Nair Portela e
entre essas medidas também foi pedido e reforçada a instalação imediata
de um posto avançado da Polícia Militar na Cidade Universitária e o
reforço de rondas ostensivas da Polícia Militar no Campus Universitário.
As imagens do sistema de videomonitoramento já estão em poder da
Polícia Militar do Maranhão para a sequência das investigações, o
sistema de segurança da universidade, que é composto por 172 câmeras
de ponta já estão sendo revisadas com rotação de 360 graus de zoom
em até 32 vezes que já ajuda realmente a reconhecer ali o agressor, as
gravações das câmeras de videomonitoramento funciona 24 horas por
dia e ficam ali armazenados até por 30 dias. Essas são as informações
da matéria que consta que há um sistema de segurança na Universidade
Federal do Maranhão que está sendo ampliado e revisado é claro e vai
ser reforçado, como disse a reitora Nair Portela com o apoio de todos
os órgãos da Universidade Federal do Maranhão, de todos os
departamentos. O Tenente Coronel Edivaldo Mesquita reafirmou
também que já existe a determinação do Comandante Geral da Polícia
Militar, José Frederico Pereira, para a instalação imediata de um posto
da Polícia Militar do Maranhão, no Campus do Bacanga, quer dizer:
esse pedido, esse reforço do Campus permanente, da própria polícia
ali, na instalação de um local permanente ali para a polícia está ali
fazendo a sua ronda, fazendo a sua presença ali será muito importante
e está confirmado aqui pelo Coronel Pereira. E a Reitora também Nair
Portela, com quem conversei ontem por telefone, ofereceu uma sala no
Centro de Convenções para o funcionamento de um posto avançado. A
iniciativa faz parte de um plano de segurança para a área do Itaqui
Bacanga, composta por seis postos e efetivo de mais de 200 oficiais
para a região. Então, essas foram as medidas tomadas, de acordo com
informações, da reitora Nair Portela no combate à violência dentro da
Universidade Federal do Maranhão. São medidas que, em conjunto
com a Secretaria de Segurança do Estado, com o apoio do governador
Flávio Dino, já estão tendo prosseguimento. Mas eu vou reforçar, já
tomei as providências também como procuradora da Mulher, reforçando
através da Indicação para que nós tenhamos o reforço policial, a ronda
mais efetiva, mais permanente e também a instalação de um posto
permanente da Polícia Militar no Campus da Universidade Federal do
Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Deputada Valéria,
um aparte? .

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Um
aparte à deputada Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) - Eu quero
primeiramente parabenizar V. Ex.ª pela sua diligência e pela sua
competência à frente da Procuradoria da Mulher na nossa Casa. V. Ex.ª
realmente tem feito um belo trabalho em defesa das mulheres
maranhenses, mas eu não posso deixar de repudiar a violência que vem
crescendo nas nossas ruas e repudiar, principalmente, um ato criminoso,
hediondo como o estupro, e acontecer dentro da UFMA, que é uma
instituição de educação, porque teoricamente teria que ser um local
protegido e bem vigiado. Então fica o meu repúdio ao aumento da
violência em nosso estado. Parabéns a V. Ex.ª.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
deputada Nina. Com certeza, todas nós, mulheres, representantes das
mulheres neste parlamento, sentimos o mesmo repúdio, a mesma
indignação nesses casos de violência, principalmente dentro de uma
instituição de ensino como a Universidade Federal do Maranhão. Mas,
como disse, as medidas de reforço estão sendo tomadas, inclusive com
o apoio de toda a instituição da Universidade Federal do Maranhão, de
todos os departamentos, os próprios acadêmicos envolvidos neste
combate à violência contra a mulher, o próprio governo do estado,
dentro de suas atuações, tem reforçado o combate à violência contra a
mulher, e combate de todo tipo de violência contra a mulher. Eu acredito
que é uma determinação do governador Flávio Dino, nós temos visto
as ações do governo nesta Casa, as ações do governo expressam isso de
forma contundente com aparelhamento dos órgãos especializados, com
a Delegacia da Mulher e agora com a criação da Coordenação das
Delegacias da Mulher dirigida pela delegada Kazumi Tanaka. Nós
sabemos da competência e do comprometimento da delegada Kazumi
Tanaka frente à coordenação da Delegacia da Mulher, o Departamento
de Feminicídio, criado pela lei, o próprio consenso da direção da UFMA
de instalar um posto avançado dentro da cidade universitária, porque
antes não havia esse consenso da instalação deste posto permanente
da polícia, mas agora já há devido a esses grandes números de violência
contra a mulher dentro da instituição. O aumento do contingente de
policiais militares, o governador várias vezes aumentou o contingente
e deu posse a novos policiais militares, anunciou um novo concurso
para a Polícia Militar, aumentando o seu contingente policial, o
aparelhamento do serviço de segurança com o secretário Jefferson
Portela, que vem fazendo um grande trabalho, entregando viaturas,
motos, aparelhos, melhorando as condições dos aparelhos públicos de
combate à violência em todo o estado. E, claro, nós precisamos fazer
muito mais. Nós sabemos que essas são ações importantes que têm
minimizado e vão coibir, mas a violência é muito grande, é muito
alarmante, principalmente no nosso estado do Maranhão. O nosso
combate continua firme. E, mais uma vez, nós precisamos cada vez
mais de investimentos, de treinamentos, de Polícia Civil e Polícia Militar
sempre alinhadas, juntas no combate a essa violência. E nós, mulheres,
aqui representando a Procuradoria da Mulher, porque eu sou a
procuradora, mas todas vocês representam aqui os direitos, as lutas
pelas mulheres e, principalmente, no combate a esse mal que assola as
nossas mulheres maranhenses. E temos que criar mais estruturas,
maiores condições, mais delegacias para combater essa chaga que é a
violência contra mulher. Mas é certo que o Governador Flávio Dino
vem atuando firmemente nesse sentido, segundo a minha percepção. E
acredito que vamos avançar e vamos coibir, sim, esse tipo de violência,
que é uma violência realmente contra a condição da mulher, a condição
de gêneros. E nós sabemos que isso só é feito com muito apoio de
todos. O Governo do Estado, esta Casa, que tem total apoio, e toda a
Sociedade Civil e, principalmente, nós mulheres estamos à frente desta
trincheira da violência contra a mulher. Muito obrigada, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO - Bloco Parlamentar Independente, Deputado Max
Barros? Ausente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Presidente,
posso usar o tempo da liderança?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada, a senhora tem direito, pode usar, cinco
minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Ele não faz isso comigo. Senhor Presidente, agradecer a
V. Ex.ª. Ele sempre deixa eu falar, Deputado Vinícius. Senhoras e
senhores deputados, cumprimentar a galeria, imprensa. Eu queria
ressaltar sobre este caso que está chamando a atenção do Brasil inteiro,
envolvendo as mulheres, sobre o assédio às mulheres, e dizer que
realmente nós temos que nos revoltar contra esse tipo de situação. As
mulheres realmente não são mais esse sexo frágil que as pessoas insistem
em nos colocar. É um machismo muito estampado que impregnou
desde sempre na cultura dos homens e que acham que podem fazer o
que bem entendem com as mulheres. E o tempo mudou, o tempo,
Deputada Nina, está mostrando que mudou, que as coisas estão
diferentes. Então eu realmente queria aqui ressaltar o pronunciamento
e parabenizar a Deputada Valéria Macedo, a nossa Procuradora da
Mulher aqui na Assembleia, e falar em nome também de todas as
deputadas aqui da Assembleia, Deputada Nina, Deputada Ana,
Deputada Francisca, que realmente nós repudiamos todo e qualquer
tipo de assédio contra qualquer tipo de mulher. Eu realmente não
aceitaria, não aceito. Minha personalidade jamais permitiria uma coisa
dessa, mas, ainda hoje, acontece muito na nossa população, que é
impregnada de um machismo tremendo. E outra coisa que eu queria
ressaltar, Presidente Humberto, é sobre o Deputado Edivaldo Holanda,
que hoje fez um ofício para esta Casa, solicitando a retirada do seu
nome da Base do Governo, do bloco governista. Vai ser um deputado
que vai ser independente, o que esta Casa ganha muito. Então realmente
estou profundamente feliz, acho que já estava mais do que na hora do
deputado Edivaldo Holanda sair da base do governo, que ele não era
para ser um deputado da base governista. A base governista não merece
o deputado Edivaldo Holanda na base deles. O deputado Edivaldo
Holanda agora, como um deputado independente, vai ser algo realmente
maravilhoso para esta Casa. Não vai ser oposição, mas vai ser
independente e vai votar a favor do povo e isso é a melhor coisa.
Então, deputado Edivaldo Holanda, eu realmente estou muito feliz e o
parabenizo pela sua decisão. Obrigada a todos. Obrigada, Presidente,
pela oportunidade.

VI – GRANDE EXPEDIENTE.

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

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

Resumo da Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatro de abril de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Eduardo Braide.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
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, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. Ausentes os
Senhores Deputados: Edivaldo Holanda, Josimar de Maranhãozinho,
Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Stênio
Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente em exercício,
Deputado Eduardo Braide 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. Inscritos no
Pequeno Expediente ouviu-se os Deputados Othelino Neto, Bira do
Pindaré, Valéria Macêdo, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Júnior Verde,
César Pires e Eduardo Braide. Esgotado o tempo regimental destinado
a este turno dos trabalhos, o Presidente informou que a inscrição dos
Deputados Cabo Campos e Alexandre Almeida foram transferidas para
a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a
votação em segundo turno da Proposta de Emenda Constitucional nº
002/2016, de autoria do Deputado Júnior Verde, que acrescenta o § 2º
ao art. 252 da Constituição do Estado do Maranhão para assegurar a
equidade de acesso aos Conselhos Tutelares, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. De acordo com a
chamada nominal, verificou-se que a matéria foi aprovada pelos votos
dos Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba,
Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Sousa Neto e Valéria Macêdo, totalizando 28 votos. Em seguida,
o Presidente anunciou o Projeto de Lei nº 040/2017 do Poder Executivo
e o Projeto de Resolução nº 011/2017, de autoria da Mesa Diretora e
suspendeu os trabalhos para que as comissões técnicas emitissem os
respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos o Presidente, em
exercício, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Deputado
Doutor Levi Pontes informou que os referidos projetos foram
aprovados por unanimidade pelas Comissões. Assim, o Presidente da
Mesa anunciou a discussão e votação em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 009/2017), que cria o Departamento de
Feminicídio, no âmbito da estrutura organizacional da Polícia Civil do
Estado do Maranhão, com parecer favorável da Comisão de
Constituição, Justiça e Cidadania; da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle e da Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. Em seguida, a votação
foi encaminhada pelas Deputadas Francica Primo e Valéria Macêdo,
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, que manifestaram-se
favoravelmente a aprovação da referida proposição. Posto em votação,
o Projeto de Lei nº 040/2017 foi aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi
aprovado o Projeto de Resolução nº  011/2017, 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 encaminhado a promulgação. Os Projetos de
Resolução nºs: 036 e 037/2016, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária,
devido a ausência do autor. Em seguida, foram aprovados os
Requerimentos nºs 171 e 172/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos
de Congratulações às populações dos Municípios de São Bento e Peri
Mirim, pela passagem de seus respectivos aniversários, comemorados
no mês de março; Requerimento nº 178/2017, de autoria do Deputado
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Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente sessão, o
Projeto de Lei nº 061/2016, de sua autoria; Requerimento nº 180/2017,
de autoria da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene no dia 11 de maio do corrente ano, às 11 horas, em
comemoração ao “Dia do Enfermeiro”; Requerimento nº 181/2017, da
referida Deputada enviando Mensagem de Congratulações ao Advogado
Eduardo José Leal Moreira pela sua posse como membro efetivo,
Categoria Jurista, do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;
Requerimento nº 183/2017, de autoria dos Deputados Eduardo Braide
e Edilazio Júnior, subscrito pelo Deputado Alexandre Almeida,
solicitando que seja realizada uma Sessão Especial, no dia 19 de abril,
em comemoração ao 85 anos de fundação da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB, Seccional do Maranhão. Sob a deliberação da Mesa,
foram deferidos: Requerimentos nºs: 173/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando-lhes informações sobre a data do início do curso
de formação e aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar, para os
candidatos que estão subjudíces; Requerimentos nº 174/2017, de autoria
do Deputado Adriano Sarney, para que seja consignada nos Anais da
Casa Mensagem de Pesar pelo falecimento da Senhora Otamires Costa
Oliveira, importante líder comunitária da capital maranhense, ocorrido
no dia 28 de março do corrente ano; Requerimento nº 175/2017, de
autoria da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que sejam abonadas
suas faltas nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 08 e 14 de março
de 2017, devido sua participação na solenidade de inauguração da
Procuradoria da Mulher e na solenidade de lançamento dos programas
estaduais “Mais Criança” e “Mais Água”, respectivamente e
Requerimento nº 182/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
encaminhando Mensagem de Pesar à família do ex-Prefeito do Município
de Alto Alegre do Maranhão, Senhor Benedito Ferreira Pires Segundo,
o “Ditinho”, que faleceu no dia 01 de abril do ano em curso. Na forma
do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs 061/2016, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, e 221/2016, 011/2017 e 012/2017, de
autoria do Poder Executivo encaminhados respectivamente pelas
Mensagem Governamentais nºs 099/2016, 004/2017 e 005/2017, bem
como os Requerimentos nºs: 184/2017, de autoria da Deputada Andréa
Murad; 185/2017, do Deputado César Pires; 186 e 187/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo; 188/2017, de autoria do Deputado Stênio
Rezende; 189/2017, do Deputado Rafael Leitoa; 191/2017, do Deputado
Bira do Pindaré e 192/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Cabo
Campos. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Alexandre Almeida falando pelo Bloco Parlamentar Independente e a
Deputada Andréa Murad pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela
Liderança deste Bloco. Na forma do Artigo 101, inciso III   do Regimento
Interno 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, 05 de abril de
2017.

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: “Em nome do povo
e invocando a proteção de Deus”. Em seguida, determinou a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do seguinte expediente: Projeto de Lei nº 048/17, de autoria da Deputada
Nina Melo, que institui o direito a uma folga anual para realização de
exames de controle do câncer de mama e colo do útero. Requerimentos
nºs: 140/17, do Deputado Fábio Mâcedo, solicitando que seja votado
em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a realizar-se logo
após a presente Sessão, o Projeto de Resolução nº 011/2017, de autoria
da Mesa Diretora; 141, 142 e 143/2017, de autoria da Deputada Nina
Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações às populações dos Municípios de Barão de Grajaú,
Barreirinhas e Mirador, pela passagem de seus aniversários,
transcorridos em março do corrente ano; 144/1720, do Deputado
Doutor Levi Pontes, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
Senhor Cleones Carvalho Cunha, através de sua Corregedoria,
solicitando esclarecimentos com referência à elevação da tarifa da nova
tabela de emolumentos para registro, e a dupla tributação realizada por
cartórios, quando da renegociação de empréstimos bancários; 145/17,
do Deputado Júnior Verde, solicitando que sejam registrado nos Anais
desta Casa votos de congratulações às populações dos Municípios de
Loreto, Chapadinha, Barão de Grajaú, Araioses e Barreirinhas, pela
passagem dos seus aniversários completados no mês de março; 146 e
147/17, do Deputado Jota Pinto, aos Senadores e 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; 148/17, do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja constituída uma Comissão Especial para, no prazo
de 120 dias, debater a reforma política que se encontra em discussão
no Congresso Nacional; Indicações nºs: 391/17, do Deputado Sérgio
Frota, ao Governador do Estado, solicitando uma ambulância para o
Município de Itinga do Maranhão; 408/17 Deputado Júnior Verde, ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, reiterando a
solicitação constante na indicação nº 650/2015, no sentido de que seja
disponibilizada uma ambulância para o Povoado Novo Bacabal,
localizado no Município de Açailândia; 409/17, do Deputado Júnior
Verde, ao Governador do Estado do Maranhão, com encaminhamento
para o Secretário Chefe da Casa Civil, Senhor Marcelo Tavares,
solicitando a reedição do Decreto nº 30.617/15, do Governo do Estado,
que visa discutir pontos da carreira dos Policiais Militares e do Corpo
de Bombeiros Militar através da criação de uma comissão especial,
tendo em vista a sua não conclusão no prazo previsto de 90 dias,
acrescentando ainda ao Decreto a representação de um membro da
Comissão de Segurança Pública desta Casa Legislativa para integrar a
comissão especial, a lei dos efetivos, a LOB da PM e a LOB dos
bombeiros; 410/17, ainda do Deputado Júnior Verde à Secretário de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, solicitando a implantação
de uma unidade do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IEMA no Município de Alto Alegre do Pindaré; 412 e
413/17, da Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando que sejam executados
serviços de terraplanagem de 9 kms da Estrada do Jabuti, no Povoado
Jabuti, até a Fazenda Arizona e de 21 Km da estrada do Assentamento
Boa União até o Povoado de Lajeado Velho, Zona Rural do Município
de Ribamar Fiquene; 414/17, do  Deputado Sérgio Frota, ao Governador
do Estado, solicitando uma viatura policial para o Município de Itinga
do Maranhão; 415/17, do Deputado Jota Pinto, ao Governador do
Estado do Maranhão, solicitando efetivar o Programa Diques da
Baixada, que trará benefícios para a região; 416/17, do Deputado Jota
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Pinto ao Superintendente Regional da CODEVASF no Maranhão,
Senhor João Francisco Jones Fortes Braga, solicitando providências
para efetivar o Programa Diques da Baixada, que trará benefícios para
a região. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou o expediente à publicação e concedeu a palavra aos
Deputados Stênio Rezende, Othelino Neto, Doutor Levi Pontes, Rigo
Teles, Jota Pinto, Wellington do Curso e Ana do Gás. O Deputado
Stênio Rezende congratulou a cidade de Barão de Grajaú que completa
setenta e seis anos de emancipação política parabenizando o prefeito
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no Município. Em
seguida, o Deputado Doutor Levi Pontes parabenizou o município de
Chapadinha pelos seus 79 anos de emancipação política, destacando a
atuação do Prefeito Magno Bacelar e do Governador Flávio Dino no
desenvolvimento do município a partir de ações como a inauguração de
Unidade de Pronto Atendimento e de uma unidade do Corpo de
Bombeiros, ações de importância primordial para a população local.
Por sua vez, o Deputado Rigo Teles parabenizou a cidade de Mirador
pelos seus 79 anos de emancipação política, parabenizando o prefeito
pela excelente gestão do município, inaugurando uma série de obras:
pavimentação asfálticas, poços artesianos, açudes, cisternas e escolas.
Na Tribuna o Deputado Jota Pinto discorreu sobre a Reforma Política
que tramita no Senado Federal afirmando que a lista fechada é um
atentado contra o processo democrático. Em seguida, o Deputado
Othelino Neto discorreu sobre a atuação do governador Flávio Dino na
área de educação destacando a inauguração de setenta e quatro escolas.
Na sequência o Deputado Wellington do Curso relatou sua visita a
diversos bairros de São Luís classificando como precária a situação das
escolas municipais criticando duramente a gestão do prefeito Edivaldo
Holanda Júnior. A Deputada Ana do Gás, por seu turno, relatou a
inauguração da União Nacional dos Ex-prefeitos destacando a
importância dessa instituição para valorizar e garantir pensões a ex-
prefeitos e ex-prefeitas pelos serviços prestados aos municípios e
parabenizou o Governador Flávio Dino pela inauguração do Cais do
Município de São José de Ribamar e pela entrega de três escolas dignas
no Município de Santa Filomena. Por fim ouviu-se o Deputado Júnior
Verde informando ter protocolado uma indicação ao Governador do
Estado solicitando a reedição do Decreto 30/1997 que versa sobre a
promoção e remoção dos policiais militares. 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 Deputado
Adriano Sarney, para a Emenda nº 016 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 discuti-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 “quórum” 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 que defendeu e elogiou a gestão do Prefeito Edivaldo Holanda
Júnior, destacando a renovação da frota de transporte coletivo, os
benefícios proporcionados pelo bilhete único e pelo cartão criança,
bem como pelo aplicativo “meu ônibus”, os avanços na agricultura e
na educação, informando que há um planejamento para recuperação
das escolas municipais. Em seguida, despediu-se de seu curto mandato
e desejou sorte ao seu sucessor. No tempo dos Partidos e Blocos não
houve indicações dos líderes para uso da palavra, assim como não
houve oradores inscritos no Expediente Final. 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, 28 de março de
2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Stênio Rezende - Segundo
Secretário.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 001/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei 010/2017, de

autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Estadual de Apoio
à Pavimentação Asfáltica das Vias Públicas Municipais (Programa Mais
Asfalto) no âmbito do Estado do Maranhão, com o fito de estimular as
ações de melhoria das vias públicas municipais.

É o Relatório.
O presente projeto de lei foi, inicialmente, encaminhado à

Comissão de Constituição e Justiça (Parecer nº 057/2017), que opinou
favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos
da proposição, que se manifestou favoravelmente à aprovação do
projeto.

Seguindo o Processo Legislativo, a proposição foi encaminhada
a esta - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
para que fossem analisados aspectos do mérito.

Nos termos do presente projeto fica o Poder Executivo Estadual
autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar dotações
orçamentaria em favor do programa criado por esta proposição de lei.

O projeto de lei não pretende implementar novas atividades
ainda não previstas, não concorrendo, portanto, para o aumento da
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despesa ou redução da receita do Estado, estando o projeto em
conformidade com o que preceitua o a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim sendo, a medida por si só atende a pertinência da matéria.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o
projeto de lei obedece aos mecanismos de Orçamento Público, não
trazendo relevante impacto econômico-financeiro, de sorte que deve
ser aprovado.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o presente projeto é meritório,

razão pela qual opinamos favoravelmente pela a sua aprovação.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 010
/2017, nos termos do voto do relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 05 de abril de 2017.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro
Deputado Cabo Campos
Deputada Ana do Gás

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº087/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição nº

002/2016, de autoria do Senhor Deputado Júnior Verde, que Acrescenta
o § 2º, ao Art. 252, da Constituição Estadual, para assegurar a
equidade de acesso aos Conselhos Tutelares.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Proposta de

Emenda à Constituição nº 002/2016) a Redação Final na forma do
anexo a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Proposta de Emenda à Constituição nº 002/
2016, nos termos do voto do relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 05 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercicio
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antonio Pereira
Deputado Roberto Costa

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002 / 2016

Acrescenta §2º ao art. 252 da Constituição
Estadual, para assegurar a equidade de acesso
aos Conselhos Tutelares .

Art.1º - O art. 252 da Constituição Estadual passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 252 - [...]
§ 2º - Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos
Municípios criar e manter uma estrutura que ofereça
condições suficientes para o funcionamento regular dos
Conselhos Tutelares, observada, preferencialmente, a
proporção mínima de um Conselho para cada cem mil
habitantes.

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 04 DIAS DO MÊS DE ABRIL   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI  PONTES – PRESIDENTE, em exercício
FRANCISCA  PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO  BRAIDE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 069/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

018/2017 – OBRIGA os postos estaduais de distribuição de
medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para
previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de
medicamento para sua retirada

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 078/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 004/2017 –

APLAUSOS, manifestando extensa admiração pelos resultados obtidos
pelos judocas RICARDO LIZANDRO COSTA DA SILVA e
DOMINGOS FREIRE, atletas da Academia de Judô T2R e do Centro
Desportivo Maranhense de Cegos, competição realizada nos dias 11 e
12 de março do ano corrente, no Centro de Treinamento Paralímpico
de São Paulo.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 079/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao Senhor CLEONES
CARVALHO CUNHA.

AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 080/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao Coronel do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, IZAC MUNIZ MATOS.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
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PARECER Nº 082/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

037/2017 – DISPÕE sobre a criação da  “Ouvidoria Penitenciária” no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 083/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

023/2017 – DISPÕE sobre o monitoramento eletrônico de apenados
no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 084/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

028/2017 – DISPÕE sobre o cancelamento de serviços prestados de
forma contínua.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 085/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

042/2017 – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão
a Manifestação Carnavalesca Fuzileiros da Fuzarca.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 05 de abril de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES - Secretária
da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 340 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 119/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 23 de março do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessões Plenárias nos dias de

08 e 09 de março do Deputado Alexandre Almeida, tendo em vista o
mesmo encontrar-se em Brasília tratando de assuntos de interesse do
nosso Estado na Câmara Federal.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 27 de
março de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE.
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 341/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 121/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de março do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas

nos dias 08 e 09 de março do Deputado Professor Marco Aurélio,
tendo em vista o mesmo encontrar-se em Brasília tratando de interesses
do nosso Estado.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 28 de
março de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE.
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO -
SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 339/2017

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

RESOLVE:
NOMEAR o Deputado Vinicius Louro, como membro titular

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e o Deputado Sérgio
Frota como membro suplente, integrantes do Bloco Parlamentar
Democrático.

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

em São Luís – MA, 03 de abril de 2017. Deputado Humberto Coutinho
– Presidente. Deputado Ricardo Rios – Primeiro Secretário. Deputada
Nina Melo – Quarta Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  353 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a aprovação do Requerimento nº 148/17 no dia 30 de
março do ano em curso e a indicação dos Senhores Líderes de Partidos
e Blocos Parlamentares;

RESOLVE:
NOMEAR  uma Comissão Especial compostas pelos

Deputados Rafael Leitoa (PDT-BPUPM), Rogério Cafeteira (PSB-
BPUPM), Bira do Pindaré (PSB-BPUPM) e Dr. Levy Pontes (PC do
B-BPUPM); Eduardo Braide (PMN-BPI); Vinicius Louro (PR-BPD)
e Edilásio Junior (PV), para no prazo de 120 dias discutir e analisar a
reforma política em tramitação no Congresso Nacional, que traz
profundas alterações no processo político- eleitoral brasileiro.

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

em 06 de abril  de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 320/2017, de 03 de abril de 2017, exonerando ALBIGLACE

CAMPOS PINHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 321/2017, de 03 de abril de 2017, nomeando LUCIANA
SANTOS CAMPOS COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 322/2017, de 03 de abril de 2017, exonerando GLAUCO
ALBERTO RIBEIRO LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 323/2017, de 03 de abril de 2017, nomeando KARLIANNE
PEREIRA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 324/2017, de 03 de abril de 2017, exonerando ANA PAULA
FRANCO FRAZÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial; ERON FELIPE DE ARRUDA ALVES,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico
Legislativo e DEBORA NOGUEIRA DE OLIVEIRA SERRA, do Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em
curso.

Nº 325/2017,  de 03 de abril de 2017, nomeando
WINGLITTON ROCHA BARROS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; DEBORA
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NOGUEIRA DE OLIVEIRA SERRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo e ERON FELIPE
DE ARRUDA ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 327/2017, de 04 de abril de 2017, nomeando SAFIRA
VIEIRA PINHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de março do ano em curso.

Nº 328/2017, de 04 de abril de 2017, exonerando IDEILTON
DA CONCEIÇÃO LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1
de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 329/2017, de 04 de abril de 2017, nomeando AMANDA
HELLEN SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 330/2017, de 04 de abril de 2017, exonerando REILTON
PINTO MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de abril do ano em curso.

Nº 331/2017, de 04 de abril de 2017, nomeando MARCELLO
RODRIGO ALMEIDA BELO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 334/2017, de 04 de abril de 2017, exonerando ADA MARIA
CHAGAS ANUNCIAÇÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 335/2017, de 04 de abril de 2017, exonerando MAYCON
ERICK DA SILVA TEIXEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 336/2017, de 04 de abril de 2017, nomeando ADA MARIA
CHAGAS ANUNCIAÇÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 337/2017, de 04 de abril de 2017, nomeando MAYCON
ERICK DA SILVA TEIXEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 338/2017, de 04 de abril de 2017, nomeando CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 342/2017, de 05 de abril de 2017, exonerando ÉRIKA
OLIVEIRA MAIA PONTES, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 343/2017, de 05 de abril de 2017, nomeando ARTHUR
BALDEZ SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de abril do ano em curso.

Nº 344/2017, de 05 de abril de 2017, nomeando FABIANO
DE OLIVEIRA COELHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 345/2017, de 05 de abril de 2017, exonerando WANDER
LUIZ E SILVA CARVALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4
de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.

Nº 346/2017, de 05 de abril de 2017, nomeando VICTOR
TADEU FIGUEIREDO CARVALHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 347/2017, de 05 de abril de 2017, exonerando
ALESSANDRO PENHA CIRNE MEDEIROS, do Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 348/2017, de 05 de abril de 2017, nomeando ANA PAULA
ALMEIDA CANTANHEDE, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 349/2017, de 05 de abril de 2017, nomeando KEZIA DE
SENA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar e ANTONIO LUCIO PEREIRA LIMA FILHO,
para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 350/2017, de 05 de abril de 2017, exonerando NARLLA
MARINHO DO EGITO FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 351/2017, de 05 de abril de 2017, nomeando GORETH
MARINHO DO EGITO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 182/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores EDUARDO PINHEIRO

RIBEIRO, Diretor de Recursos Humanos, matrícula nº 159111 e
CARLOS ALBERTO RABELO BRITO, Técnico Legislativo de
Administração, matrícula nº 1636, ambos lotados na Diretoria de
Recursos Humanos, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de
Produtos nº - 9912358459, firmado entre a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
EBCT,    conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
788/2011 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 31
de março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº   197/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta da CI
nº 027-DGE,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores   ALESSANDRO MONTEIRO

DA SILVA, matrícula nº 1627538 e ANGELA TERCIA ALVES DA
CUNHA, matrícula nº 47951, ambos lotados na Diretoria Geral, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ordem de
Fornecimento  nº 001/2017, decorrente do Processo Administrativo nº
3734/2016, cujo objeto versa sobre a  aquisição de aparelhos celulares
desbloqueados, tipo smartphones, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com seus efeitos retroativos a 16 de março do ano em curso.
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DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04
de abril de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0255/2017-
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 012/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços para contratação de empresa
especializada na confecção de placas, totens e películas adesivas para
atualização, quando for necessário, da sinalização visual existente,
visando futuras e eventuais aquisições pela 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 20 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,
04 de abril de 2017. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITTO.
Presidente da CPL, em exercício
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