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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/04/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.04.2017 – TERÇA-FEIRA

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA EM REDAÇÃO FINAL AO PROJETO
DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/2016, DE AUTORIA
DO DEPUTADO JUNIOR VERDE, QUE ACRESCENTA O § 2º
AO ART. 252  DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PARA
ASSEGURAR A EQUIDADE DE ACESSO AOS
CONSELHEIROS TUTELARES, APROVADO COM EMENDA -
RELATOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES.

II – PROJETO DE LEI  EM VOTAÇÃO
(DISCUSSÃO ENCERRADA)

1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI Nº 010/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM 003/2017), QUE INSTITUI
O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO À PAVIMENTAÇÃO DAS
VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (PROGRAMA MAIS ASFALTO)
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM
PARECERES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO
E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO . EM VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 129/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE DISPÕE SOBRE A
GRATUIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE
IDENTIDADE ESTUDANTIL PARA ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.  COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ROBERTO
COSTA  E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. 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 10/04/2017  POR FALTA
DE QUORUM REGIMENTAL.

5. 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 10/04/2017
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 040/2016, DE
AUTORIA DOS DEPUTADOS RIGO TELES E DR. LEVI
PONTES, QUE CONCEDE A MEDALHA MANOEL BECKMAN
AO JUIZ DE DIREITO SEBASTIÃO JOSÉ LIMA BONFIM. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO  EDUARDO
BRAIDE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” AO GRUPO DOS ATORES DA COMÉDIA PÃO COM
OVO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. 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  POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

9. 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. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR  POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (2ª
SESSÃO).

10. 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
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
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DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 202/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE REQUER, NOS TERMOS QUE
DISPÕE NO REGIMENTO INTERNO DESTE PODER, QUE
SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE CONGRATULAÇÕES
PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE
COROATÁ.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 204/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER, NOS TERMOS QUE
DISPÕE O ART. 163, VIII, DO REGIMENTO INTERNO, SEJA
ENVIADA MENSAGENS DE CONGRATULAÇÕES AOS
PREFEITOS E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE MUNICIPAIS
DOS MUNICÍPIOS EM ANEXO, PELA PASSAGEM DO
ANIVERSÁRIO DE SUAS RESPECTIVAS CIDADES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 205/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER NOS TERMOS QUE
DISPÕE O ART. 163, VIII, DO REGIMENTO INTERNO, QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À SECCIONAL DO
MARANHÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
(OAB) PELA PASSAGEM DOS SEUS 85 ANOS DE EXISTÊNCIA
E EFETIVA ATUAÇÃO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª
SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 208/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE QUE REQUER  DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, MICHEL TEMER, EM NOME DA
POPULAÇÃO MARANHENSE, MANIFESTANDO REPÚDIO À
FORMA COMO O GOVERNO FEDERAL VEM TRATANDO A
SITUAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR 135, ÚNICO
ACESSO TERRESTRE À CAPITAL DO ESTADO.

15. REQUERIMENTO Nº 209/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÙNIOR VERDE QUE REQUER  DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE
NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, ÀS 11H, NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, PARA ENTREGA DA “MEDALHA MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR IZAC MUNIZ MATOS, CORONEL
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 207/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A
06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE VIAGEM
AO EXTERIOR  REPRESENTANDO A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA NO EVENTO INTERCÂMBIO PARLAMENTAR,
REALIZADO NOS CITADOS PAÍSES EM CONJUNTO COM A
UNALE, CONFORME OFÍCIO ENCAMINHADO Á
PRESIDÊNCIA DESTA CASA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 11/04/2017 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 064/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui o Programa Estadual de

Conscientização sobre a Hipertensão Arterial Precoce, no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 065/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que inclui as procissões históricas do
Tempo da Quaresma e Semana Santa, realizadas pela Forania Nossa
Senhora da Vitória, no calendário turístico e religioso do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 066/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a
Comunidade Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede
e foro no Município de Codó, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 067/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia do Profissional de
Eventos no Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 068/17, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a isenção de taxas/tarifas e
outras despesas oriundas de inscrição para concursos públicos estaduais
e vestibulares do Estado do Maranhão, a doadores de sangue e medula
óssea cadastrados em órgãos competentes assim como portadores de
deficiência, e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI N° 069/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que institui o Dia Estadual da Prevenção,
Controle e Orientação da Osteoporose.

7. PROJETO DE LEI N° 070/17, do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que altera a Lei n° 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 014/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Pedro Robson Holanda da Costa.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 015/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA.

10. MOÇÃO DE APLAUSOS N° 005/17, de autoria do
Deputado Raimundo Cutrim, à Excelentíssima Senhora LETÍCIA
OLIVEIRA MILHOMEM GAMA, Delegada de Polícia Civil do
Estado do Maranhão, titular da Delegacia Especial da Mulher de
BALSAS/MA, pelo profícuo trabalho realizado a frente daquela
Delegacia especializada.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 063/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que denominar-se-á “Maternidade Estadual
Lindonêsa Dourado”, a Maternidade Estadual localizada no Município
de Colinas – MA, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª 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.

5. PROJETO DE LEI Nº 062/17, de autoria do Senhor
Deputado Paulo Neto, que denomina “Centro de Ensino Matarromense”
a Escola Estadual que indica e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  10/04/17.
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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dez de abril de dois mil de dezessete.

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius

Louro.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VINICIUS LOURO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 064 / 17

Institui o Programa Estadual de Conscientização
sobre a Hipertensão Arterial Precoce, no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar,
no âmbito do Estado do Maranhão, o Programa Estadual de
Conscientização sobre a Hipertensão Arterial Precoce.

Art.2º - O Programa de que trata o artigo anterior tem por
finalidade informar a população sobre os riscos da hipertensão arterial
e sua relação com a ingestão excessiva de sal na alimentação.

Art. 3º - Caberá à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão
fornecer o apoio necessário para a implantação do Programa Estadual
de Conscientização sobre a Hipertensão Arterial Precoce.

Art. 4º - O poder Executivo Estadual regulamentará a presente
lei, no prazo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação, prevendo
dotação orçamentária específica para a sua execução e implementação.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, MA, 06 de abril de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção
proteção e recuperação, mediante a implementação de políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos. É o que estabelece o Artigo 196 da Constituição Federal de
1988.

O projeto em destaque visa instituir o Programa Estadual de
Conscientização sobre a Hipertensão Arterial Precoce.

A hipertensão arterial é uma doença crônica determinada por
elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, fazendo com que o
coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para
circular o sangue através dos vasos sanguíneos.

É importante lembrar que quando diagnosticamos e tratamos
precocemente a hipertensão arterial em crianças e adolescentes,
previnem-se diversas complicações, sendo cardíacas, renais e do sistema
nervoso, que interferem na qualidade de vida, e, na maioria das vezes,
ocorrem em faixas etárias posteriores, mas não somente nelas.

A hipertensão arterial predomina na fase adulta, mas entre
crianças e adolescentes manifesta-se de uma maneira não desprezível,
pois estudos demonstram que está presente em cerca de 5% das crianças
e adolescentes no Brasil.

A finalidade maior do projeto é informar e conscientizar a
população sobre os riscos da hipertensão arterial e sua relação com a
ingestão excessiva de sal na alimentação.

Dessa forma, espero contar com o apoio de meus nobres Pares
para a aprovação do presente Projeto de Lei, por sua considerável
relevância no contexto estadual.

São Luís, MA, 06 de Abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 065 / 17

Inclui as procissões históricas do Tempo da
Quaresma e Semana Santa, realizadas pela Forania
Nossa Senhora da Vitória, no calendário turístico
e religioso do Estado do Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1° Fica incluído no calendário turístico e religioso do

Estado do Maranhão as procissões históricas do Tempo da Quaresma
e Semana Santa, realizadas pela Forania Nossa Senhora da Vitória.

Art. 2º A Forania Nossa Senhora da Vitória, área pastoral da
Arquidiocese de São Luís, compreende 04 (quatro) paróquias instaladas
no centro da cidade, a saber: Paróquia Nossa Senhora da Vitória
(Catedral Metropolitana), Paróquia Nossa Senhora dos Remédios,
Paróquia São João Batista (que compreende também as Igrejas de
Sant’Anna e São Joaquim, e de Santo Antônio), Paróquia São José do
Desterro e São Pantaleão.

Art. 3º As procissões realizadas pela Forania Nossa Senhora
da Vitória e que passam a integrar o calendário turístico e religioso do
Estado são:

- Procissão de Bom Jesus da Coluna;
- Procissão da Fugida;
- Procissão do Encontro;
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- Procissão de Bom Jesus dos Martírios;
- Procissão do Senhor Morto realizada pela Catedral

Metropolitana e pela Capela de Bom Jesus dos Navegantes;
- Procissão de Bom Jesus da Cana Verde.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

As procissões realizadas pela Forania Nossa Senhora da Vitória
são históricas e seculares. Essas procissões quaresmais e próprias da
Semana Santa, ao longo dos tempos, foram criando formas e devoções,
enriquecendo assim as celebrações católicas próprias do período
pascoal.

Com o êxodo do centro da cidade para novos bairros e com a
extinção de algumas irmandades – essas que eram as responsáveis pela
logística e realização das Procissões em destaque - algumas dessas
procissões foram extintas do calendário litúrgico da Quaresma/Semana
Santa; outras foram adequadas para uma melhor participação dos fiéis
católicos e há ainda outras que foram resgatas.

Cada uma das procissões da Forania Nossa Senhora da Vitória
possui uma simbologia específica, a saber:

- Procissão de Bom Jesus da Coluna: realizada toda a 1º
Sexta-Feira do Tempo da Quaresma, sob a Irmandade de Bom Jesus da
Coluna, da Capela do Mesmo Nome localizada no anexo da Igreja de
Santo Antônio. A Imagem de Bom Jesus da Coluna segue em procissão
pelas ruas próximas.

- Procissão da Fugida: Realizada todo 4º Sábado do Tempo
da Quaresma, sob a coordenação da Irmandade de Bom Jesus dos
Navegantes, da Capela de mesmo nome, localizada no anexo da Igreja
de Santo Antônio. Consiste esta procissão no deslocamento da imagem
de Bom Jesus dos Passos, acervo sacro da supracitada Capela, onde a
imagem, envolta num pano roxo (simbolizando a “Fugida”), é
transferida para a Catedral Metropolitana, de onde a mesma sai no dia
seguinte, em horário previamente combinado, para que então seja
realizada a Procissão do Encontro.

- Procissão do Encontro: Realizada no 5º Domingo da
Quaresma, sob a Coordenação da Irmandade de Bom Jesus dos
Navegantes, da Capela de mesmo nome, localizada no Anexo da Igreja
de Santo Antônio. Consiste esta Procissão no encontro da Imagem de
Bom Jesus dos Passos, que sai em procissão da Catedral
Metropolitana, em horário previamente combinado, para realizar, de
forma simbólica, o “Encontro” com a imagem de Nossa Senhora das
Dores, que no mesmo horário sai da Igreja de Santo Antônio. A solenidade
ocorre na esquina da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Dado o
encontro, as imagens seguem em direção à Capela de Bom Jesus dos
Navegantes, onde as mesmas ficarão expostas. No traslado de volta
para Igreja de Santo Antônio/Capela de Bom Jesus dos Navegantes,
tem a representação das 03 (três) quedas de Jesus Cristo em sua Via
Crucis, bem como o Cântico de Verônica.

- Procissão de Bom Jesus dos Martírios: Esta procissão
encontra-se sob a responsabilidade da Paróquia de São João Batista e
Capela de Bom Jesus dos Navegantes. As imagens de Bom Jesus dos
Martírios e Nossa Senhora das Dores são conduzidas em procissão da
Igreja de Sant’Anna e São Joaquim (Rua de Sant’Anna – Centro) para
a de São João Batista (Matriz da Paróquia).

- Procissão do Senhor Morto: As duas procissões relacionadas
acontecem quando se celebra a Sexta-Feira da Paixão do Senhor. A
primeira a sair pelas ruas do centro de São Luís está sob a
responsabilidade da Paróquia de Nossa da Vitória (Catedral
Metropolitana). Logo após a primeira procissão ser recolhida, sai a
procissão mais antiga, realizada pela Irmandade de Bom Jesus dos
Navegantes, na Capela de mesmo nome, anexo da Igreja de Santo
Antônio. A partir de um clima de silêncio e dor, o esquife que contém
a imagem do Senhor Morto (Acervo da Capela), é conduzida pelas
ruas da Paróquia ao som tradicional da “matraca”, entoando um aspecto
fúnebre à procissão.

- Procissão de Bom Jesus da Cana Verde: Procissão realizada
com a imagem de Bom Jesus da Cana Verde localizada na Igreja de São
José do Desterro. Atualmente esta procissão encontra-se desativada,
porém, há um grupo de fiéis tentando reativá-la.

O presente projeto, além de fundamentar a importância religiosa,
artística e cultural dessas procissões históricas e seculares, trazidas
pela herança portuguesa a este Estado, visa corroborar para a
revitalização do Centro Histórico de São Luís.

 Ressalta-se que existindo segurança, estrutura e logística
necessárias para essas procissões, haverá uma maior participação do
público nas atividades do Centro Histórico da capital maranhense e,
consequentemente, os turistas também poderão participar dos eventos
da Semana Santa, alavancando o crescimento econômico e colocando
São Luís também na rota do turismo religioso.

Dessa maneira, contamos uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura para a população de nosso Estado.

Sala das Sessões, em 10 de Abril de 2017. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 066 / 17

Considera de Utilidade Pública a Comunidade
Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria,
com sede e foro no Município de Codó, no Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Comunidade
Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede e foro no
Município de Codó, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
abril de 2017. - César Pires - Deputado Estadual – PEN - “Incluindo o
Maranhão pelo conhecimento”.

PROJETO DE LEI Nº 067 / 17

Institui o Dia do Profissional de Eventos no
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – Fica instituído o “Dia do Profissional de Eventos”, a
ser comemorado no dia 30 de abril.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de abril de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa instituir o Dia do Profissional de
Eventos no Estado do Maranhão. É uma forma de reconhecer a dedicação
e empenho destes profissionais, que muito contribuem para o progresso
e desenvolvimento do Estado do Maranhão e do Brasil, com o devido
reconhecimento do setor que também cria, gera e desenvolve em sua
cadeia produtiva, inúmeros postos de trabalho, criando e ampliando a
renda no Estado. Tal data instituída já é realidade em outros estados do
país.

Diante do exposto, confiamos merecer, uma vez mais, o apoio
de nossos nobres pares para que seja estabelecido o dia 30 de abril
como o Dia do Profissional de Eventos no Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de abril de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 068 / 17

Dispõe sobre a isenção de taxas/tarifas e outras
despesas oriundas de inscrição para concursos
públicos estaduais e vestibulares do Estado do
Maranhão, a doadores de sangue e medula óssea
cadastrados em órgãos competentes assim como
portadores de deficiência, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica instituída a isenção do pagamento integral de
taxas de inscrição nos concursos públicos realizados pela Administração
Direta, Indireta, Fundações Públicas e Universidades Públicas, no
âmbito do Estado do Maranhão, e outras despesas relacionadas à
inscrição, para todo e qualquer concurso público estadual e vestibulares
em intuições estaduais em todo o Estado do Maranhão, para os doadores
de medula óssea, os doadores regulares de sangue e os portadores de
deficiência, devidamente cadastrados nos respectivos órgãos
responsáveis.

§ 1º Considera-se doador de medula óssea aquele que possuir
documento oficial (carteirinha de doador) emitida pelo Registro
Nacional de Doadores de Medula Óssea - REDOME.

§ 2º Considera-se doador regular de sangue aquele que realize,
no mínimo, três doações por ano, certificadas pelo Centro de
Hematologia do Maranhão - HEMOMAR.

§ 3º Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas
que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto
Federal nº 3.298/1 999 e suas alterações.

Art. 2º - Para a isenção tratada no art. 1º, os candidatos deverão
seguir o seguinte procedimento:

I – Doador de medula óssea:
a) O Doador de Medula Óssea deverá apresentar documento

comprobatório (original ou cópia autenticada) de sua condição de doador
emitido pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea -
REDOME, devidamente atualizado, juntamente com cópia do
respectivo histórico.

II – Doador regular de sangue:
a) Para ter direito à inscrição isenta, o doador deverá comprovar

a doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um
período de 12 (doze) meses, a contar da data do término da inscrição
de isenção, sendo portador de Carteira de Doador, expedida pelo Centro
de Hematologia do Maranhão - HEMOMAR.

b) A comprovação da condição de doador de sangue deverá ser
encaminhada no original ou cópia autenticada em papel timbrado com
data, assinatura e carimbo da entidade coletora, autenticada em cartório
até a data do encerramento do pedido de isenção.

III – Portador de Deficiência:
a) O Portador de Deficiência deverá apresentar Laudo Médico

(original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 1 (um)
ano antes do término das inscrições isentas, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem
como a provável causa da deficiência. O Laudo Médico deverá conter
o nome e o documento de identidade (RG) do candidato, a assinatura,
carimbo e CRM do profissional e deverá especificar que o candidato é
Portador de Deficiência.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em
até 90 (noventa) dias

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 06 de abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei visa isentar os doadores de medula óssea, os
doadores regulares de sangue e os portadores de deficiência, devidamente
cadastrados em órgão competente, do pagamento de taxa de inscrição
em concursos públicos e vestibulares das instituições estaduais no
âmbito do Estado do Maranhão.

A isenção se faz necessária posto que o acesso irrestrito ao
concurso público deve ser promovido com vistas a permitir a
participação das pessoas menos privilegiadas.

Este posicionamento está de acordo com os princípios
constitucionais de igualdade e da função social do trabalho, além do
disposto no artigo 37, inciso I da Constituição Federal, que determina
o amplo acesso aos cargos públicos.

Todavia com este projeto, visa também suprir a necessidade e
carência de doadores nos hemocentros do Estado do Maranhão,
propiciando o suprimento sanguíneo suficiente para salvar vidas.

Diante de tudo que foi mencionado, é de grande importância à
aprovação deste Projeto de Lei pelos nobres colegas Deputados.

São Luís, MA, 06 de Abril de 2017. - NINA MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 069 / 17

Institui o Dia Estadual da Prevenção, Controle e
Orientação da Osteoporose.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Dia Estadual da Prevenção, Controle e Orientação da Osteoporose, a
ser comemorado anualmente, no dia 20 de outubro.

Art. 2º - o Dia Estadual da Prevenção, Controle e Orientação
da Osteoporose passa a integrar o calendário oficial de eventos do
Estado do Maranhão.

Art. 3º - Durante essa semana serão realizadas atividades e
apresentados cursos e palestras sobre a osteoporose, visando a difusão
do tema para a melhoria da saúde da população.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A osteoporose é a principal doença ósseo-metabólica que
acomete o ser humano, caracterizada pela diminuição da densidade
óssea e o aumento do risco de fraturas. No Brasil, ela afeta 10 milhões
de brasileiros, matando 40 mil por ano.

A doença cresce com o envelhecimento da população, tanto
que já é considerado um problema de saúde pública.

O dia 20 de outubro é celebrado o “Dia Internacional da
Osteoporose”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de
30% das mulheres com mais de 50 anos são acometidas pela
osteoporose. Entretanto, o sexo masculino não está livre do problema.
A osteoporose no sexo masculino pode ser mais agressiva e perigosa
do que no feminino, porém mais tardia, pois o pico de massa óssea
(reserva de osso) ocorre entre 18 e 40 anos, mais tarde que na mulher,
quando o pico fica entre 14 e 30 anos.

Ainda segundo a OMS o número de fraturas de quadril devido
à osteoporose deve crescer três vezes até 2050, alcançando a marca de
6,3 milhões de fraturas.

A sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia alerta que o
risco de osteoporose em homens é 27%, enquanto o de câncer de
próstata é 11%, doença mais alardeada em campanhas voltadas para os
homens.

A instituição do Dia da Osteoporose em nosso Estado visa,
portanto, alertar a população para os riscos dessa doença e a forma de
prevenir ou atenuar sua evolução.
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Dessa maneira, contamos, uma vez mais com o indispensável

apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura para a população de nosso Estado.

Sala das Sessões, em 05 de Abril de 2017. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 070 / 17

Altera a Lei n.º 10.289, de 28 de julho de 2015,
publicada no Diário Oficial do Estado do
Maranhão de 28 de julho de 2015.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - O art. 2º da Lei n.º 10.289, de 28 de julho de 2015,
será acrescido do inciso II, que terá a seguinte redação:

“II – destinar, através dos órgãos competentes, até 20%
(vinte por cento) dos encaminhamentos mensais para vagas
de empregos formais. “

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 05 de Abril de 2017. - Eduardo Braide -

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O projeto de Lei em questão tem por objetivo fazer alterações
na Lei n.º 10.289, de 28 de Julho de 2015, que estabeleceu diretrizes
para Regime Assistencial de Emprego e Renda às mulheres vítimas de
violência conjugal no Estado do Maranhão.

As alterações propostas visam garantir às mulheres vítimas de
violência condições financeiras de subsistência para assim romperem
o cotidiano de dependência de seus companheiros.

Dessa maneira, contamos, uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura para a população de nosso Estado.

Sala das Sessões, em 07 de Abril de 2017. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014 / 17

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Pedro Robson Holanda da Costa.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Pedro Robson Holanda da Costa, natural da cidade de Brasília,
Distrito Federal.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
abril de 2017. - Eduardo Braide - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Pedro Robson Holanda da Costa, nascido em 19 de agosto de
1961 em Brasília, filho caçula de 7 filhos, de Pedro Ferreira da Costa,
Piauiense e Cleide Holanda da Costa, Cearense.

Aos 16 anos de idade, em 1978, mudou-se para o Pará, para
morar com o irmão mais velho que trabalhava na Construção da
Hidrelétrica de Tucuruí.

Em 1980 seguiu o irmão até o garimpo de Serra Pelada,
trabalhando com o comércio de comida para os garimpeiros.

Após um tempo na cidade de Marabá, surgiu a ideia de montar
uma padaria chamada Delicia, em sociedade com o irmão. Para melhor
administrar os negócios, Pedro Robson ficou no comércio de Serra
Pelada, enquanto o irmão e o sócio administravam o de Marabá.

Em 1982, mudou-se definitivamente para Marabá para
administrar a padaria Delícia. Em 1986 adquiriu a franquia Mineira da
padaria Pão & CIA.

Quando comprou a franquia da Pão & CIA para Marabá,
também se candidatou para abrir as franquias em Belém e São Luís. Ao
saber que em São Luís ainda não existia uma loja moderna como a que
possuía em Marabá, decidiu mudar-se com a esposa e os filhos para o
Maranhão. Dessa forma, em 1990, montou sua padaria no São Francisco
sendo a primeira da cidade a ter ar condicionado e abrir aos domingos
e feriados.

Em 1995 transferiu sua padaria do bairro do São Francisco
para Avenida dos Holandeses, no Calhau, em prédio próprio. Em 2003
ampliou seus serviços de padaria para o ramo de Buffet, começando
com churrascos e cafés coloniais. Hoje já são 17 pessoas trabalhando
em sua empresa Panette Buffet.

Em sua vida exerceu variadas funções em entidades de classe:
ainda em Marabá foi Delegado Sindical do Sul do Pará, Suplente de
diretoria da FIEPA (Federação das Indústrias do Estado do Pará) e o
mais jovem Presidente do Rotary Clube do mundo com 24 anos.

Já em São Luís uma de suas primeiras atitudes foi procurar o
Sindicato da Indústria de panificação, hoje SINDIPAN na FIEMA.

Serviu em São Luís em várias instituições:
- Conselheiro da Secretária de saúde do Estado do Maranhão,
- Presidente do São Luís Convention Bureau, Conselheiro do

SENAI
- Venerável Mestre da Augusta Respeitável Loja Guardiã da

Fraternidade.
Atualmente ocupa os seguintes cargos:
- Vice Presidente da FIEMA, e eleito 1º Secretário dessa

instituição.
- Presidente do SINDIPAN (Sindicato das Indústrias de

Panificação e confeitaria de São Luís).
- Vogal da JUCEMA, hoje, suplente.
- Vogal do TARF (Tribunal de recursos fiscais do Estado),

hoje, suplente.
- Vice-presidente para assuntos da Indústria da Associação

Comercial do Maranhão.
- Diretor da ABIP (Associação Brasileira da Indústria de

Panificação),
- Grande secretário de ação social da maçonaria (GOAN),

Suplente do conselho do INAGRO.
Em 2016, recebeu o Título de Cidadão Ludovicense e a

Medalha Simão Estácio da Silveira.
Este ano completa 26 anos morando, trabalhando e contribuindo

de todas as formas possíveis com o Maranhão, Estado que escolheu
para viver, juntamente com sua esposa e sócia, Ana Miranda da Costa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
abril de 2017. - Eduardo Braide - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015 / 17

Concede Título de Cidadão Maranhense ao
SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA.

Art. 1º- Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao
Senador José Agripino Maia.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís – MA, 07 de Abril de 2017. - Stênio Rezende
- Deputado Estadual - DEM

Breve Justificativa

O Senador José Agripino Maia nasceu em Mossoró (RN) no
dia 23 de maio de 1945, é engenheiro civil, casado com Anita Catalão
Maia, pai de Alexandre e Felipe e tem quatro netos. 
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Formado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia da

Universidade do Estado da Guanabara (1967). Pós-Graduação em
Estabilização de Taludes - Universidade do Estado da Guanabara.

Considerado por diversas vezes como um dos dez parlamentares
mais influente do Congresso Nacional, de acordo com aferições
divulgadas pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
(Diap), o instituto de análise política de maior destaque do país.
Atualmente destaca-se como um dos principais congressistas no
Senado.

José Agripino foi líder no senado por mais de dez vezes
consecutivas, sendo sempre reconduzido ao cargo pelos colegas
parlamentares democratas, o que ratifica seu reconhecido poder de
articulação. O senador como principais bandeiras: o desenvolvimento
social e econômico do país por meio da produção de riquezas e não
apenas por medidas assistencialistas sem perspectivas de futuro para
os mais pobres, o combate as altas taxas de juros, a defesa da
transparência e ética no serviço público.

Está em seu quarto mandato como senador da República, onde
preside o partido Democratas em nível nacional e no Rio Grande do
Norte. Já foi prefeito de Natal e governador do Rio Grande do Norte
por duas vezes.

Principais fatos da vida administrativa, parlamentar e
outras atividades:  Diretor-Presidente da MAISA - Mossoró Agro-
industrial (1968). Engenheiro-Chefe de Obras EIT - Empresa Industrial
Técnicas S/A ( 1969/72 ). Gerente Regional da EIT - Empresa Industrial
Técnica S/A, para os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco
e Paraíba (1972/75). Diretor-Superintendente  da CIT - Companhia
Industrial Técnica  (no País, pioneira no aproveitamento integral do
babaçu). Conferencista : “ A economia do Nordeste e sua potencialidades
dentro do contexto energético do País”, na Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal da Paraíba (1976); “ O aproveitamento integral
do babaçu e seus reflexos na economia nordestina”, na Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra - Seção Maranhão (1977);
“Programa Promorar”, no XXIX Encontro Nacional de COHAB em
Porto Alegre/RS (1982) e “Problemas Municipalistas Brasileiros”, no
X Congresso Brasileiro de Municípios, realizado em Gramado/RS
(1983) . Prefeito Municipal de Natal (1979/82). Depoente na CPI
da Câmara dos Deputados sobre “Causas do Empobrecimento dos
Municípios”. Expositor no I Encontro Nacional do Promorar, realizado
no Rio de Janeiro, sobre a atuação da Prefeitura de Natal no referido
programa (1981). Participou do I Congresso Brasileiro de Programas
Sociais Urbanos - São Paulo (1982), e do Fórum de Debates dos
Governadores - São Paulo (1983).

Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado do
Rio Grande do Norte (1983/86). Governador do Estado do Rio Grande
do Norte ( 1983/86 ). Eleito Senador da República ( 1987/95 ).
Novamente Governador do Rio Grande do Norte (1991/94).
Reeleito Senador da República (1995/2003). Presidente da
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura  (1995/96); Titular da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (1995/98);
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania(1999/2000); Titular da Comissão de Serviço de Infra-
Estrutura (1999/2000). Titular da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Senado Federal destinada a apurar denúncias a respeito
da existência de irregularidades praticadas por integrantes de Tribunais
Superiores, Tribunais Regionais e Tribunais de Justiça (1999) Membro
Nato do Conselho da Ordem do Congresso Nacional em virtude
de presidir a CCJ ( 1999/2000 ); Titular da Comissão de Assuntos
Econômicos (2001/02); Titular da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (2001/02); DIAP Os “Cabeças” do Congresso
Nacional, pesquisa sobre os 100 parlamentares mais influentes no
Poder Legislativo( 2001) Membro do Grupo Parlamentar Brasil-Itália
( abril 2001). Eleito por unanimidade líder do PFL no Senado
Federal ( novembro de 2001 )

Discurso em nome do partido PFL, homenageando a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo transcurso dos 50
anos de sua fundação. ( 23 de maio de 2002). Homenagem à aposição

do retrato do  SENADOR  JOSÉ AGRIPINO  na  galeria de ex-
Presidentes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. (26 de
junho de 2002 ) DIAP Os “Cabeças” do Congresso Nacional, pesquisa
sobre os 100 parlamentares mais influentes no Poder Legislativo( 2002).
Reeleito por unanimidade Líder do PFL no Senado (janeiro/2003).
Titular das Comissões de Relações e Exteriores e Assuntos Sociais
(2003/2004) Suplente das Comissões de Educação e Assuntos
Econômicos (2003/2004). DIAP As “Cabeças” do Congresso Nacional,
pesquisa sobre os 100 parlamentares mais influentes no Poder
Legislativo, escolhido pela quarta vez( 2003) DIAP Os “Cabeças” do
Congresso Nacional, pesquisa sobre os 100 parlamentares mais
influentes no Poder Legislativo, escolhido pela quinta vez sendo 8ª
mais bem votado(2004). Reeleito por unanimidade Líder do PFL
no Senado (janeiro/2007) Membro da Frente Parlamentar Mista da
Micro e Pequena Empresa (2007)

Vice-Presidente da Comissão Executiva Nacional do PFL
- Partido  da Frente Liberal;  Membro do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar. Titular da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito
) Destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão
e negociação de títulos públicos, estaduais e municipais, nos exercícios
de 1995 e 1996. ( 1997 ).

Atuação na Assembléia Nacional Constituinte de 1987:
Membro Titular da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e
Garantia das Instituições e da Subcomissão do Sistema Eleitora e
Partidos Políticos. Membro Suplente da Comissão da Organização do
Estado e da Subcomissão dos Estados. Relator da Subcomissão do
Poder Executivo. Suplente da Comissão da Ordem Social. Titular da
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, Titular
da Comissão de Sistematização e Presidente da Comissão Mista
que elaborou o Código de Defesa do Consumidor.

- Ministrou palestra sobre Reforma Tributária no VIII
Congresso Estadual dos Auditores Fiscais do RN – SINDIFERN –
abril/2011

Missões no exterior: Visita de estudos a centros tecnológicos
europeus - 17 países (1968). Viagem de estudo sobre técnicas de
atualização e administração de recursos do solo e da água, a convite do
Governo dos Estados Unidos da

América. Representante do PFL na comemoração do Centenário
da Fundação do Partido Colorado Paraguai ( setembro de 1987 ).
Observador Parlamentar da Quadragésima Segunda (1987) e
Qüinquagésima (1995)  Sessões  da Organização das Nações Unidas -
EUA. Participante da Delegação Integrante do Grupo Brasileiro da
Associação Interparlamentar de Turismo na Reunião do Comitê de
Membros Filiados da Organização Mundial de Turismo - França (1988).
Participante da Delegação Integrante do Grupo Brasileiro da Associação
Interparlamentar de turismo na Conferência Interparlamentar de
Turismo, em Haia-Holanda (1989). Viagem à França e República Federal
Alemã, para obter subsídios para trabalhos da Comissão Mista de
Defesa do Consumidor (1989). Ciclo Internacional de Debates sobre
Defesa do Consumidor nos EUA e na França (1990); Participou da 83ª
Reunião da Conferência Internacional do Trabalho - Genebra - Suíça
(1996). Observador Parlamentar na XXXVIII Reunião Anual da
Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), e na XII Reunião Anual da Assembléia de
Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos (CII) -
(14 a 19 de março de 1997)  Barcelona-Espanha. Representante da
Executiva do Partido da Frente Liberal - PFL em Porto - Portugal (abril
- 1997) - Representante da Executiva do Partido da Frente Liberal -
PFL  - Madri-Espanha (julho - 1997 ) - Representante do Partido da
Frente Liberal - PFL - na Comitiva do Exmº. Senhor Vice-Presidente
Marco Maciel  - Madri-Espanha (outubro - 1997 ). Convidado do
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, na Comitiva
Oficial para acompanhá-lo na visita de Estado ao Reino da Espanha,
(21 a 25 de abril de 1998). Representante do Partido da Frente Liberal
- PFL - para participar do “Foro de Madrid” - promovido pela
Faundación Popular Ibero-americana, Madri-Espanha  (10 a 13
novembro de 1998). Representante do Partido da Frente Liberal - PFL
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- para participar no Congresso promovido pela ODCA - Organizacion
Democrata Cristiana de America, Buenos Aires-Argentina (27 e 28 de
maio de 1999 ). Convidado do Partido da Frente Liberal – PFL,
participou como Palestrante no “ Evaluacion de los Escenarlos do
Crisis em América Latina” na cidade do México ( 03 e 04 de novembro
de 1999). Como Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha,
acompanhou o Senhor Vice Presidente da República Marco Maciel,
visita oficial a Espanha ( 26 a 30 de novembro de 1999). Designado
membro da Comissão representante do Senado Federal na solenidade
de “Beatificação dos Trinta Mártires do RN”, presidida pelo Santo
Padre João Paulo II, Roma-Itália (período de 03 a 08 de março de
2000), Designado pelo Presidente do Senado Federal, Presidente
Antônio Carlos Magalhães, com o apoio da embaixada brasileira, buscar
no Congresso norte-americano elementos relativos a: processo de
votação da lei orçamentária anual, legislação sobre atividades da
imprensa, subsídios e vantagens dos parlamentares e calendário das
sessões deliberativas a realizar-se em Washington, Estados Unidos da
América ( período de 04 a 06 de abril de 2000). Representante do
Partido da Frente Liberal – PFL – para participar do seminário “
Resultados y expectativas de las negociaciones Union Europea-América
Latina”, promovida pela Fundación Popular Ibero-americana, Madrid-
Espanha ( 2 a 3 novembro de 2000). A convite do Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, na qualidade de observador
parlamentar, integrou a delegação brasileira à Quadragésima Segunda
Reunião Anual da Assembléia de Governadores do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, e à Décima Sexta Reunião
Anual da Assembléia de Governadores da Corporação Interamericana
de Investimentos, na cidade de Santiago – Chile ( 19 a 21 de março de
2001) A convite do Instituto Tancredo Neves,  para proferir palestra
no seminário: Distintas Experiencias sobre Integración: Um Puente
entre el Proyecto Nacional y las Estrategias de Integración
Supranacional”, que será realizado pela Fundação Konrad Adenauer
em parceria com a Fundación Popular Ibero-americana, como Centro
Internacional de Políticas Públicas ( CIPP ) e com a Fundación
Pensamjento Americano, a realizar em Buenos Aires, Argentina. (02 e
03 de maio de 2001). A convite do Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, para  participar como Observador Parlamentar, a
56º Assembléia-Geral das Nações Unidas ONU  em Nova York –
EEUU (  12 a 26 de outubro de 2001 )  A convite do PFL, para
participar da Reunião de Líderes, pela Internacional Demócrata Cristina
– IDC no México.( 19 a 22 novembro de 2001) A convite do PFL, para
participar como representante do Partido na Reunião do Conselho
Diretivo da Internacional Democrata Cristã – IDC em Corfú-Grécia(
30/11 e 01/12 de 2002).A convite do PFL, para participar na qualidade
de Vice Presidente nas Reuniões do Comitê Executivo da Internacional
Democrática de Centro-IDC, convocadas pelo Presidente José Maria
Aznar a ser realizada na Cidade de Madrid-Espanha(10 a 15 de fevereiro
de 2004). Observador Parlamentar – 64ª Assembléia Geral das Nações
Unidas – período de 30 de outubro a 05 de novembro de 2009.
Observador Parlamentar – 67ª Assembléia Geral das Nações Unidas –
2012 – período de Condecorações: Medalha do Mérito Alberto
Maranhão do Rio Grande do Norte. Ordem do Ipiranga, concedida
pelo Conselho de Honrarias e Mérito do Estado de São Paulo. Grande
Oficial do Mérito Aeronáutico. Grã-Cruz da Ordem de Mérito
Guararapes, outorgada pelo Governo do Estado de Pernambuco. Grã-
Cruz da Ordem do Mérito Renascença do Estado do Piauí. Grã-Cruz
da Ordem do Mérito Aperipê do Estado de Sergipe. Grã-Cruz da
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Ordem do Mérito da
Inconfidência do Estado de Minas Gerais. Benemérito dos Portos
Brasileiros. Grande Oficial da Ordem do Rio Branco. Grau de Grande
Oficial Ministério da Marinha. Grão Mestre da Ordem do Mérito
Militar no Grau Comendador. Legion d’Honneur (França) e Comenda
Isabel, a Católica (Reino da Espanha). Medalha do Mérito Governador
Dinarte Mariz ( Tribunal de Contas RN) Ordem do Mérito Anhanguera
(Governo GO ) Condecoração participação Grupo Parlamentar de
Amizade Brasil – Espanha  ( Embaixada da Espanha-Brasília-Brasil).
Comenda da Ordem do Mérito Parlamentar (Assembléia Legislativa -

Sergipe). Diploma Da Ordem Do Mérito Militar  (Quartel General
Brasília). Medalha em homenagem aos parlamentares constituintes
(Decreto 6600, de 06.10.08 – Presidência da República). Medalha do
Mérito Legislativo José Augusto (Assembléia Legislativa do RN).
Comenda do Conselho da Ordem do Mérito Jurídico do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região do RJ.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís – MA, 07 de Abril de 2017. - Stênio Rezende
- Deputado Estadual - DEM

MOÇÃO N° 005 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido o Plenário, esta Casa envie moção de aplausos à Excelentíssima
Senhora LETÍCIA OLIVEIRA MILHOMEM GAMA, Delegada de
Polícia Civil do Estado do Maranhão, titular da Delegacia Especial da
Mulher de BALSA/MA, pelo profícuo trabalho realizado a frente
daquela Delegacia especializada.

Registra-se especialmente o trabalho realizado na semana da
mulher do corrente ano, com vasta programação na cidade de Balsas/
MA, dando continuidade as várias ações de combate à violência contra
a mulher naquela cidade.

O excelente trabalho realizado pela Delegada LETICIA
OLIVEIRA MILHOMEM GAMA é digno de aplausos da sociedade
maranhense, tendo em vista as diversas ações desenvolvidas naquela
Delegacia especial da Mulher, tais como o atendimento diário das
mulheres em situação de violência doméstica, investigação constante
dos delitos, promoção do ciclo de palestras, visitas rotineiras na
comunidade, tanto na sede quanto nos povoados, distribuição de
folhetos e material educativo, apoio na formação da rede de
enfrentamento à violência contra a Mulher de Balsas/MA dentre outras
ações promovidas com muita dedicação e profissionalismo.

Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL
BEQUIMÃO”.  Em São Luís, 06 de abril de 2017. - RAIMUNDO
SOARES CUTRIM - Deputado Estadual – PCdoB.

REQUERIMENTO Nº 207 / 17
 
Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a

Mesa, sejam justificadas minha ausências das sessões plenárias
realizadas no  período de 29 de março a 06 de abril do corrente ano, em
virtude de viagem realizada  à Holanda, bem como à Suiça, representando
a Assembléia Legislativa no evento Intercâmbio Parlamentar, realizado
nos citados países em conjunto com a UNALE, conforme ofício
encaminhado a Presidência desta Casa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de abril de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.04.17
EM: 10.04.17

REQUERIMENTO Nº 208 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Presidente da República Federativa do Brasil, MICHEL TEMER, em
nome da população maranhense, MANIFESTANDO REPÚDIO à
forma como o Governo Federal vem tratando a situação das obras de
duplicação da BR 135, único acesso terrestre à capital do Estado.

Ressalta-se que o Excelentíssimo Senhor Ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, MAURÍCIO QUINTELLA, em
vistoria às referidas obras - já adiadas por diversas vezes – assegurou,
no mês de janeiro deste ano, que a duplicação da BR 135, marcada para
o mês de Abril, somente seria entregue em meados de Junho ou Julho
de 2017.

Agora, com a nova informação do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit), de que o prazo de conclusão da
obra foi estendido para Abril de 2018 - sem justificativa para mais esse
atraso – fica evidenciado o descaso do Governo Federal para com a
população maranhense e com os brasileiros que trafegam diariamente
pela BR 135, comprometendo sua chegada ou saída até São Luís,
capital do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE ABRIL DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.04.17
EM: 10.04.17

REQUERIMENTO Nº 209 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, a realização de Sessão Solene a ocorrer no dia 08 de junho
de 2017, às 11hs, na Assembleia Legislativa, para entrega da “Medalha
Manuel Beckman” ao senhor Izac Muniz Matos, Coronel do Corpo
de Bombeiros Militar do Maranhão.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 10 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. 11.04.17
EM: 10.04.17

INDICACÃO N° 496 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança, Jefferson
Portela, 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 um Posto
Policial Permanente para o Campus da Universidade Federal do
Maranhão (Campus do Bacanga), nesta Capital.

Justifica-se o pedido em vista dos últimos acontecimentos de
violência ocorridos no Campus do Bacanga (amplamente divulgados
pela mídia), onde várias universitárias foram vítimas de estupros,
trazendo a tona problemas da falta de segurança que vem ocorrendo há
algum tempo naquela cidade universitária como, por exemplo, a prática
de roubos, furtos, assaltos a pedestres e aos ônibus que servem o
Campus, posto que, não obstante os inúmeros equipamentos de
segurança instalados em todo o campus (como dezenas de câmeras),
acredita-se que a construção de um posto policial fixo, com a maior
brevidade possível, com presença permanente de policiais e
patrulhamento efetivo da área, numa política preventiva, visando evitar

que crimes de maior ou menor potencial aconteçam naquele setor
educacional, através de um modelo de policiamento comunitário,
adotando uma política de aproximação da equipe com os alunos,
professores e funcionários, será de suma importância para que seja
oferecida segurança a contento, não só durante o dia, mas,
principalmente à noite, a todos aqueles que fazem parte do dia a dia da
instituição de ensino, beneficiando, assim, não somente a comunidade
acadêmica do Campus do Bacanga da UFMA mais os demais moradores
do bairro em torno da universidade.

Desta forma, torna-se de extrema necessidade a construção,
urgente, de um Posto Policial fixo para garantir a ordem, paz e segurança
a todos os que frequentam aquela unidade de ensino superior bem
como garantir, também, o bom funcionamento da Universidade Federal
do Maranhão – Campus do Bacanga, nesta Capital.

São Luís (MA), 07 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 497 / 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 ITAPECURU MIRIM, MIGUEL
LAUAND solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
DRENAGEM SUPERFICIAL E LIMPEZA DA GALERIA na Rua
São Francisco de Assis no bairro torre em Itapecuru Mirim.

Com a chegada do período chuvoso, essa proposição reveste-
se de grande importância, já que a galeria da rua citada, em época de
chuvas, enche muito e às vezes entope devido a falta de limpeza.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 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 498 / 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 à prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, solicitando
que adote providências a fim de destinar UM ESPAÇO PARA A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS.

A adoção da providência acima tem como finalidade garantir a
construção de uma praça ou local destinado à realização de eventos
culturais. Segundo relatos dos próprios moradores, a Prefeitura isolou
a área em que aconteciam as festas culturais da cidade e anunciou o
início de obras. No entanto, até o presente momento a construção
nunca foi iniciada, o que tem causado a revolta de comerciantes e
moradores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 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.

INDICACÃO N° 499 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
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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 45 Km da
Estrada Folha Larga até a Fazenda Sítio, Zona Rural do Município
de Ribamar Fiquene, neste Estado.

Trata-se de uma estrada vicinal com início na BR 010 indo até
a Fazenda Sítio 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.

INDICAÇÃO Nº 500 / 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 determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão da
Estrada da Mata, mais especificamente no trecho entre o Tropical e o
Cemitério da Mata, localizada em São José de Ribamar, no Programa
Mais Asfalto do Governo do Estado.

Esta indicação atende as demandas da Cooperativa de
Motoristas e Defensores do Transporte Alternativo do Residencial
Nova Terra, de São José de Ribamar, e se justifica tendo em vista que
a Estrada da Mata é a principal via que interliga o Residencial Nova
Terra à Cidade Operária, onde a comunidade tem acesso à lotéricas,
supermercados, escolas, etc. No entanto, o trecho entre o Tropical e o
Cemitério da Mata se encontra em estado grave de degradação, quase
intrafegável, dificultando de sobremaneira o deslocamento da população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
abril de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 501 / 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 Santa Rita, Hilton Gonçalo De Sousa,
solicitando que aprecie a possibilidade de CONCLUIR AS OBRAS
DA PRAÇA E DA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADAS NA
RUA DA PIÇARREIRA.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
a conclusão das obras de construção da praça e quadra. Ressalta-se

que, de acordo com informações dos próprios moradores, o local da
praça está repleto de mato e lixo. A quadra, por sua vez, que fica ao
lado da praça, também está abandonada, faltando, inclusive, a cobertura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 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 502 / 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 à prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, solicitando
que aprecie a possibilidade de REGULARIZAR A
DISPONIBILIZAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

A adoção da providência acima tem como finalidade garantir a
plenitude do acesso à educação. Segundo relatos de mães e pais de
alunos, no atual ano, até o presente momento, os estudantes ainda não
receberam o fardamento escolar, que deveria ser entregue pelo
Município. Como consequência, os pais estão tendo que economizar e
adquirir, a fim de suprir essa lacuna deixada pela Prefeitura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 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 503 / 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 Santa Rita, Hilton Gonçalo De Sousa,
solicitando que aprecie a possibilidade de REALIZAR VISITAS DE
INSPEÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO NA UNIDADE
MISTA MARIA HELENA FREIRE, BEM COMO A REALIZAÇÃO
DE VISTORIA NA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO QUE,
SEGUNDO DENÚNCIAS, ESTÁ QUEBRADAS E SEM
FUNCIONAR.

A adoção da providência acima tem como finalidade garantir o
direito social à saúde que todo cidadão possui.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 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 504 / 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 Santa Rita, Hilton Gonçalo De Sousa,
solicitando que aprecie a possibilidade de REALIZAR AS OBRAS
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA PIÇARREIRA.

A adoção da providência acima tem como finalidade evitar que
a população continue sofrendo com inúmeros buracos e acúmulo de
lama em uma das principais vias.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 505 / 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 seja encaminhada à prefeita de Bacabeira, Fernanda
Gonçalo, solicitando que aprecie a possibilidade de REALIZAR A
REFORMA E DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO
POSTO MÉDICO DR. DOM MARCILIS DONCELIS BRITO.

A adoção da providência acima tem como finalidade garantir o
direito social à saúde que todo cidadão possui. Os usuários do Posto
de Saúde supracitado relataram que o Posto está em péssimas condições,
com inúmeras goteiras no telhado e rachaduras. Além disso, segundo a
própria população, no local falta medicamento e, em situações extremas,
até profissionais da área.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 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 506 / 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 ITAPECURU MIRIM, MIGUEL
LAUAND solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA de Itapecuru
Mirim.

Os motoristas e passageiros que utilizam e frequentam a
rodoviária de Itapecuru Mirim reclamam que a prefeitura do município
derrubou o antigo telhado para colocar outro e até o momento não
realizaram a recolocação, deixando assim os passageiros pegando sol e
chuva.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 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 507 / 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 à prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, solicitando
que aprecie a possibilidade de REALIZAR AS OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 19 DE JULHO E
AVENIDA JAPÃO, DO BAIRRO CIDADE NOVA.

A adoção da providência acima tem como finalidade evitar que
a população continue sofrendo com inúmeros buracos e acúmulo de
lama em duas das principais vias do bairro.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 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 508 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando que viabilizem
recursos para recuperação das estradas vicinais do muncípio de
Estreito, neste Estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de abril de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 509 / 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 ITAPECURU MIRIM, MIGUEL
LAUAND solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
FISCALIZAÇÃO DOS CARROS DE LOTAÇÃO
CLANDESTINA.

Os taxistas da cidade de Itapecuru Mirim reclamam de ter um
alto custo para conseguir e manter a placa do táxi pagam a placa,
impostos e vistorias, enquanto os carros de lotação não tem nenhuma
despesa e ainda cobram o valor da corrida bem mais em conta, causando
prejuízo aos taxistas regulares.

 Já recorreram ao prefeito da cidade que, prometeu à categoria,
uma vistoria quanto a reclamação dos mesmo e acabar com os carros de
lotação, mas até o momento nada foi feito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 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 510 / 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 à prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, solicitando
que aprecie a possibilidade de PERMITIR QUE OS ÔNIBUS
ESCOLARES PASSEM PELA AV. JOSÉ DA SILVA CALVERT,
COMO ERA FEITO ANTES, JÁ QUE APÓS A RECENTE
MUDANÇA PAIS DE ALUNOS RECLAMAM QUE SEUS FILHOS
ANDAM QUASE 2 QUILÔMETROS ATÉ À ESCOLA.

A adoção da providência acima tem como finalidade garantir o
direito social à educação que todo cidadão possui. São relatos de pais
e mães que estão insatisfeitos com a atual rota, já que o transporte
escolar de tal forma não contempla na íntegra as necessidades dos
alunos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 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 511 / 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 ITAPECURU MIRIM, MIGUEL
LAUAND solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO na Rua Padre Possidônio Monteiro
no centro de Itapecuru Mirim.

A rua citada está cheia de buracos e muita lama, os próprios
moradores estão colocando entulho nos buracos para poder passar
com os seus carros e amenizar os transtornos, inclusive no local tem
placa de início de obras desde 15/07/2016, e até o momento nada foi
feito. Os moradores do local e os comerciantes estão sofrendo bastante
com esse problema.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 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 512 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, CLAYTON NOLETO SILVA,
solicitando, em caráter de urgência, a restauração do espaço dedicado
aos skatistas na Lagoa da Jansen.

A adoção da providência acima, além de dar um espaço adequado
aos amantes desse esporte, visar atender a solicitação dos moradores
da região. Atualmente, devido ao abandono da antiga pista, os skatistas
estão utilizando a Praça da Lagoa para fazer ali suas “manobras”.
Dessa forma, piso, bancos e mesas de ping-pong estão sendo
danificados. Os moradores, inclusive, já relataram os danos ao
patrimônio à Polícia que atende a localidade.

A exemplo da Praça construída e da reforma da Concha Acústica
da Lagoa, a restauração do espaço adequado aos skatistas se faz urgente
para solucionar os problemas enfrentados por moradores e
frequentadores daquele ponto turístico e de lazer.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 10 DE ABRIL DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 513 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e
ao secretário de Obras e Serviços Públicos, ANTÔNIO ARAÚJO
COSTA, solicitando, em caráter de urgência, a restauração da praça
localizada em frente à Igreja de Santo Antônio e dedicada ao Padre
Antônio Vieira.

A pequena praça em questão, presente da Sociedade
Humanitária 1º de Dezembro para comemorar o centenário de
nascimento do Padre Antônio Vieira, encontra-se atualmente em
péssimas condições: bancos quebrados, sem luminárias – que foram
roubadas – e sujeira espalhada por todos os lados. Ressalta-se também

que moradores de rua estão utilizando o espaço como moradia,
dormindo e fazendo todas as suas necessidades.

Por se encontrar em frente a um importante acervo histórico
da capital, afinal foi do púlpito da Capela Bom Jesus dos Navegantes
(localizada à direita da Igreja de Santo Antônio) que o Padre Antônio
Vieira teria proferido o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, em 1654,
a praça necessita de atenção urgente do Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 10 DE ABRIL DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 514 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor
Jhonatan Almada, a realização de um estudo de viabilidade sobre
implantação de uma unidade vocacional do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA no  município de Amarante
do Maranhão.

Esta indicação atende as demandas da população do município
de Amarante do Maranhão, que conta com uma população
predominantemente rural. A implantação de uma unidade do IEMA
com foco nas vocações e potencialidades dessa comunidade trará
benefício para muitos jovens e adultos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de abril de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 515 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando que viabilizem massa
asfáltica para recuperação das ruas da cidade de Estreito, neste
Estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de abril de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 516 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, solicitando a
disponibilização de uma UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE
AVANÇADO - UTI Móvel – para o município de Coroatá, a fim de
recompor sua logística de transporte de urgência e emergência,
considerando que no presente momento, a Secretaria Municipal de
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Saúde conta apenas com uma unidade móvel em condições de atender
a população, o que representa de um lado, uma oferta incipiente de tão
estratégico equipamento, e de outro, um risco permanente para a
população, porque, mesmo que se adotem todas as cautelas e
providências necessárias para prevenir ou evitar os acidentes ou
incidentes, a verdade é que eles são imprevisíveis, e em razão disso,
estão sempre presentes no dia a dia da  população.

O pedido se justifica por diversos fatores mas, só o fato da
cidade de Coroatá localizar-se a grandes distâncias dos principais centros
de referência em saúde do Estado e de ter mais de 60 mil habitantes
compartilhando apenas uma unidade móvel, já seria necessário e
suficiente ao acatamento da presente propositura.

Contudo, a esses argumentos soma-se um terceiro que julgamos
da maior relevância pois trata-se do preocupante apelo que nos fez o
Secretário Municipal de Saúde, Senhor Domingos Vinicius de Araújo
Santos, através do Ofício 199/2017, datado do dia 16 de março do
corrente ano, onde expõe as fragilidades de sua estrutura móvel de
saúde, revelando, inclusive, que não raro, Coroatá vem suprindo   suas
demandas de urgência e emergência, valendo-se de ambulâncias  de
municípios vizinhos, que por seu turno, também enfrentam o mesmo
déficit operacional.

É, portanto, com o objetivo de reduzir o gap estrutural
existente na logística da saúde de Coroatá, cuja carência representa
uma elevada taxa de risco à população, que peço aos colegas da Mesa
a aprovação da presente Indicação, mercê da justeza social que seus
objetivos perseguem.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 11 de abril de 2017. - Fábio Braga - Deputado Estadual
– SD

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

INDICAÇÃO Nº 517 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, com encaminhamento a Secretária de Estado da
Educação, Sr. Felipe Camarão, para que realize em caráter de
urgência, reforma no Centro de Ensino Terezinha de Jesus Silva Borges,
no município de Pedro do Rosário/MA.

É sabido que a educação representa papel fundamental para o
desenvolvimento de um indivíduo. Relevância refletida quando da
elaboração da Carta Magna de 88, que elencou a educação, assim como
a saúde, o trabalho, a moradia, entre outros, como direito social.  Desse
modo, a educação pode e deve ser exigida dos órgãos competentes
quando esse direito for violado ou desrespeitado.

Destarte, considerando a necessidade de atender as demandas
da baixada maranhense e ainda, partindo do compromisso de promover
o desenvolvimento local na perspectiva da qualidade de educação,
concebendo o quantitativo de alunos a serem atendidos, propiciando o
atendimento pelo setor público do acesso à infraestrutura necessária
para o ensino, é que se justifica a presente proposição.

No contexto, tem-se que as pessoas que procuram vagas nas
escolas da rede pública de Pedro do Rosário, deparam-se com diversos
problemas de infraestrutura, que comprometem e oferecem prejuízos,
no que diz respeito as condições dignas e apropriadas para o estudo,
sendo esta a atual situação da escola estadual em epígrafe.

Assim, com o fulcro de atender a demanda da população do
município, que clama por instituições com ambiente saudável, condições
físicas e estruturais propícias ao estudo, colaborando para a saúde e o
conforto dos estudantes, é que se torna imperiosa a presente proposição,

visando a reforma do Centro de Ensino, tendo em vista as necessidades
da comunidade escolar.

Sabe-se que a instituição padece de infraestrutura necessária
ao atendimento das demandas, entre elas a carência de docentes na
sede da escola, ausência de água potável – problema este que persiste
desde a sua construção, em razão da existência de somente 1 (uma)
cisterna -, rede elétrica inadequada e insuficiente para atender o espaço
físico, bem como a inexistência de profissionais para a realização de
serviços administrativos.

Ademais, além da necessidade de reforma do prédio escolar e
de seus anexos, localizados na zona rural do município, é mister a sua
ampliação, para viabilizar o oferecimento de vagas à demanda
apresentada no município, que conta com apenas uma única instituição
de ensino médio na sede do município, e também a destinação de
outros espaços para o desenvolvimento de atividades coletivas,
conforme relatório de levantamento da situação escolar (anexo I).

Ressalta-se que as referidas informações foram prestadas pela
comunidade local, através da formalização de ato pela regularização do
referido centro de ensino, com abaixo-assinado (anexo II), reiterando
a necessidade de providências para o alcance de condições estruturais
capazes de satisfazer o direito social à educação, malferido pelo atual
estado da instituição educacional.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
desenvolver uma geração de indivíduos responsáveis, contribuir para
o desenvolvimento de bons seres humanos, e trazer uma mudança
positiva para a sociedade. A educação esclarece a diferença entre o
certo e o errado, e ajuda a imbuir na 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, 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 N° 518  /17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Flávio Dino
e ao Exmo. Secretário de Estado da Segurança Pública, Sr.
Jefferson Portela, solicitando, com a maior brevidade possível o
reforço na vigilância dentro do campus do Bacanga, em São Luís, em
resposta aos recentes casos de estupro que aconteceram dentro da
universidade.

A preocupação cotidiana em relação à questão da violência e da
segurança pública no Maranhão tem assumido papel de destaque na
atualidade. A proximidade da violência e da criminalidade é sentida por
todos, fenômeno este que vem atingindo todo o Estado.

As universidades, como instituições públicas, são ambientes
de transmissão e troca de conhecimentos, lugar no qual todos os
indivíduos deveriam se sentir seguros. Entretanto, a Universidade
Federal do Maranhão reflete, reproduz e não esta imune aos
acontecimentos da sociedade, e têm sido frequentes as ocorrências
estupro no ambiente da universidade.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos dos alunos da UFMA, solicitamos por meio
desta Indicação a instalação de um posto avançado da Polícia Militar
na Cidade Universitária, reforço de rondas ostensivas e a implantação
de câmeras de vigilância e monitoramento eletrônico nas avenidas e
demais pontos estratégicos do CAMPUS.
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Deste modo, a implantação do posto da Polícia Militar e o

sistema de monitoramento eletrônico dentro da Cidade Universitária,
irá oferecer mais segurança, contribuindo para uma melhora significativa
nas condições de vida da população dos que ali frequentam e estudam.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 12 de julho de 2016 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Deputado Raimundo Cutrim por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas da TV Assembleia que nos assistem boa tarde a todos.
Hoje, eu estava dando uma entrevista ao meio-dia na TV Guará e
também estive olhando nos blogues uma matéria acerca de que o
governador teria mandado retirar do Conselho os órgãos sindicais do
Sistema de Segurança Pública, no caso a Associação de Delegado, os
representantes de classes: delegados, agentes e peritos. Eu achei estranho
que, em 2009, na época era uma reivindicação muito antiga dos policiais
que queriam as suas representações junto aos conselhos, onde os
policiais são julgados, evidentemente, e ali são pareceres também como
o voto, mas quem define mesmo é o secretário ou o governador. E é
uma reivindicação feita ao longo de muitos anos. Eu lembro que eu fiz
a comissão, mas na época que virou lei e foi incluído no Estatuto dos
Policiais Civis, ainda no governo Zé Reinaldo, mas era outro secretário.
São fatos realmente que deixam a gente triste, se esse fato realmente
for correto, porque é uma reivindicação como essa não há, e é muito
bom que os representantes das classes estejam ali defendendo ou
votando de acordo com a sua consciência perante o conselho lá da
Polícia Civil. Nós, de maneira nenhuma, se vier para cá um projeto de
lei que está no estatuto, evidentemente eu votarei contra porque é um
absurdo, em pleno século 21, a gente querer tirar um direito que já está
na lei e que foi uma reivindicação de muitos anos. Vou conversar com
os colegas que uma matéria dessa natureza não possa ser tirada aquilo
que, como eu disse, depois de muitos anos, as classes representativas
dos policiais conseguiram ganhar com muita luta. Hoje é lei e, para que
seja retirado esse direito que já está sacramentado, então, nessa parte
aí, senhor presidente, eu não acredito que venha esse projeto de lei,
mas, se vier, vamos analisar na Comissão de Constituição e Justiça.
Evidentemente, nós vamos defender para que não possa sair ou ser
revogado este direito dos policiais civis, que é dos seus conselhos.
Mas Recentemente, no dia 07, foi divulgada, por meio da imprensa, a
relação das 50 cidades mais violentas do mundo referente a 2016. O
Brasil ainda é o campeão. Das 50 cidades, nosso amigo Frota, tem 19
do Brasil. Tem 19 das 50 como as mais violentas cidades do mundo
com mais de 300 mil habitantes. Então 19 estão no Brasil. Depois
vem, em segundo lugar, o México com 08; depois a Venezuela com 07;
Estados Unidos com 04; depois vem Colômbia com 4; África do Sul
com 3; Honduras com 2; depois vem El Salvador com 1; Guatemala
com 1 e Jamaica com 1, são 50 cidades. Dessas 50 cidades,  Natal é a
décima mais violenta do Brasil; depois vem Belém; depois vem Aracaju
e a grande São Luís é trigésima terceira. Aqui a nossa situação é a

décima primeira mais violenta do Brasil; décima segunda Fortaleza.
Então, a situação nossa não está boa, ainda, dessas 50, nós tínhamos
21 cidades no Brasil e foi retirada Porto Alegre e Campina Grande saiu
do rol das 50 mais violentas do mundo. E São Luís já vem há alguns
anos com uma das mais violentas,  a décima primeira mais violenta do
Brasil e a trigésima terceira do mundo. Eu lembro que de 1999 até
2004, São Luís, o Maranhão era a cidade menos violenta do Brasil,
agora eu vejo com tristeza também Natal, Rio Grande do Norte, que,
na pesquisa de 2005, o primeiro menos violento do Brasil era Santa
Catarina, o estado, depois Rio Grande do Norte e o terceiro era o
Maranhão. E se vê hoje que Natal, que é uma cidade turística ter
evoluído muito para a criminalidade, isso aí realmente é um fato inédito,
mas a nossa São Luís, nós estamos em uma situação também muito
crítica, temos que trabalhar, abraçar esta causa para que a gente possa,
no mínimo, estabilizar o índice de criminalidade que não foi possível
ainda se estabilizar para que possa se trabalhar na redução. Primeiro se
trabalha para estabilizar, e depois se trabalha para a redução, porque é
isso que nós precisamos trabalhar. Então é um assunto difícil, nós
temos aqui em fevereiro e em março houve cerca de 500 assaltos a
carro e moto, é muita coisa, 500 assaltos em 2 meses é assalto que
ninguém dá conta, então vamos trabalhar, ajudar o governo naquilo que
for possível, e hoje nós temos o maior efetivo da Polícia Militar na sua
história, tem mais de 10 mil policiais militares, é o maior efetivo na sua
história, o governador já colocou muita gente na Polícia Militar e ainda
está anunciando mais concursos, bem como para Polícia Civil, com um
efetivo hoje que é muito pequeno, mas é regular para aquilo que era,
mas o índice de criminalidade está muito grande, realmente, para o
nosso Estado. Nós temos é que abraçar essa causa, dar ideias para que
a gente possa, Poder Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Poder
Executivo abraçar esta causa para que a gente possa, se não reduzir,
mas pelo menos estabilizar o índice de criminalidade do nosso Estado.
Era só isso, senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Sua Excelência Senhor Presidente da Casa Deputado
Humberto Coutinho, demais Senhores Deputados que compõem esta
Mesa, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, galeria, imprensa
que nos ouve, TV e Rádio Assembleia. senhores deputados, Senhor
Presidente, o assunto que me traz aqui nesta tribuna é sobre um áudio
que divulgaram nos Blogs. E um homem honrado como eu não vou de
forma alguma me negar a esclarecer para encerrar este assunto. Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas, não existe de maneira alguma desvio
de recurso público. O Dr. Magno, prefeito de Chapadinha, e eu há
anos distribuímos com recursos próprios peixes, cestas básicas e
atendemos aquela população carente. Eu e ele em meu gabinete, semana
passada, combinamos, e é, senhoras e senhores, um descabimento sem
tamanho e quem me conhece sabe que eu sou um parlamentar que mais
luto para que obras e benefícios cheguem a Chapadinha e a  todo o
baixo Parnaíba. Portanto, nunca faria qualquer coisa que prejudicasse
o povo de Chapadinha, mormente verbas públicas daquela comunidade
em benefício de quem quer que seja. E eu aqui, Senhor Presidente,
Deputado Othelino, senhores e senhoras deputadas, eu quero aqui
veementemente repudiar toda e qualquer tentativa de manchar o meu
nome, ou atribuir a mim ações ilícitas que não fazem nem parte do meu
caráter e muito mais da minha história e do meu legado do meu pai e da
minha família. Portanto, na idade em que eu estou, defendendo a
moralidade, a legalidade e a constitucionalidade que me trouxe a esta
tribuna, não vou aceitar em hipótese alguma que alguém desvirtue, que
alguém pegue uma conversa particular, sem haver nada de nada, uma
conversa pessoal, e faça essa indignidade que está acontecendo comigo,
com a minha família e com o meu pai. Portanto, Senhor Presidente, fica
aqui o meu protesto, a minha indignação com essa violência que eu
estou sofrendo, provocada para atingir terceiros e não a mim nesse
jogo político sujo. Portanto, povo que está me ouvindo e me vendo,
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senhores e senhoras deputados, era isso que tinha a manifestar. Dou
por encerrado esse problema e muito obrigado a todos que me ouviram.
E uma Feliz Páscoa para todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Roberto Costa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, subo a esta tribuna hoje para fazer um repúdio,
deputado César Pires, a uma situação vergonhosa que aconteceu na
cidade de Bacabal, nessa última semana, que foi a agressão a um
apresentador de televisão, o Ray Lima, uma pessoa muito querida na
cidade que foi agredida covardemente na frente da Câmara Municipal
de Bacabal, deputado Sousa Neto. Os agressores inclusive têm
passagem pela polícia por homicídio, são seguranças de um vereador
conhecido como César Brito, popularmente conhecido como César
Agiota. É o maior agiota que existe na cidade de Bacabal e na região e
que, de maneira covarde, mandou que seus capangas agredissem o
apresentador Ray Lima, porque ele noticiava algumas verdades na
televisão na qual ele trabalha, deputada Francisca Primo. Essa tentativa
de agressão já tinha sido contra o apresentador Randyson Laércio,
quatro dias antes. O próprio César Brito, com seus jagunços, tentou
agredir, deputado Sérgio Frota, o Randyson Laércio, que é o apresentador
da TV Difusora em Bacabal. A polícia chegou e conseguiu impedir a
agressão, mas, na quarta-feira passada, mais uma vez houve agressão a
outro apresentador, ao Ray Lima. Foi uma agressão de forma covarde.
Inclusive o B.O. que o Ray Lima fez fala claramente que o mandante
dessas agressões foi o vereador agiota César Brito, da cidade de Bacabal.
A prática do César Brito é esta de tentar intimidar as pessoas por meio
da agressão, é tentar atingir as pessoas por meio das ameaças, uma
coisa completamente ultrapassada nos dias de hoje e que a cidade de
Bacabal não permite. No desespero de se tornar o novo Lampião da
região de Bacabal, ele teve essa atitude covarde e eu venho aqui repudiar
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para que esses
casos não venham mais ocorrer nem em Bacabal e nem no Maranhão.
Eu, inclusive estou levando esta denúncia à Comissão de Direitos
Humanos da OAB, ao Ministério Público, para investigar essa violência
cometida não contra o Ray Lima, mas contra a sociedade de Bacabal
que não aceita e que não permite mais que essas atitudes possam
ocorrer dentro do nosso município. Então, eu venho fazer aqui, prestar
a minha solidariedade ao apresentador Ray Lima, dizer que, desta
tribuna, nós vamos denunciar todos os casos de agressões que vierem
a acontecer na cidade de Bacabal, dizer também que qualquer agressão
que tenha aos apresentadores de TV, na cidade de Bacabal, ao
apresentador JR; ao apresentador Randison Laércio; ao apresentador
Romário; ao apresentador Ray Lima; à classe de apresentadores se
tiver alguma agressão a eles ou a qualquer cidadão de bem, em Bacabal,
o responsável será o vereador agiota César Brito. E nós levaremos
também ao conhecimento do Secretário de Segurança para que tome as
medidas cabíveis para impedir esse tipo de agressão ao povo de Bacabal.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem, Deputado Sousa Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto, Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
- Eu só queria, Senhor Presidente,  dizer para  o Deputado  Roberto
Costa,  que eu  também  recebi, ia  subir à  Tribuna  para  fazer um
pronunciamento e  Vossa  Excelência,  Deputado,  foi muito feliz  no
seu pronunciamento a respeito do Ray Lima. Porque os  jagunços  do
vereador César Brito, na  verdade,  espancaram ele  e a  população de
Bacabal  repudia  esse  tipo  de  situação.  Eu  ia  subir à  tribuna hoje

para  falar  sobre  isso, porque  recebi diversos,  mas  eu falei não,
Bacabal  tem um representante  legítimo,  um representante  que
representa  a  sociedade  de  Bacabal  e  eu tenho certeza  de que  Vossa
Excelência  fez um pronunciamento aqui e  eu queria  lhe  agradecer  por
isso, porque  ninguém aceita e  repudia esse  tipo de  situação.  Que
esse  César  Brito  seja, mais  uma  vez,   como Vossa  Excelência  falou,
entre  com todos os  processos  que V. Exa.  quiser entrar  e  terá  a
minha  chancela, muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, o que me traz hoje a essa tribuna é a
utilização do estádio municipal Nhozinho Santos. Nós tivemos acerca
de um mês a reabertura do estádio pela Prefeitura Municipal, pela
SEMDEL. E o Nhozinho Santos tem abrigado alguns jogos, por
exemplo, ontem, o jogo Sampaio x Americano e, no sábado, o jogo
Moto x Santa Quitéria. E, antes de tudo, eu gostaria de louvar a Prefeitura
na pessoa do prefeito Edivaldo Holanda pela abertura. Agora gostaria
de deixar claro, Deputado Edivaldo Holanda, que um estádio de futebol
tem dois pré-requisitos fundamentais para funcionar, o gramado e a e
a iluminação. Então eu queria me colocar à disposição e sei que V. Ex.ª,
também. Nós, como deputados estaduais mais votados na capital, eu
primeiro, V. Ex.ª, em segundo lugar, e V. Ex.ª mais ainda como pai de
prefeito, que nós tivéssemos um olhar mais sensível para com o
Nhozinho Santos, por quê? Porque ali hoje nós temos um problema no
gramado e na iluminação. E eu tenho certeza que o prefeito de São
Luís, com a sua sensibilidade e o passado esportivo que ele tem, vai
nos dar atenção. E me predisponho a colocar R$ 150 mil da minha
emenda parlamentar. Eu faço isso de público para que o Nhozinho
Santo volte a ter condições de jogo. Isso é fundamental, Deputado
César Pires, Deputado Sousa Neto, porque o Sampaio e Moto estão
na Série C, e nós sabemos que o Castelão é um estádio neutro, os
clubes que jogam aqui se sentem à vontade. No Nhozinho Santos, não.
O Nhozinho Santos é um estádio onde a torcida fica perto dos jogadores
exercendo certa pressão. Eu fui presidente do Sampaio, já disputei
Série D, Série C no Nhozinho Santos, e sei a diferença de disputar um
jogo no Castelão e no Nhozinho Santos. Então a colocação que eu
queria fazer era essa, Deputado Edivaldo. Dizer que V. Ex.ª, que é meu
colega de bancada, já falei com V. Ex.ª sobre isso. E aqui não é no
sentido de criticar, mas no sentido de que a gente possa fortalecer. Eu
sei que a situação econômica do Brasil é desfavorável hoje e refleti nos
investimentos dos estados, dos municípios. Eu sei que é muita
dificuldade se administrar hoje as cidades, principalmente uma cidade
como São Luís, uma cidade de um milhão e duzentos mil habitantes,
mas é fundamental que a política pública de esporte tenha uma atenção
por parte do Executivo. Então fica a minha solicitação, meu pedido. E,
ao mesmo tempo me coloco à disposição, com o pouco de experiência
que nós temos na área do futebol, deputado Max Barros, para que a
gente possa fazer do Nhozinho Santos o estádio do Sampaio e do
Moto na Série C. E eu não tenho dúvida que as rendas que nós vamos
ter, com a divulgação do Estádio, que é um Estádio perto do Centro de
São Luís, é um Estádio aconchegante, nós teremos resultados positivos.
Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores
e Senhoras Depurados, imprensa e todos que nos acompanham em
todo o Estado do Maranhão, galeria. Senhor Presidente, eu subo, hoje,
a essa tribuna para prestar contas da nossa audiência pública que foi
realizada nesta Casa. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos nobres
pares que nos permitiram realizar essa importante iniciativa para
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discutir a problemática envolvendo a PEC 287, que muda as
proposituras previstas no bojo do projeto legal da nossa lei, que define
as aposentadorias, que define as pensões, ou seja, muda o nosso regime
previdenciário. Essa PEC 287, por muitos chamada de PEC da maldade,
infelizmente vai desvirtualizar a garantia de direitos que já foram
adquiridos pelos trabalhadores brasileiros. Nós tivemos a oportunidade,
por meio desta Casa, e aqui agradecemos aos nobres parlamentares por
esta oportunidade de poder direcionar os nossos esforços para que
pudéssemos desenvolver, com essa iniciativa, essa proposta de
discussões para encaminhamentos ao governo federal e, claro, já refletir
as mudanças no nosso estado, até porque o governo federal, por meio
do presidente Michel Temer, já colocou para os estados a
responsabilidade de fazer as suas devidas mudanças nos seus regimes
previdenciários, dadas as pressões públicas e políticas. Nós
precisamos, portanto, discutir a PEC 287. Nesse sentindo, tivemos a
oportunidade, na sexta-feira, de estarmos reunidos, e aqui eu quero
agradecer a presença do Senhor Marcos Rosa, que é do Ministério
Público do Trabalho, que é o procurador do Ministério Público do
Trabalho, que esteve presente na oportunidade palestrando sobre essa
iniciativa, como também tivemos a representação do Sinpol,
representação da Polícia Militar, representação da Polícia Técnica da
Apotec, da Polícia Rodoviária Federal, vários bombeiros aqui também
presentes na audiência, várias lideranças que puderam participar dessa
iniciativa. Naquele momento, nós pudemos discutir a PEC 287, e aqui
mais uma vez eu venho prestar contas com V. Ex.ª da audiência que nós
tivemos e das discussões que ali foram encaminhadas como propostas
para inclusive a retirada de pauta dessa proposta por parte do Poder
Executivo Federal, até porque nas discussões nós pudemos elencar as
mudanças que são significativas e que vão afetar os trabalhadores, uma
vez que as variações vão desde, por exemplo, a proibição de acúmulos
de pensão e aposentadorias, ou seja, se qualquer cidadão ou qualquer
trabalhador tiver direito a uma aposentadoria e uma pensão, não vai
mais ser possível, vai haver o quê? Vai haver apenas a exigência de que
ele faça opção por uma das duas. Outras mudanças possíveis estão
sendo discutidas. Claro que nós temos uma comissão especial que foi
instalada naquela Casa, no Congresso Nacional, para discutir essa
reforma da PEC nº 287, inclusive essa comissão especial já tem até
data para apresentar um relatório, possivelmente vai ser semana que
vem, vai haver inclusive idas por parte já de vários membros de
representações das polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar,
entre outras instituições que vão estar em Brasília para evitar que essa
propositura se apresente por meio de um relatório e passe naquela
Casa. Entre muitas mudanças, podemos destacar aqui o aumento do
tempo para aposentadoria. Também é claro que o governo já está
avaliando, já está tentando retirar também de pauta essa proposta, que
é da aposentadoria especial do lavrador, do pescador e do trabalhador
que hoje não precisam contribuir com o INSS, mas que pela proposta
precisaria contribuir com o INSS e, além disso, teria a idade aumentada.
Imaginem V. Exas., um lavrador, um pescador que mal ganha, mal dá
para sustentar a família imaginem poder contribuir todos os meses
com a Previdência Social. E, além disso, a idade para se aposentar, 55
anos de idade para mulher e 60 anos para o homem, na atividade rural,
vai passar para 65 anos de idade. E, claro, ainda tem mais o tempo de
contribuição de, no mínimo, 25 anos. Então, senhoras e senhores, essa
mudança não só dessas atividades como também foi o foco da discussão,
por meio da proposta da audiência pública, nós concentramos esforços
aos nossos servidores públicos brasileiros e, de forma especial também,
aos nossos servidores do Maranhão. Eu quando falo dos nossos
servidores públicos devemos atentar para as polícias, por exemplo,
que têm atividades especiais. As novas regras acabam com a
aposentadoria especial. Quando falamos a palavra especial, e aqui
quero justificar essa palavra que foi defendida na audiência pública,
nós falamos da condição daqueles que têm uma atividade de risco se
aposentarem com menos tempo. Então, os policiais rodoviários,
federais, policiais militares, civis e bombeiros têm atividades de risco,
atividades penosas. E, nesse sentido, é que falamos nesse termo de

especial, mas muitos defendem que de especial tem só a vontade de
querer defender a sociedade brasileira e aqui os nossos policiais da
sociedade maranhense. Então, as mudanças são muitas e vão ser
maléficas realmente aos servidores. Nesse sentido tudo que foi
discutido nós chegamos ao entendimento que devemos fazer alguns
encaminhamentos, entre esses encaminhamentos uma proposta de uma
carta aberta assinada por todas as representações do Estado do
Maranhão, representações sindicais, das polícias, servidores públicos,
professores. Acredito que todas as entidades têm que se reunir em
defesa da retirada, inclusive dessa proposta de alteração dos
dispositivos legais das aposentadorias deste País. E nesse sentido foi
um dos encaminhamentos, nós precisamos reunir as entidades e mostrar
para o governo a insatisfação dos trabalhadores maranhenses com essa
proposta. Inclusive nos predispomos a ir até a bancada estadual, bancada
federal, de podermos dialogar e mostrar que essa proposta vai ser
ruim, até porque tudo que se está prevendo para alteração mexe com
direitos já adquiridos, direitos conquistados há anos, direitos com
muitas lutas e, claro, às vezes, até com revoluções.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, o seu tempo já expirou. Poderia encerrar?

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, só para concluir então.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Um minuto para encerrar.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Pois não. Então
concluindo, Senhor Presidente. Então a audiência pública foi proveitosa,
porque tivemos a oportunidade de ouvir todas as representações
sindicais, lideranças e buscar encaminhamentos. Então, vamos
formalizar ao Presidente Michel Temer que retire de pauta essa proposta
de emenda, que ele possa buscar alternativas de enxugar a máquina
pública, de organizar a gestão pública para não haver desperdício, não
haver corrupção e assim poder, de fato, garantir os direitos que já estão
adquiridos por meio da aposentadoria das pessoas, dos direitos dos
trabalhadores brasileiros. Então nós vamos formalizar essa indicação,
que em breve vamos ter oportunidade de estar defendendo nesta Casa.
Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, a Deputada Ana do Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Boa tarde a todos, Senhor Presidente, caros colegas
deputados, internautas, TV Assembleia. Venho aqui hoje relatar o
encontro que tive com o prefeito de Paulo Ramos, ao Secretário de
Infraestrutura, na quinta-feira, pela solicitação e inclusão daquele
município no programa Mais Asfalto, reforçando ainda o pedido tão
feito já aqui nesta Casa daquela MA-323, que liga Paulo Ramos a
Marajá do Sena, que é uma reivindicação já antiga. Não é, Deputado
Vinícius? Daquela região, V.Exa. que seu pai esteve aqui pedindo
bastante também. Estive, na quinta-feira, a tarde prestigiando  a nova
estrutura do Centro Integrado de Justiça Juvenil ali na Rua Cajazeiras,
que é um órgão estratégico de proteção as nossas crianças e adolescentes
com toda estrutura com parceria  do Ministério Público, delegacia civil
para melhorar a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente aqui
no nosso Estado. Parabenizo o Governador Flávio Dino por essa
benfeitoria cedida e por essa instalação desse órgão que vai muito
servir aos nossos jovens. Nos dias 07 e 08, na sexta e no sábado, estive
também acompanhando a segunda edição da caravana Governo de
Todos que aconteceu na minha cidade de Santo Antônio dos Lopes,
onde esteve presente o prefeito, alguns   vereadores e a população para
prestigiar o evento. Foram vários serviços que a caravana levou a
nossa comunidade, como consultas médicas, odontológicas, exames, a
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carreta da mulher. Agradecer a Secretária de Estado da Mulher, Laurinda,
que com muito carinho esteve naquela região. Algumas mulheres
puderam fazer o exame da mama, a mamografia, onde tivemos palestras,
eventos culturais, distribuição também de sementes agrícolas, dentre
outros benefícios na nossa região. Então fico muito grata e venho
agradecer a caravana que esteve presente em Santo Antônio dos Lopes.
Logo à tarde seguimos para Governador Archer, onde a prefeita, Dra.
Jesus, pode inaugurar junto com o adjunto da Secretaria de Estado da
Educação mais uma escola entregue naquele munícipio, uma escola de
ensino médio, a escola Pires de Saboia, que recebeu uma intensa reforma,
pelo que eu trago aqui os agradecimentos daqueles alunos de ensino
médio do município de governador Archer ao governador Flávio Dino,
que mais uma vez entrega, deputado Othelino, uma escola de ensino
médio no interior do estado do Maranhão. Já no sábado, em Capinzal
do Norte, a caravana continuou levando os serviços médicos, a Carreta
Mulher, deputada Francisca, e junto com o prefeito André Portela,
nós entregamos também uma escola de ensino médio totalmente
reformada. Mais uma escola. Então, em dois dias, duas escolas entregues
ao povo do Maranhão. Trago também os agradecimentos daqueles
jovens alunos que, há mais de dez anos, aguardavam essa reforma e
condições acessíveis para melhorar sua educação, seu desenvolvimento
educacional. Além disso, nós entregamos também, o prefeito André
Portela, de Capinzal do Norte, entregou, todo equipado e restaurado,
o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, de Capinzal do Norte. Hoje
aquela população vai poder contar com esse atendimento que não
funcionava há mais de cinco anos. Entregamos uma Unidade Básica de
Saúde da Família em um povoado em Capinzal do Norte, entregamos
também o NASF, um programa que existia no município, deputado
Cabo Campos, mas não funcionava. Então, em apenas três meses de
governo, há cem dias, o prefeito André, aquele jovem, tem mostrado o
seu compromisso e o seu respeito àquela população. Quero agradecer,
em especial, a esses prefeitos, à Doutora Jesus, é uma médica
comprometida com a saúde daquele município, para onde também
reivindicamos a necessidade de uma ambulância. Tem-se evitado ao
máximo direcionar pacientes ao nosso hospital regional. Então, precisa
muito do apoio e da atenção do governo do estado no âmbito da saúde
no município de Governador Archer. O prefeito de Capinzal também,
quero agradecer a ele, parabenizá-lo, porque em tão pouco tempo está
mostrando serviço mediante a crise que estamos vivendo. Dizer que a
caravana do governo do estado, porque essa é a segunda edição, agradecer
também pelo sucesso e parabenizar o governador Flávio Dino por
levar essas informações do acontecimento e benefícios feitos ao povo
do estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente. Questão de Ordem. Enquanto o deputado Cabo Campos
sobe até a tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Vinicius Louro, o tempo do Pequeno
Expediente está expirando. Quando acabar o Pequeno Expediente, V.
Ex.ª terá sua Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu quero
mais só uma Questão de Ordem, Senhor Presidente, enquanto ele sobe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – No Pequeno Expediente não tem Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Senhoras e senhores, o nosso cordial boa tarde a todos os
alunos na galeria, meus irmãos da segurança, policiais bombeiros
militares, amigos parlamentares, imprensa, taquigrafia, Mesa. Queridos,

eu estou muito feliz nesta tarde em virtude de que na sexta-feira, dia
07, fui recebido pelo Senhor Governador Flávio Dino para tratarmos
de uma pauta técnica com relação à Polícia Militar e ao Corpo de
Bombeiros, bem como também ao nosso movimento evangélico e
também às comunidades terapêuticas e também aqueles que fazem
recuperação de drogados. E, neste momento, na tribuna, que são apenas
cinco minutos, eu quero falar a respeito daquilo que foi a pauta técnica
com o nosso Governador Flávio Dino a respeito das demandas das
duas categorias: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Senhores, o
nosso Governador de fato está antenado com aquilo que está
acontecendo, um assessor nosso, que eu posso dizer que é nosso, da
UMI - União Militar Independente, Cabo Maílson esteve conosco a
quem agradeço profundamente pelos seus conhecimentos técnicos,
onde abordamos aquilo que trata da pauta que foi o termo de acordo,
no ano de 2015. Deixou-me extremamente aliviado e orgulhoso daquilo
que virá para a nossa categoria. Queridos, eu quero que os senhores
continuem crendo que as coisas melhores ainda estão por vir. Apesar
de nós termos a LOB dos Bombeiros já conquistada neste mandato, o
escalonamento vertical conquistado nesse mandato, o maior número
de promoções feito na história das corporações, lembro que numa
pauta feita com Felipe Camarão, até então Secretário de Gestão e
Planejamento, o orientamos que reformasse aqueles que estavam no
período de reforma para que pudesse dar o maior número de promoções
para os policiais, hoje também é uma verdade. Estamos tendo muitos
avanços, fizemos uma Indicação aqui para a nomeação dos 1.196 novos
policiais militares e eles já estão nomeados. Portanto, senhores policiais
militares, meus nobres bombeiros militares, aquelas reuniões que nós
fizemos no início do nosso mandato percorrendo alguns polos com
uma comissão a fim de levantar aquilo que era de maior proposição
para as corporações, juntamente com as associações, virá a ser uma
realidade, creio nisso. Ele se mostrou muito entusiasmado com a questão
da LOB, e a nossa LOB vai sair assim como vai saiu a LOB dos
Bombeiros, outras questões, o nosso Governador me pediu um prazo
de termo para que a sua assessoria técnica pudesse analisar, mas eu
quero dizer para vocês: dias melhores virão. Apesar de todas as críticas
que uma meia dúzia de pessoas fazem com relação ao mandato deste
deputado estadual que vos fala, nós nunca vamos desistir, unidos
somos fortes. Eu quero dizer que eu sou Polícia Militar, eu estou
deputado estadual e não vou desistir das categorias. Portanto, queridos,
eu quero aqui dizer muito obrigado e estamos aqui, uma das nossas
Proposições, senhoras e senhores, uma coisa que foi muito criticado
porque realmente, Doutor Pedro, ninguém quer esta promoção, nós
queremos viver e viver muito, porém as nossas corporações, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros, elas passam por isso, pelo infortúnio
de uma hora ou outra, perdermos um policial porque nós em um fronte
de guerra. Por isso a promoção pós-morte é, sim, necessária. Estou
fazendo uma Indicação hoje para a promoção pós-morte do sargento
Queiroz, que tombou vítima da criminalidade, na cidade de Chapadinha,
defendendo a sociedade maranhense e honrando a sua farda, e que,
mesmo estando de folga, reagiu a um assalto que ali estava acontecendo
e, infelizmente, tombou. Aos familiares do sargento Queiroz o meu
respeito. E estou também entrando, neste momento, com uma Indicação,
que já está também no nosso termo de acordo, de um condomínio para
os militares. Portanto, senhores, cremos que dias melhores virão. Deus
abençoe a todos. À nossa Corporação Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, força! Unidos somos fortes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - O tempo do Pequeno Expediente já expirou e o
Deputado Sousa Neto fica para amanhã. Eu quero registrar, a pedido
do Deputado Vinícius Louro, a presença do Conselho Tutelar, de
Carolina, Bebé do Esporte, que seja bem-vindo a esta Casa. Eu quero
também avisar aos senhores deputados e deputadas que o painel frontal
deste plenário apresenta problema de ordem técnica, mas o painel da
galeria está funcionando normalmente, informando o tempo e o nome
dos oradores.
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IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei n.º 228/2016, de autoria do Deputado
Othelino Neto. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei n.º 010/2017, de autoria do Poder Executivo,
Mensagem Governamental n.º 003/2001. Para discutir o Deputado
Eduardo Braide, por dez minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria, e saúdo de forma especial os alunos do
Centro de Ensino Antônio Ribeiro, do Sá Viana. E quero parabenizar a
gestora Regina Célia, a professora Socorro Leal, professor Luís Cláudio.
Sejam todos bem-vindos a esta Casa, que é a Casa do Povo. Senhores
deputados, nós votaremos agora, em primeiro turno, o projeto
denominado Mais Asfalto. Um projeto que foi encaminhado a esta
Casa no dia 14 de fevereiro de 2017 e que estabeleceu, na verdade, de
acordo com a proposição do Governo do Estado as regras, os requisitos
e os trâmites para o programa Mais Asfalto. Tenho uma observação a
fazer em relação a esse Projeto de Lei. Quando ele passou na Comissão
de Constituição e Justiça, eu tive a oportunidade de apresentar uma
Emenda para poder aperfeiçoar esse Projeto. Acredito que esse seja o
papel desta Casa. Nos primeiros dois anos de governo, deputado
Wellington do Curso, o Programa Mais Asfalto chegou aos municípios
fazendo todas as obras necessárias, bastava o gestor ou qualquer
liderança política indicar determinado logradouro público para que
esse recebesse os serviços do governo do estado. Agora que é para esse
programa virar lei, o governo do estado estabelece, deputado Wellington
do Curso, uma série de requisitos diminuindo a sua obrigação em relação
ao Programa Mais Asfalto e estabelecendo essa obrigação, deputado
Paulo Neto, para os municípios. Aqui eu quero fazer a leitura do que
eu estou fazendo referência a vocês. Artigo 6º - A adesão ao programa
será precedida de termo de compromisso que deverá prever ao
município a obrigação de:  Inciso I – responsabilizar-se pelas obras de
meios-fios e sarjeta quando necessários. Isso quer dizer, deputado
Sousa Neto, que a parte mais cara de uma obra de pavimentação, que é
a obra de drenagem, meio-fio e sarjeta, que nos dois anos para trás
foram executados pelo governo do estado, agora que o Programa Mais
Asfalto vai virar lei, o governo do estado quer colocar a responsabilidade
nos municípios. Se é uma parceria, se é para o governo do estado dar as
mãos aos municípios, não é retirando essa parte da sua contribuição do
Programa Mais Asfalto que nós vamos conseguir ter o avanço do que
diz respeito à pavimentação dos nossos municípios. No Inciso II diz
ainda, deputado Sousa Neto: - Atender às contrapartidas de
pavimentação que foram fixadas em edital de chamamento público,
caso existente. Ora, deputado Sousa Neto, quer dizer que, se o município
de Coelho Neto, por exemplo, for beneficiado pelo Programa Mais
Asfalto, primeiro o município vai ter que fazer a obra de drenagem,
sarjeta e meio-fio, deputado Wellington do Curso, onde tiver que receber
o Programa Mais Asfalto. Segundo: da quantidade que for ser executada
de asfaltamento pelo governo do estado, uma parte obrigatoriamente
terá que ser executada pelo município. Eu não seria contra, deputado
Wellington do Curso, se essas exigências já fossem feitas nos dois anos
passados, mas por que mudar o Programa Mais Asfalto agora, deputada
Ana do Gás? Antes o governo do estado entrava com as máquinas para
fazer todo o serviço e o trabalho que a prefeitura tinha era um só
apresentar o projeto para que fosse feita a obra de asfaltamento. Quem
está dizendo isso não sou eu, deputado Sousa Neto, quem disse isso
foi o secretário de Infraestrutura do Estado em uma audiência pública
para a qual foi convocado aqui. Todos vocês lembram. Eu nem queria
me reportar a esse assunto, mas todos vocês lembram que, na véspera
das eleições, as máquinas andavam em todos os municípios, para cima
e para baixa, asfaltando ruas e fazendo pavimentação. Logo que

passaram as eleições, todas elas desapareceram, e agora vem o governo
do estado com essa lei retirando a obrigação do governo do estado
dentro do Programa Mais Asfalto de fazer as obras de drenagem, meio-
fio e sarjeta e atribuindo aos municípios, retirando do governo do
estado a obrigação de fazer toda a parte de pavimentação, deputado
César Pires, e colocando agora uma contrapartida aos municípios.
Portanto, apresentei uma emenda na Comissão de Constituição e
Justiça, à qual pedirei o destaque quando da votação em segundo turno
dessa matéria, deputado Sousa Neto, para que a gente retire essa
obrigação do município, não foi assim que o Programa Mais Asfalto
funcionou, isso é novidade, isto está acontecendo este ano, pois se é
um programa que é para ser feito em parceria com os municípios e aqui
vai a primeira pergunta: será que a Federação Maranhense dos
Municípios já foi ouvida a respeito do Programa Mais Asfalto? Eu
tenho certeza de que não. E é exatamente isso que nós vamos fazer
neste intervalo, entre o primeiro e o segundo turno, ouvir a FAMEM,
para saber se a FAMEM que representa os municípios do Maranhão
concorda com os termos encaminhados pelo Governo do Estado no
que diz respeito ao Programa Mais Asfalto. Fica, portanto, Senhor
Presidente, a observação em relação a este tema tão importante, porque
se nós aprovarmos, deputado Wellington do Curso, esse projeto de lei
da forma como foi encaminhado pelo Governo do Estado, praticamente
não haverá parceria do Governo do Estado em relação aos municípios
no que diz respeito ao Programa Mais Asfalto. Fica, portanto, aqui o
pleito para que esta Casa neste intervalo entre o primeiro e o segundo
turno desta matéria possa se debruçar sobre o tema e, mais do que isso,
ouvir, Senhor Presidente, a FAMEM - Federação Maranhense dos
Municípios, para que ela possa se manifestar sobre os termos do
Programa Mais Asfalto da forma como está proposto pelo Projeto de
Lei 010/2017. Por outro lado, Senhor Presidente, para finalizar, nós
temos que lembrar que esta Casa somente esta legislatura, deputado
Wellington do Curso, já aprovou quase um bilhão de reais em
empréstimos ao Governo do Estado, o atual governo já recebeu,
deputada Andréa Murad, em caixa R$ 2 bilhões, do BNDES, e com
esse recurso boa parte do Programa Mais Asfalto foi feito. E a pergunta
que eu faço: de que adianta esta Casa aprovar tantos empréstimos para
o Governo do Estado, se agora o Governo do Estado por meio de uma
lei quer colocar a atribuição da parte mais cara e pesada de uma obra de
pavimentação aos municípios? Que parceria é essa que o Governo do
Estado está fazendo com o Programa Mais Asfalto ao aprovar essa lei?
Fica, portanto o pedido, Senhor Presidente, para que esse projeto de
lei, se for possível, seja retirado de pauta em acordo com os líderes,
para que a gente possa ouvir a Federação Maranhense dos Municípios,
o que ela tem a se manifestar em relação aos termos do projeto, uma
vez que ela não se manifestou, Senhor Presidente. Então, este era o
motivo do meu pronunciamento, fica o encaminhamento ao Plenário
desta Casa, especialmente aos líderes de blocos para que esse Projeto
possa ser retirado de pauta e a FAMEM possa ser ouvida. Se a
FAMEM for ouvida hoje, mais tarde ou à noite, amanhã mesmo, nós
voltaremos com esse projeto para a votação. Mas eu acho importante,
um Projeto que afeta diretamente um programa que diz respeito à
parceria entre o Governo do Estado e os municípios do Maranhão,
deputado Fábio Braga, que possa ser ouvido o órgão representativo
dos municípios, que é exatamente a FAMEM. Este é o pleito que
tenho a fazer a V. Ex.ª, Senhor Presidente...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Eduardo Braide, me conceda um aparte, por gentileza?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
um aparte ao deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Eduardo Braide, parabenizá-lo pela preocupação
em trazer o tema a esta Casa, porque de outras oportunidades, nós já
tivemos atropelamento de questões relevantes, questões importantes
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para o Estado do Maranhão, estamos em defesa do Estado do Maranhão.
E nosso questionamento com relação aos dois pesos e duas medidas,
principalmente dois pesos e duas medidas que nem todos os municípios
do Maranhão foram contemplados com o Mais Asfalto. E não cabe a
mim e nem a V. Ex.ª fazermos até o julgamento neste momento, até
porque o Secretário de Infraestrutura já esteve nesta Casa fazendo
alguns esclarecimentos. Mas não pode esclarecer para a sociedade
quais os critérios adotados para o Mais Asfalto nos 217 municípios.
Então alguns municípios foram contemplados e outros não. Esses
municípios que não foram contemplados nos dois primeiros anos da
gestão do atual Governador do Estado passarão agora contar com
Mais Asfalto, mas numa nova fase, com uma nova forma de ser
conduzido o programa Mais Asfalto. Então fica aqui o nosso
questionamento com esses dois pesos e duas medidas. E também apelar
à Mesa, apelar ao Presidente desta Casa, aos demais deputados para
que possam retirar de pauta e discutir principalmente com os principais
implicados. São 17 prefeitos do Estado do Maranhão, para que eles
possam absorver essa medida e até que ponto qual é a contrapartida.
Porque nós teremos agora esses dois pesos e duas medidas, nos dois
primeiros anos, mudando a forma de fazer o Mais Asfalto e colocando
uma carga agora nas costas dos prefeitos. E todos nós sabemos que
muitas prefeituras estão sucateadas, muitas prefeituras não terão
condições de realizar o Mais Asfalto. E aí fica o meu questionamento,
Deputado Eduardo Braide, segundo as regras do Mais Asfalto muitas
prefeituras não terão condições de arcar com essa contrapartida na
realização desse Mais Asfalto. Então solicitamos a complacência, a
benevolência da Mesa para que possa ser discutido, ter uma ampla
discussão com a FAMEM. Mais uma vez parabéns pela discussão do
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do Deputado Wellington do Curso. E para esclarecer ainda
mais a questão, Deputado Wellington do Curso, aquele município que
não assinar o termo de compromisso se responsabilizando pela execução
desse serviço de drenagem, meio fio, sarjeta e de contrapartida em
relação à quantidade do pavimento que será colocado, não será incluído
no Programa Mais Asfalto. Então para que fique bem claro. É um peso
a mais que se coloca se essa lei for aprovada para os municípios
receberem esse programa, que é importante. Ninguém discute a
importância do Programa Mais Asfalto. Agora o que se quer é que ele
aconteça da forma como aconteceu nos últimos dois anos, com o
Governo do Estado entrando com a execução da obra e o município
ficando responsável pelo projeto. Foi assim que foi executado nos
últimos dois anos e assim que eu acho que tem que ser daqui para a
frente. Isso por um motivo muito claro, porque nós, Deputado César
Pires, já aprovamos empréstimos nessa Casa para serem utilizados na
questão da pavimentação. De que adianta esta Assembleia aprovar
empréstimos milionários ao Governo do Estado se toda a
responsabilidade do novo Programa Mais Asfalto recairá sobre os
municípios? Aí eu acho que essa Casa não estará contribuindo para o
verdadeiro desenvolvimento dos nossos municípios no que diz respeito
às obras de pavimentação. Portanto, Senhor Presidente, eu peço que V.
Ex.ª encaminhe a consulta aos líderes de Bloco para que esse projeto
possa ser retirado da Ordem do Dia de hoje até que a FAMEM seja
ouvida em relação a esse tema.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– O projeto não está tramitando em regime de urgência. O projeto
seguiu seu rito normal nas comissões, passou pela comissão de
constituição e justiça. Está hoje aqui no plenário e o projeto já tem um
bom tempo que está aqui na Casa, de modo que acho que seja

apropriado votarmos. Ainda vai ao segundo turno, daí tem espaço para
discussões amplas. Daí eu faço, então, a solicitação para que o projeto
seja votado em primeiro turno hoje.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu não sou contra a questão da votação. Eu só
queria que V. Ex.ª consultasse os líderes se concordam com a...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, nós estamos ainda no primeiro turno.
No segundo turno, tem direito à emenda, tem direito a tudo no segundo
turno, está bom? Em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de Ordem, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, solicito a conferência de
quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos zerar o painel para conferir o quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O bloco
está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Encerrou. Apenas 15 deputados. Não há quórum
qualificado. A matéria fica para amanhã, para a sessão de amanhã.
Requerimento n.º 200/2017, de autoria do deputado Bira do Pindaré,
de pesar. Deferido. Requerimento n.º 201/2017, de autoria do deputado
Sousa Neto, de informação. Indeferido. Requerimento n.º 203/2017, de
autoria do deputado Ricardo Rios. Deferido. Requerimento n.º 206/
2017, de autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho, deferido.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa Murad, 30 minutos, com direito a
apartes. Fica incluído para amanhã: o Projeto de Lei nº 129/2016, de
autoria do deputado Edson Araújo. Projeto de Resolução Legislativa
nº 033/2016, de autoria do deputado Edson Araújo. Requerimento nº
207/2017, de autoria do deputado Rigo Teles. Requerimento nº 208/
2017, de autoria do deputado Eduardo Braide e Requerimento nº 209/
2017, de autoria do deputado Júnior Verde. Deputada Andréa Murad,
por 30 minutos, com direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente em exercício deputado Othelino,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Eu vou começar o
pronunciamento, deputado César Pires, falando sobre o que tomou
conta hoje na política do Maranhão e que foi e queria muito que ele
tivesse presente, o deputado Levi Pontes. E vou começar com a fala
para os nobres deputados do deputado Levi Pontes, para que tirem
suas conclusões e achem que isso é ético para um parlamentar, para
um deputado desta Casa. A fala do deputado Levi Pontes: “Parceiro,
eu vou estar aí terça-feira, à noite, com a história do peixe, vou chegar
o mais rápido que eu puder, lhe ligo quando eu tiver saindo de São
Luís. Agora conversei muito com Dr. Magno, como sempre vai
distribuir cota de peixes....” Prefeito Magno Bacelar já distribui essa
cota, ele inclusive no discurso dele foi muito infeliz e nas declarações
que deu muito feliz, porque o prefeito Magno e antes a prefeitura já
distribuía os peixes, então ele mesmo se autoincrimina. “...agora
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conversei muito com Dr. Magno como sempre vai distribuir cota de
peixes para a zona rural e cidade para todos, as lideranças políticas,
inclusive já comunicou minha cota, que não sei qual é. A Uesla está
por dentro disso tudo, por favor, veja a sua, dos vereadores, todos
nossos que estão insatisfeitos. Eu falei com sua Excelência, o senhor
prefeito, da necessidade de uma cota para mim bem antes, que na hora
que o peixe chegar em Chapadinha para os nossos municípios tipo
Santa Quitéria, São Benedito aí tu vê, São Benedito foi porque me
pediu e eu fiquei de mandar deixar no meu carro, só que é difícil falar
com ele, tem que ir atrás dele, que ele está ai, se encostar nele para ver
se mudou alguma coisa e levar essa minha demanda o que ele vai me
dar para os outros municípios.” Notem que ele vai pegar o peixe de
um município comprado por um prefeito de um município para levar
para outro município. “Ele tem compromisso de me eleger”, prestem
atenção na mais grave, “ele tem compromisso de me eleger, não é só
votar em Chapadinha, veja aí o pouco ou o muito com Deus é muito,
com Deus é muito bem”, ainda usa o nome de Deus em vão. “E vamos
se comunicar esses dois dias, bom domingo de Páscoa para você e
sua família. Que Deus abençoe”. Disse o Deputado Levi Pontes.
Deputados, imprensa, galeria, primeiro, eu quero anunciar que estou
protocolando nesta Casa, hoje, uma representação para Comissão de
Ética, Deputado Othelino, instaurar processo disciplinar, apurar os
fatos e as provas referentes a prática irregular e grave desempenhada
pelo Deputado Levi Pontes, no qual pleiteia favorecimento e vantagens
eleitorais com recursos públicos. No áudio, Deputado Edivaldo
Holanda, há fortes indícios de corrupção, improbidade administrativa,
desvio de recursos públicos e abuso de poder político com fins eleitorais,
além de manifesta, quebra de decoro parlamentar. Bastam olhar o
Regimento desta Casa. Eu vou adotar as mediadas legais também junto
ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, além da representação junto
à Comissão de Ética, que aqui já citei e que já dei entrada. Então eu
quero, colegas deputados, manifestar meu total repúdio e revolta contra
o Deputado Levi Pontes, que já foi líder de bloco governista nesta
Casa e hoje é líder do PCdoB, do Governador Flávio Dino, do mesmo
partido do Governador, do PCdoB, que é vice-presidente da Comissão
de Constituição e Justiça desta Casa. Que é autoridade tem o Deputado
Levi Pontes de ser vice-presidente da Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa? É Presidente da Comissão de Saúde também dessa
Casa, o que é uma verdadeira vergonha para a imagem do Poder
Legislativo do Maranhão. Eu deixo minha total indignação contra a
postura do Deputado Levi Pontes do PCdoB, partido do Governador
Flávio Dino, que reflete bem essa politicalha que o povo não suporta,
demonstra a podridão que está acontecendo nos porões do Governo,
nos porões do Palácio para a reeleição de Flávio e eleição de seus
escolhidos. O Deputado Levi Pontes não merece sequer, deputados,
ser tratados como V. Ex.ª como prevê o Regimento dessa Casa. Seria
desrespeitar o eleitor, desrespeitar o cidadão de Chapadinha, do qual
ele está tirando os peixes e levando para outro município.
Desrespeitando a sociedade maranhense e brasileira, que vive uma das
maiores crises financeiras do País. E vem um deputado deste nível se
aproveitar da carência e da pobreza do cidadão. O pouco que é lhe
oferecido ainda é tirado por políticos da estirpe de Levi Pontes. A
conduta do Deputado Levi Pontes é vergonhosa, usando a distribuição
de peixes no período da semana santa para se promover como deputado,
para atender as suas bases políticas na região de Chapadinha, para
atender os seus vereadores insatisfeitos, como ele mesmo diz no áudio.
E pior, deputados e deputadas, peixe comprado pela prefeitura de
Chapadinha, peixe que devem ser distribuídos para as famílias carentes,
para os povoados, para a zona rural, para os desassistidos, mas não! O
deputado Levi já disse que tem que passar primeiro pela peneira dele,
porque vai primeiro para as lideranças políticas dele, para os municípios
dele, os quais lhe darão votos futuramente. Antes de o caminhão chegar
a Chapadinha, ia fazer uma parada obrigatória, deputado Edivaldo,
estratégica, para entregar a cota do deputado comunista, Levi Pontes,
para que no próprio carro dele, e isso ele diz com a voz dele, no
próprio carro dele fosse levado para os seus municípios. Vejam que

coisa mais vexatória, um desvio claro. Ele pede para o caminhão parar
antes de chegar a Chapadinha para abastecer o carro dele com peixe e
levar para outro município. Um deputado estadual que tem cota de
peixe comprada por prefeitura para distribuir as suas lideranças, cujo
objetivo é alcançar seu eleitorado em 2018. Vejam o crime eleitoral
anunciado por este deputado estadual. É, deputado Edivaldo Holanda,
senhoras deputadas e senhores deputados, o fim dos tempos é para a
vergonha do Maranhão. E pior de tudo é usar o nome, deputado Fábio
Braga, de Deus numa pouca vergonha dessas, nesse crime anunciado.
Essa é a prática dos aliados do governador Flávio Dino, essa é a conduta.
E eu sinto muitíssimo, mas eu não posso acreditar nessa desculpa do
deputado em dizer que o peixe não foi adquirido pela prefeitura e que
o prefeito Magno Bacelar é quem banca com recursos próprios a
distribuição do peixe que tem cota para deputado e para vereadores
insatisfeitos. Acredito com quase certeza absoluta, deputado Edivaldo
Holanda, que é com recursos da prefeitura como sempre foi. Na internet,
nos últimos anos, a Prefeitura de Chapadinha divulgou a distribuição
de peixes no período da Semana Santa normalmente. Esse ano seria
diferente? Então, nobres deputados, eu acho que está mais do que na
hora desta Assembleia ter o mínimo de decência, ter o mínimo de
consciência e ver realmente quem é que pode não só abrir a boca para
caluniar terceiros, mas, sim, olhar para seu próprio umbigo e ver o que
faz com o povo carente, com o povo que mais precisa, com aqueles que
usam a inocência do povo. Vou distribuir peixes com dinheiro público!
Que comprasse, deputado Levi Pontes, com seu dinheiro. Como disse
o deputado Levi Pontes aqui nesta Casa, segundo o meu ponto de
vista, não merece ser chamado nem de V. Ex.ª. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Pela liderança
do Bloco de Oposição, o deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Liderança do Bloco Independente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em seguida ao deputado Sousa Neto, V. Ex.ª
poderá utilizar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, galeria, aos meus amigos que muito engrandecem aqui a
presença, de Paço do Lumiar, essas figuras fantásticas que estão sempre
na guerra com a gente, contra o “futi”, que a gente vai conseguir vencer
essa luta maravilhosa. O Fróes está ali também, aos amigos da TV
Assembleia, um abraço ao amigo Garrone, aplicativos. Senhoras e
senhores, semana passada, subi aqui à tribuna para mostrar a insatisfação
sobre o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão com o
governador da mudança. Governador esse que prometeu fazer a
revolução no estado do Maranhão, em 90 dias, mudar tudo de bom e do
melhor. O que estava ruim vai começar a ficar bom, meu amigo Paulo
Sampaio. Só que não existe isso, o engodo já passou dois anos e seis
meses e, ontem, a Associação dos Delegados de Polícia Militar onde o
secretário de Segurança Pública, o delegado Jefferson Portela, que era
para dar o exemplo pelo menos dentro de casa, a ADEPOL vem com a
nota e que vou fazer questão de ler, no qual esse “secretariozinho” que
está aí, Jefferson Portela, foi lançada uma nota: A Associação dos
Delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão, ADEPOL, por
deliberação do seu órgão máximo durante a assembleia geral, no dia 31
de março, vem a público manifestar-se sobre a atitude do secretário de
Segurança Pública do Maranhão e do delegado da Polícia Civil, fazendo
nos termos abaixo: 1º - Repudiar o envio de propostas de alteração da
Lei n. 8.508/2006, Estatuto da Polícia Civil ao governador do Estado
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objetivando a exclusão... estão tirando a ADEPOL daqui. Exclusão da
ADEPOL e demais entidades representativas da classe do Conselho
de Polícia Civil. Todos os membros efetivos da instituição Polícia
Civil, comportamento considerado reprovável, despropositado,
antidemocrático e anticlassistas e prejudicial à instituição. 2º - Condenar
veementemente a ausência absoluta de diálogo e de resposta do
secretário de Segurança e do delegado geral da Polícia Civil do Maranhão
aos expedientes sobre o diagnóstico da Polícia Civil e reiteradas
solicitações de audiências ao cabo da associação, delegado de Polícia
Civil do Estado do Maranhão, o Guina, à cúpula da Secretaria de
Segurança Pública da Polícia Civil, para que sejam mantidas as entidades
de classe na composição do Conselho de Polícia Civil de forma que a
gestão dê-se de forma democrática, com respeito à independência
funcional dos delegados de Polícia Civil no exercício de suas atividades
funcionais de natureza jurídica e com estrita obediência aos princípios
da Administração Pública, esculpidos no Artigo 37/88, legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e motivação dos
seus atos, que vinculam todos os entes da federação e que são alicerces
de qualquer ato praticado pela administração pública. São Luís, 3 de
abril de 2017. Marconi Chaves Lima, presidente da Adepol. O secretário
e o delegado geral estão pedindo alteração do Estatuto da Polícia Civil
para excluir a Adepol e demais entidades representativas do Conselho
da Polícia Civil. Ele não respeita nem a própria classe. Fica aqui o meu
repúdio, Senhor Secretário de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, V. Ex.ª não representa nem um delegado, V. Exa. é o pior
secretário de Segurança Pública que já passou pelo estado do Maranhão
e envergonha a todos que aqui estão. Primeiro trimestre do ano de
2017, 225 assaltos dentro dos coletivos. Precisa falar mais alguma
coisa? Perguntar não ofende a todos que estão aqui, às pessoas que
estão na galeria e que estão nos assistindo, vocês estão seguros? Como
é que está a segurança pública no estado do Maranhão, está bem? Paço
do Lumiar deve estar uma coisa maravilhosa, Paulo Sampaio, deve
estar porque para os comunistas não tem coisa melhor do que fazer
propaganda, tanto que eu falei para o deputado Roberto Costa que eu
também repudio de forma veemente o vereador César Brito pelo que
foi feito com Ray Lima. Ray Lima é o comunicador lá de Bacabal.
Sousa Neto você é de Bacabal? Não, mas sou de Santa Inês, que é perto
de Bacabal e que convive em Bacabal. De forma veemente, ele foi
agredido por um jagunço do César Brito que agora está pensando que
ele é o quê? Ele é vereador de mandato, muito bem, vereador, parabéns,
Vossa Excelência é hoje uma autoridade, representa o povo de Bacabal,
mas Vossa Excelência não pode pensar que está acima do céu e da terra.
Errou e errou feio, Roberto Costa. Errou feio, porque V. Ex.ª sabe que
a gente tem que respeitar a imprensa, respeitar a imprensa! Assim
como eu respeito, respeitar a imprensa, assim como todos nós
respeitamos aqui. E esse tipo de atitude de um vereador para um
comunicador da cidade, isso é ridículo. Fica a minha solidariedade ao
meu amigo Ray Lima, assim como todos outros comunicadores do
estado do Maranhão. Qualquer tipo de atitude grosseira e de violência
contra os comunicadores será repudiado neste plenário. Eu quero
agradecer, dizer ao Roberto Costa, que é de Bacabal, que eu estou de
acordo e recebi também no meu gabinete essa manifestação em apoio
ao Ray Lima, porque foi de forma covarde agredido pelos jagunços do
César Brito, mas só para vocês terem a atenção no que eu vou falar,
semana passada foi o SIMPOL - Sindicato dos Policiais Civis, hoje a
ADEPOL - Delegados Civis do Estado do Maranhão, fica aqui minha
solidariedade, esse é o jeito comunista de governar o estado do
Maranhão, é o jeito que ninguém suporta mais! Vamos gente fazer uma
reflexão todos nós 42 deputados que estão no Parlamento, cada um
representa sua região. Lá em Santa Inês, na região do Vale Pindaré,
ninguém suporta mais, não chega uma ação do governo, não tem polícia,
não se tem assistência de saúde, não se tem a mínima capacidade de
dizer que a gente está assistida pelo Estado e os prefeitos estão
agonizando. Então, fica a minha solidariedade, primeiro, pelo jornalista
Ray Lima que sofreu uma agressão do César Brito, vereador de mandato
hoje em Bacabal e a nota de repúdio da ADEPOL. Se a ADEPOL está

sendo excluída, vocês imaginam! A intenção era fazer o pedido de
informação de forma institucional, como membro desta Casa, mas
como não foi deferido, Senhor Presidente Othelino, eu fiz uma solicitação
semana passada de um pedido, um requerimento para saber como foi
feito o convênio entre a UFMA e o Governo do Estado do Maranhão,
por meio do Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, e sua
irmã Nair Portela, acabei de saber que foi indeferida a minha solicitação.
Só para vocês terem uma ideia como é que o governo comunista trata
as pessoas que querem a transparência, eles falam muito em
transparência nesta Casa, mas quando a gente entra com uma solicitação
para mostrar para o povo do Estado do Maranhão como está
funcionando o trabalho do governo, está aí, foi indeferido. Com que
propósito? Por que eles não querem mostrar o que foi indeferido? Eu
só queria saber, professor Caio, por que o meu requerimento foi
negado? Eu só queria saber, se eles não têm agora uma Secretaria de
Transparência e Controle para poder fazer o quê? Perseguir a gente. E
agora está aí recusado pela Mesa um pedido de informação sobre o
convênio do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria da
Segurança Pública com a UFMA, foi indeferido. O Estado do Maranhão
inteiro ninguém vai saber o que tinha nesse contrato. Infelizmente, a
gente está sendo comando por um comunista, que, se Deus quiser, com
a ajuda de Deus e Nossa Senhora, este rapaz está com os dias contados.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo o Maranhão,
aliás, Deputado Wellington, me desculpe, pela Liderança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
que difunde as nossas ações no parlamento Estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia.
Senhor Presidente, quero aproveitar, na tarde desta segunda-feira, dia
10 de abril de 2017, para fazer o registro da 11ª Reunião ampliada do
colegiado de deputados do Parlamento Amazônico. O Parlamento
Amazônico é composto de nove estados que compreendem a Amazônia
Legal. O Estado do Maranhão está incluído. Nós temos
aproximadamente 30 senadores, mais de 100 deputados federais, quase
300 deputados estaduais compondo a região da Amazônia Legal. E o
Parlamento Amazônico, composto por deputados estaduais dos nove
Estados, realizamos nove reuniões ampliadas. Inclusive o Estado do
Maranhão, a Assembleia Legislativa do Maranhão já foi palco de uma
dessas reuniões. Nós fomos agraciados, fomos contemplados com a 3ª
Reunião do Parlamento Amazônico. E nas reuniões do Parlamento
Amazônico, ao rodar pelos Estados do Parlamento Amazônico, foi
decidido que iríamos interiorizar as reuniões do Parlamento Amazônico.
E a 10ª Reunião do Parlamento Amazônico foi realizada no mês de
fevereiro na cidade de Marabá, no Estado do Pará. Nós havíamos feito
uma solicitação, um pedido, a reunião ampliada do colegiado de
deputados do Parlamento Amazônico e conquistamos. Fomos
agraciados com a Reunião do Parlamento Amazônico. A 11ª Reunião
do Parlamento Amazônico na cidade de Imperatriz. Os olhares de todo
o Brasil estarão voltados para a cidade de Imperatriz. A 11ª Reunião
do Colegiado do Parlamento Amazônico será realizada na Câmara
Municipal de Imperatriz com o total apoio da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Quero agradecer ao Presidente Humberto
Coutinho, agradecer ao Presidente da Câmara Municipal de Imperatriz,
Vereador Zé Carlos, o amigo e Vereador Zé Carlos. E será realizada no
dia 27 de abril, na Câmara Municipal de Imperatriz, a partir das nove
horas da manhã. E o registro que faço na tarde de hoje, Senhor Presidente,
é porque, na verdade, estamos concluindo a agenda do Parlamento
Amazônico no dia 27 de abril. Já temos os convites que já foram feitos
ao Ministro Sarney Filho, ao Ministro do Meio Ambiente, para tratar
da Lei Geral do licenciamento ambiental na Região Amazônica. Convite
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ao Senador Roberto Rocha para falar sobre a extração das frentes
parlamentares Brasil/China nas Assembleias Legislativas da Região
Amazônica, bem como desenvolvimento econômico e da infraestrutura
da Região Amazônica. Palestra sobre emancipação dos municípios.
Fizemos o convite ao deputado Décio Nery de Lima, do PT de Santa
Catarina, Relator da PEC 56/2007, que fala da emancipação de novos
municípios. Terá como mediador o deputado federal André Fufuca,
segundo vice-presidente da Câmara Federal. Fizemos o convite também
ao deputado estadual Sidney Leite, que é um estudioso da área, que vai
falar sobre as desigualdades educacionais e o custo da educação na
Região Amazônica. Mas o motivo do meu pronunciamento, na tarde
de hoje, é para fazer o registro da confirmação de uma das palestrantes
para agenda em Imperatriz. Hoje recebemos a confirmação da senadora
Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas, que é relatora da Medida
Provisória n.º 757/2016, que trata da taxa de controle de incentivos
fiscais em favor da Suframa e dos estados da região Norte, dos estados
ligados à Região Amazônica. Então já está confirmada a primeira agenda
do Parlamento Amazônico no dia 27, em Imperatriz. Nós já fizemos o
convite para cinco autoridades. Defenderemos cinco temas no
Parlamento Amazônico em Imperatriz, mas já temos a confirmação, na
data de hoje, da palestra sobre a taxa de controle de incentivos fiscais
na Região Amazônica, que será proferida pela senadora Vanessa
Grazziotin, do PCdoB do Amazonas. Estamos confirmando, na tarde
de hoje, a primeira palestra já confirmada para Imperatriz e
aproveitamos também para fazer o convite, muito embora só esteja no
Plenário o deputado Vinícius Louro, que ora preside esta sessão, e a
deputada Andréa Murada, mas aproveito a oportunidade para refazer
o convite a todos os deputados estaduais a fim de que possam se fazer
presentes nesse grande evento que acontecerá no estado do Maranhão,
na cidade de Imperatriz. Já estão confirmadas as presenças do deputado
Hemetério Weba, deputado Júnior Verde e deputado Eduardo Braide.
Quero refazer o convite aos demais deputados para que se façam
presentes na 11ª Reunião do Colegiado do Parlamento Amazônico que
será realizada no dia 27 de abril, na cidade de Imperatriz. A cidade de
Imperatriz será palco de um grande evento, de um evento nacional, de
um evento que demanda uma atenção de todo o Brasil para a nossa
grandiosa Região Amazônica. Então os nove estados estarão presentes.
Nós teremos uma agenda bem produtiva e uma agenda que colocará a
cidade de Imperatriz no centro das atenções das discussões. Estarão
presentes deputados representantes das Assembleias Legislativas de
toda região a Norte, representantes das Assembleias Legislativas do
Parlamento Amazônico. Nós, do estado do Maranhão, muito embora
geograficamente façamos parte da região Nordeste, mas por as nossas
ações e por termos 60% das nossas terras na Amazônia Legal, fazemos
parte do Parlamento Amazônico e temos três assentos nele. O deputado
Hemetério Weba é vice-presidente do Parlamento Amazônico, o
deputado Júnior Verde, Secretário de Juventude e deputado Wellington
do Curso, Secretário de Direitos Humanos e de Educação do Parlamento
Amazônico. Então, no dia 27 de abril, a cidade de Imperatriz será
palco de um evento grandioso, de um evento de repercussão nacional,
e já está confirmada a presença e a palestra da senadora Vanessa
Grazziotin, e, no decorrer das próximas duas semanas, estaremos
confirmando a presença dos demais palestrantes que engrandecerão o
Parlamento Amazônico, engradecerão o Estado do Maranhão e a cidade
de Imperatriz, mais uma vez, a cidade de Imperatriz será palco de um
grande evento e os olhos do Brasil estarão voltados para a cidade de
Imperatriz, é o que tínhamos para o momento, muito obrigado, deputado
Vinícius Louro, que ora preside a presente Sessão. Que Deus abençoe
a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Não há número suficiente de parlamentares em
Plenário para dar prosseguimento a esta Sessão.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo,
Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio Vieira, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Andréa Murad, César Pires, Edson Araújo,  Graça Paz, Josimar de
Maranhãozinho, Léo Cunha, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente 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. No Pequeno Expediente ouviu-se os Deputados Doutor
Levi Pontes, Bira do Pindaré, Júnior Verde, Cabo Campos, Zé Inácio e
Sousa Neto. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno, o
Presidente em exercício, Deputado  Stênio Rezende  declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação dos seguintes
Requerimentos, que foram aprovados: Requerimento nº 188/2017, de
autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja votado em
regime de urgência, em uma Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução
Legislativa que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Magistrado Sebastião Joaquim Lima Bonfim;
Requerimento nº 193/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde,
subscrito pelos Deputados Eduardo Braide e Sousa Neto, solicitando
que 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 e o Requerimento nº 194/2017, também de autoria do
Deputado Júnior Verde, subscrito pelo Deputado Eduardo Braide, no
mesmo sentido, à população do Município de Rosário, pela passagem
de seu 102º (centésimo segundo) aniversário, completados no dia 06
de abril do ano em curso. Os Projetos de Resolução nºs: 036 e 037/
2016, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, bem como os
Requerimentos nºs: 196, 197 e 198/2017, de autoria do Deputado
Edson Araújo, foram transferidos devido a ausência dos respectivos
autores em Plenário. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs 196, 198 e 204/2017, de autoria do Deputado Edson
Araújo, Requerimento nº 188/2017, de autoria do Deputado Stênio
Rezende, Requerimento nº 200/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré, Requerimento nº 201/2017, de autoria do Deputado Sousa
Neto, Requerimento nº 202/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás,
Requerimento nº 203/2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
Requerimento nº 205/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga e o
Requerimento nº 206/2017, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho. No primeiro horário do Grande Expediente assim
como no Expediente Final não houve oradores inscritos. No tempo
dos Partidos e Blocos também não houve indicações de Líderes. Nada
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mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
10 de abril de 2017.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 011 /2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 814 /2017
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 11/04/2017

Dispõe sobre a extinção e criação de Cargos
Comissionados no Quadro de Pessoal Temporário
da Creche da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º- Ficam extintos 26 Cargos Comissionados do Quadro
de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão na forma do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º - Ficam criados com base no art. 31, inciso III, da
Constituição do Estado do Maranhão, 26 Cargos Comissionados no
Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa, para exercício
na Creche da Assembleia Legislativa, conforme o disposto no Anexo
II.

Parágrafo Único. Os cargos de que trata o caput desse artigo,
passam a ser parte integrante da estrutura de cargos da “Creche
Sementinha” especificada no Anexo da Resolução Legislativa nº 315/
93 de 14 de dezembro de 1993.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Resolução
correrão à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 4º- Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem,
que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra
redigida. O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a
faça imprimir, publicar e correr.

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de abril de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputada NINA MELO -
Segunda Secretária, em exercício.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 001/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 001/2017, de autoria do Poder

Executivo, que Institui o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito
dos Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão.

Segundo os artigos 1º e 3º da proposição, o citado projeto é um
meio de viabilizar a remição da pena por estudo, tendo como objetivo
oportunizar aos internos custodiados alfabetizados o direito ao
conhecimento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade
crítica, por meio da leitura e da produção de relatórios de leituras e
resenhas.

O art. 11, ainda, esclarece que o interno alfabetizado integrante
das ações do Projeto ‘Remição pela Leitura’ realizará a leitura de uma
obra literária e elaborará um relatório de leitura ou uma resenha, o que
permitirá remir quatro dias da sua pena.

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (Parecer nº 044/2017) desta Casa sem observações
adicionais, veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Portanto, nos termos regimentais, cumpre nesse momento
analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade,
conveniência, oportunidade e relevância da proposição.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar de que o direito à educação é um direito humano subjetivo
garantido tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos1

quanto pela Constituição Federal (Art. 205). Referido direito, como se
percebe, deverá ser garantido pela Administração Pública a todos os
cidadãos, inclusive aos privados de liberdade.

A remição, nesse contexto, é um direito do preso que esteja
cumprindo a pena o qual lhe possibilita a abreviação do tempo de
cumprimento da sanção penal por meio do trabalho ou do estudo, nos
termos da nova redação conferida pela Lei Federal nº 12.433, de 2011,
ao art. 126 da Lei Federal nº 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal -
LEP).

Segundo a doutrina, “oferece-se ao preso um estímulo para
corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que
possa passar ao regime de liberdade condicional ou à liberdade
definitiva”2.

O que se quer com a presente proposição é estabelecer uma
nova forma de remissão por estudo, através da leitura, objetivando
incentivar que os apenados tenham mais um instrumento de educação
à disposição, para que a pena privativa de liberdade cumpra, de modo
mais efetivo, sua função ressocializante.

Convém ressaltar, alguns Estados-membro já estabeleceram
por leis estaduais ou portarias dos Tribunais de Justiça determinação
semelhante.

Assim sendo, quanto ao mérito, o projeto de lei, é de grande
relevância, com vistas a regulamentar no âmbito do Estado do Maranhão
a remissão da pena por meio das atividades complementares,
reafirmando e fortalecendo todas as ações em prol da educação
desenvolvidas no sistema prisional, como o fim máximo de efetiva
ressocialização do preso, como bem esclarece a Mensagem
Governamental.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.

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

razão pela qual opinamos pela a sua aprovação.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 001/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril 2017.

Deputado Sérgio Frota - Presidente e Relator
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 319/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o cumprimento do interstício previsto no art.
13, parágrafo único da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008, que
determina a Progressão do servidor ocupante de cargo efetivo desta
Casa Legislativa;

Considerando, ainda, a politica de valorização do pessoal desta
Casa.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a progressão funcional dos servidores do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
que integralizaram interstícios funcionais, constante do Anexo Único
desta Resolução, com observância das respectivas vigências.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 28 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário
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