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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/04/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE - PEN..............................................8 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........7 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.04.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ART. 51 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE O PODER
REGULAMENTAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO MARANHÃO, IMPONDO LIMITAÇÕES E
ESTABELECENDO MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO. – INSCRITO PARA DISCUTIR OS
DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO E JÚNIOR VERDE,
POR 10 MINUTOS, COM DIREITO A APARTES.

II - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (MP. NºS 267/17)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

2. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 003/2018, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 267/2017
(MENSAGEM Nº 130/2018), QUE ALTERA A LEI Nº 10.385, DE
21 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A
REORGANIZAÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO –
IEMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, ACATANDO EMENDA OFERECIDA PELA
REFERIDA COMISSÃO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º
DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

III – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

QUANTO A ADMISSIBILIDADE E O MÉRITO
(Art. 7º da RL Nº 450/04)

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 271/2018 (MENSAGEM Nº
010/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
A LEI Nº 10.583, DE 24 DE ABRIL DE 2017, QUE INSTITUI A
POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINANCIAMENTO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO ESTADO DO
MARANHÃO – PECAPS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA CCJC, PELA ADMISSIBILIDADE E
MÉRITO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

IV - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

4. PARECER Nº 087/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO DE LEI Nº 027/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO
DA SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RELATOR SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DA AUTORA DO PL EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

V – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI Nº 039/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “QUE INSTITUI O
DIA ESTADUAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
SÍNDROME DE DOWM” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

6. PROJETO DE LEI Nº 049/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “QUE DISPÕE SOBRE
A OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA, DE TV A CABO, DE CARTÃO DE
CRÉDITO E SIMILARES MANTEREM EM SUAS PÁGINAS NA
INTERNET LINK PRÓPRIO QUE POSSIBILITE AO
CONSUMIDOR REALIZAR A SUSPENSÃO OU O
CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO VIA INTERNET. – COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO
RAFAEL LEITOA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

7. PROJETO DE LEI Nº 060/2017, DE AUTORIA DO
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”. – COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E COMISSÃO DE
SAÚDE. – RELATOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 011/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO  ROGÉRIO CAFETEIRA,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
ENGENHEIRO ROBSON BRAGA ANDRADE, PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI,
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NATURAL DE SÃO JOÃO DEL REI-MG. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO  LEGISLATIVA  Nº 012/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO  GLALBERT CUTRIM,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
MARCO ANTÔNIO COÊLHO LARA, NATURAL DE JACUNDÁ-
PARÁ. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTOS NOS 101 E 111/2018, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS SÉRGIO FROTA E VALÉRIA MACEDO, QUE
REQUEREM DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM
REGISTRADOS NOS ANAIS DA CASA VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BALSAS, PELA PASSAGEM DO SEU 100º (CENTÉSIMO)
ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO DIA 22/03/18. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DOS AUTORES
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 106/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES DIRIGIDOS AO SENHOR
JOACIR JOSÉ DOS SANTOS E À SUA ESPOSA, SENHORA
MARIA VILMA MENEZES SANTOS, PROPRIETÁRIOS DO
SUPERMERCADO SÃO JOSÉ, POPULARMENTE CONHECIDO
COMO “O BARATÃO”, CUMPRIMENTANDO-OS PELA
INICIATIVA E SUCESSO DE SEU EMPREENDIMENTO,
COMPOSTO POR UMA REDE DE SUPERMERCADOS,
VAREJISTAS E ATACADISTAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 115/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA PARA O
DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, UMA SESSÃO SOLENE DE
ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO ADVOGADO AMÉRICO
BOTELHO LOBATO.

13. REQUERIMENTO Nº 117/2018, DE AUTORIA MAX
BARROS, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE
SEJA ENCAMINHADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MANOEL LAGES CASTELO BRANCO NETO, MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES PELA POSSE COMO MEMBRO NA
ACADEMIA MARANHENSE DE MEDICINA, DESEJANDO-LHE
PARABÉNS E SUCESSO.

VIII - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 116/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DO MÉDICO UROLOGISTA DR. LUIS CARLOS
MUNIZ CANTANHEDE, QUE FALECEU NO DIA 25 DE MARÇO
DO ANO EM CURSO, VÍTIMA DE ATROPELAMENTO.

15. REQUERIMENTO Nº 119/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO
DO ANO EM CURSO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO
MÉDICO CONFORME ATESTADO MÉDICO.

16. REQUERIMENTO Nº 120/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS  12,13,20,26 E 27 DE
MARÇO DO ANO EM CURSO, PERÍODO EM QUE
EMPREENDEU VIAGEM REPRESENTANDO ESTA CASA EM
REUNIÕES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLÉIA JUNTO À
UNALE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/04/2018 – SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 063/18, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Governamental Nº 023/18, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar Contrato de Empréstimo junto ao Banco de
Desenvolvimento da América Latina – CAF e ao New Development
Bank – NDB para a implantação do Programa Corredor de Transporte
e Integração Sul-Norte do Maranhão.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 064/18, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão,
a gratuidade, na Rede Pública de Saúde e de Educação do Estado do
Maranhão, da realização de exames, avaliação, identificação e
rastreamento para diagnóstico precoce do autismo, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 062/18, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Associação
Centro Cultural Recreativo Sambeneditense – CECRESBE.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/18, de

autoria do Poder Judiciário, enviado pela Mensagem Nº 04/2018, que
altera a redação de dispositivo da Lei Complementar Nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do
Estado do Maranhão); acrescenta dispositivo à mesma Lei
Complementar e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 061/18, de autoria do Senhor

Deputado Antônio Pereira, que define o percentual de vagas nos
Colégios Militares para os filhos e/ou dependentes dos policiais
militares do Estado do Maranhão na forma que especifica.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 059/18, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que dispõe sobre a regulamentação do
Serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada, transmitida
via equipamentos sonoros, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 060/18, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública
Instituto Educacional de Apoio as Famílias Carentes – IEAFC, com
sede no Município de Lago da Pedra, no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira, Secretário
de Estado de Administração Penitenciária.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e oito de março de dois mil e
dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa

Neto.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO CÉSAR PIRES –
Ata lida e considerada aprovada.

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

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 023 / 18

São Luís, 27  de  março   de 2018.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato de Empréstimo junto
ao Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF e ao New
Development Bank - NDB.

A referida contratação tem por finalidade dar início à
consolidação do Programa “Corredor de Transporte e Integração Sul-
Norte do Maranhão”, previsto no Plano Plurianual 2016-2019 do
Estado, cujo objetivo é prover melhores condições de trafegabilidade à
Rodovia MA-006, nos trechos do município de Balsas a Tasso Fragoso
(Trecho 5) e de Tasso Fragoso ao município de Alto Parnaíba (Trecho
6).

Dentre os objetivos específicos do Programa “Corredor de
Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão”, destaca-se o de
propiciar ganhos logísticos às regiões marcadas pelo desenvolvimento
da pecuária e da produção de grãos, no âmbito do Estado do Maranhão
e da região do MATOPIBA, bem como de impulsionar as atividades
econômicas na região sul do Estado, com vistas a otimizar o escoamento
da produção regional e de oferecer melhores condições para o transporte

rodoviário interurbano de passageiros à população residente nos
municípios abrangidos pelo projeto.

Nessas circunstâncias, considerando que o projeto também
conta com fontes externas de financiamento, necessária a prévia e
expressa autorização legislativa para a contratação, nos moldes da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e do
Manual para Instrução de Pleitos (MIP) - Operações de crédito de
Estados, Distrito Federal e Municípios do Ministério da Fazenda.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial,
na contribuição do Programa “Corredor de Transporte e Integração
Sul-Norte do Maranhão” para o desenvolvimento do Estado por meio
da infraestrutura e da integração, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e
Deputadas pela apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 063 / 18

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato
de Empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento
da América Latina – CAF e ao New Development
Bank – NDB para a implantação do Programa
Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte
do Maranhão.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina –
CAF, no valor de US$ 77.652.392,00 (setenta e sete milhões, seiscentos
e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e dois dólares), e com o
New Development Bank – NDB, no valor de até US$ 70.806.056,00
(setenta milhões, oitocentos e seis mil e cinquenta e seis dólares),
devidamente garantidos pela União, para aplicação nas obras do
Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão.

Parágrafo único. Fica autorizada a implementação dos ajustes
fiscal e financeiro do projeto.

Art. 2º Os encargos financeiros, o prazo de amortização do
empréstimo e o período de carência serão os estabelecidos nos contratos
de empréstimo externo firmados, pelo Estado do Maranhão, junto ao
Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF e ao New
Development Bank - NDB.

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como
contragarantia à União, nos termos do § 4º do artigo 167 da Constituição
Federal de 1988, as cotas de repartição constitucional previstas nos
arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas
no art. 155, todos da Constituição Federal, bem como a prestar outras
garantias admitidas em direito.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 064 / 18

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, A GRATUIDADE, NA REDE
PÚBLICA DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO, DA REALIZAÇÃO
DE EXAMES, AVALIAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO
E RASTREAMENTO PARA DIAGNÓSTICO
PRECOCE DO AUTISMO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA
Art. 1º - Institui a gratuidade, no âmbito do Estado do

Maranhão, para a implantação dos protocolos de prognóstico e
diagnóstico precoce de autismo a famílias de baixa renda, através do
trabalho de profissionais já existentes em ambas as Secretarias de Saúde
e de Educação do Estado do Maranhão, de forma multidisciplinar, por
médicos, enfermeiros, agentes de saúde, psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e psicopedagogos, entre outros.

§1º - Para efeito desta Lei, considera-se família de baixa renda
aquela cuja renda combinada não ultrapasse o valor de 2 (dois) salários
mínimos.

§2º - O protocolo para diagnóstico precoce de autismo deverá
observar se o paciente e/ou aluno está pontuando para: deficiência
persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação
social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e
não verbal usada para interação social, ausência de reciprocidade social,
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos,
interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores
ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns,
excessiva aderência a retinas e padrões de comportamentos ritualizados
e interesses restritos e fixos.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei entende-se por diagnóstico
precoce a identificação, nos alunos e/ou pacientes, dos sintomas
característicos do autismo e outros transtornos globais do
desenvolvimento, e, ainda que não se trate de conclusão médica
definitiva, deverão ser identificadas intervenções precoces.

Art. 3° - Os profissionais das áreas de saúde e educação deverão
ser capacitados para identificar e rastrear sinais de risco de autismo,
conforme os mais atuais instrumentos disponíveis e aceitos pela OMS
- Organização Mundial de Saúde.

Art. 4° - O diagnóstico precoce em crianças menores de 03
(três) anos consideradas dentro de um grupo de risco para desenvolver
transtorno global do desenvolvimento deve obedecer o seguinte
protocolo:

I - Considera-se grupo de risco com maiores probabilidades de
desenvolver sintomas de TEA, as crianças de até 03 (três) anos com os
seguintes históricos:

a) Crianças com parentes de primeiro grau com diagnostico de
TEA.

b) Pais acima de 35 (trinta e cinco) anos de idade (pai e/ou
mãe).

c) Filhos de mães que enfrentaram infecções de repetição com
uso de antibióticos por período maior do que 10 (dez) dias.

d) Filhos de mães que enfrentaram complicações obstétricas
com repercussão clínica ao feto.e) Bebês advindos de parto prematuro.

f) Bebês com complicações de parto e pós-parto com
repercussão clínica maior do que 48 (quarenta e oito) horas.

g) Filhos de mães que apresentaram alterações metabólicas e
imunológicas na gestação.

h) Crianças com alterações clínicas metabólicas e imunológicas
nos primeiros seis meses de idade.

II - São considerados Sinais Precoces do Grupo de Risco para
TEA:

a) Notável prejuízo ou atipias no:
1- Direcionamento do olhar ou na atenção dividida/

Compartilhada.
2- Sorriso social ou recíproco.
3- Interesses sociais e satisfação compartilhada (sem contar

com os contatos físicos como o cutucar).
4- Orientação ao ouvir o nome ser chamado.
5- Desenvolvimentos de gestos (ex. apontar)
6- Coordenação de diferentes modos de comunicação (ex.

direcionamento do olhar, expressão facial, gestos e vocalização).
b) Brincadeiras claramente:
1- Com redução das imitações de ações com objetos.

2- Com manipulação e/ou exploração visual excessiva de
brinquedos e outros objetos.

3- Com ações repetitivas com brinquedos e outros objetos.
c) Linguagem e cognição notadamente prejudicada/ atrasada ou

com atipias:
1- Desenvolvimento cognitivo.
2- Balbuciar, particularmente um vem e volta do balbuciar

social.
3- Compreensão e produção da linguagem (ex. primeiras

palavras estranhas e repetitivas).
4- Prosódia ou tom de voz não usual.
d) Regressão/perda das primeiras palavras e/ou emoções sociais.
e) Visão e outros sentidos e motricidade notadamente atípicos:
1- Acompanhar com os olhos, fixar o olhar (ex. para luzes,

inspeção não usual de objetos).
2- Hiporreativo e/ou hiperreativo a sons ou outras formas de

estimulação sensorial.
3- Diminuição ou aumento dos níveis de atividade psicomotora.
4- Diminuição das habilidades motoras finas e grossas.
5- Comportamento motor repetitivo e postura atípica/

maneirismos motores.
f) Atipias nas funções regulatórias relacionadas ao sono,

alimentação e atenção.
§ 1º - As mães e bebês que apresentarem o histórico do inciso

I e os sinais precoces do inciso II devem ser selecionadas no inicio da
gestação, no pré-natal, e/ou até os seis primeiros meses de vida, nas
consultas de puericultura.

§ 2º - Crianças pertencentes a esse grupo devem ser monitoradas
periodicamente em suas consultas com pediatras para os Sinais Precoces
para TEA.

§ 3º - Outros profissionais de saúde e da educação podem
reconhecer esses sinais.

§ 4º - Os pediatras e/ou profissionais devem encaminhar as
crianças para os centros especializados para acompanhamento,
diagnostico e cuidados em caso de necessidade.

§ 5º - Crianças acima de 3 (três) anos com qualquer
sintomatologia reconhecida pelos profissionais devem também ser
encaminhadas para os centros especializados.

Art. 5° - Uma vez diagnosticadas, as pessoas com autismo
deverão ser cadastradas em banco de dados da Secretaria de Saúde para
efeitos de censo das pessoas com autismo no Estado do Maranhão, a
fim de poder ofertar os devidos tratamentos que possibilitem uma
vida funcional.

Paragrafo único - As estatísticas do cadastro deverão estar
disponíveis, preservando-se os direitos invioláveis de sigilo com o fim
de proteger as pessoas com autismo e as famílias, para que se possam
mensurar a evolução e geo-referenciamento do transtorno na sociedade,
bem como a resposta do Poder Público ao tratamento apropriado.

Art. 6° - As avaliações e os exames descritos nesta Lei deverão
ocorrer de forma continuada e periódica, de modo a garantir maior
eficácia no diagnóstico dos eventuais pacientes e/ou alunos.

Art. 7° - Tão logo sejam detectados sintomas que possam
caracterizar os Transtornos do Espectro Autista a Secretaria Estadual
de Saúde deverá disponibilizar para o paciente, na rede publica de
saúde do estado, o acesso imediato e irrestrito a tratamento
multidisciplinar, com médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, fisioterapeutas, pedagogos, entre outros e, todo e qualquer
recurso solicitado pelo medico responsável e/ou equipe terapêutica,
necessárias para o melhor prognóstico da pessoa diagnosticada com
TEA, em sua analise individual, de modo a garantir que a pessoa com
autismo possa se desenvolver de maneira plena, com saúde e qualidade
de vida.

Art. 8° - Além do tratamento para as pessoas diagnosticadas
com autismo, a Secretaria Estadual de Saúde devera oferecer apoio
psicológico e social (quando necessário), às famílias desses pacientes,
de modo a minimizar o sofrimento a que elas possam eventualmente
estar sujeitas.
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Art. 9° - O Poder Executivo Estadual regulamentará a presente

Lei em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - Lei Federal n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e com o
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069 de 13 de
julho de 1990 e Lei Federal 12.764/2012.

Art. 10° - O Poder Executivo regulamentará essa Lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 11° - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 27 de março de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Vários testes podem identificar o autismo em bebês, crianças,
adolescentes e adultos. Cientistas da Universidade de Emory, no
Estados Unidos, estão animados com a descoberta porque, quanto
mais cedo o transtorno é identificado, melhores as chances de sucesso
do tratamento. E o sinal esta exatamente numa das principais
dificuldades do autista: a de olhar nos olhos.

Normalmente, o autismo é identificado em torno dos 5 (cinco)
anos. Porém, já estão disponíveis testes que conseguiram perceber
marcadores presentes em bebês de 2 (dois) a 6 (seis) meses de vida,
que mais tarde foram diagnosticados com o transtorno. Quando a criança
passa por uma intervenção antes dos 3 (três) anos, ha chances de
melhora de 80% (oitenta por cento) nos sintomas.

Existe uma janela de oportunidade devido à plasticidade do
cérebro da criança. Com a intervenção precoce, podemos diminuir
radicalmente sintomas como a deficiência intelectual, a dificuldade de
linguagem e os desafios comportamentais graves que podem tornar o
autismo uma condição potencialmente devastadora - defende um dos
autores, o brasileiro Ami Klin, diretor do Marcus Autism Center, nos
EUA.

O estudo publicado na “Nature” investigou dois grupos de
recém-nascidos: um com alto e outro com baixo risco de desenvolver o
espectro autista, grupo integrado pelo que antes era conhecido como
síndromes de Asperge, de Rett, desintegrativa da infância e o autismo
clássico. Como há fatores genéticos relacionados, os recém-nascidos
com alto risco tinham algum irmão já diagnosticado com o transtorno,
o que aumenta as chances em ate 20 (vinte) vezes. Do nascimento aos
3 (três) anos.

Os participantes foram acompanhados desde o nascimento até
os 3 (três) anos por meio da tecnologia de eye tracking (técnica de
acompanhamento do movimento ocular), numa versão adaptada para
recém-nascidos. A ideia era coletar dados sobre como eles respondiam
a estímulos sociais. Aos 3 (três) anos, as crianças passaram por avaliação
medica.

Aqueles diagnosticados com autismo já mostravam um
declínio de atenção para o olhar de outras pessoas desde os dois meses.

O que nos surpreendeu foi que, embora as mudanças já
estivessem em curso, observamos mais capacidade de olharmos olhos
do que esperávamos ver em recém-nascidos depois de diagnosticados
com autismo - diz Warren Jones, professor da Universidade de Emory.

Estes resultados não são visíveis a olho nu e requerem tecnologia
especializada e medições repetidas ao longo dos meses. Não adianta
pais tentarem fazer o teste sem o auxílio do aparato, ressaltam os
cientistas: E eles não deveriam se preocupar se o recém-nascido não
olha nos olhos o tempo todo.

Antes de engatinhar ou andar, os bebês já exploram o mundo
intensamente com o olhar: de rostos, corpos e objetos, assim como os
olhos de outras pessoas. Um processo que prepara o terreno para o
crescimento do cérebro.

Acho o estudo interessantíssimo, e ele seria ótimo do ponto de
vista terapêutico, pois sabemos que quanto antes começarmos as
terapias, melhor o resultado. Só temos a ganhar com um diagnóstico
precoce.

Fonte: http://oqlobo.qlobo.com/sociedade/saude/novo-teste-
consegue-diagnóstico-precoce-do-autismo.

Por todo o exposto e diante da relevância e alcance social e que
solicito aos meus pares a aprovação do presente Projeto de Lei.

São Luís, MA, 27 de março de 2018 - NINA MELO - Deputada
Estadual

REQUERIMENTO Nº 117 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Sr. MANOEL
LAGES CASTELO BRANCO NETO ,  Mensagem de
congratulações pela posse como Membro na Academia Maranhense
de Medicina, desejando-lhe parabéns  e sucesso.

Lages Neto, faz parte do Corpo Médico-Cirúrgico em Hospital
de Referência em São Luis, foi Membro do Comitê de Ética, Preceptor
da Pós-Graduação em Terapia Intensiva, Membro do Comitê de Ética
em Pesquisa, vinculado a Plataforma Brasil, instituição que avalia
pesquisas com seres humanos em todo território nacional.

Participou da equipe médica que realizou e implantou o primeiro
serviço de cirurgia vídeo-laparoscópica, em São Luís.

Lages Neto, sua brilhante trajetória como médico, humano,
ético, consagrado por ser habilidoso no tratamento de seus paciente,
são credenciais que estão a justificar, com vasto mérito, seu ingresso
na Academia Maranhense de Medicina. É certamente merecedor dessa
honraria.

PLENÁRIO DEP. NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em São Luis, 27 de março 2018. - Max Barros
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.04.18
EM: 28.03.18

REQUERIMENTO Nº 118 / 18

Prezados Senhores,

Requeiro, nos termos regimentais, a realização de reunião de
Audiência Pública no município de Santa Rita, às 14:30 do próximo
dia 03 de maio de 2018, para discutir o tema “Venda dos campos
naturais de Santa Rita por empresas privadas”.

JUSTIFICATIVA

Os campos da Baixada Maranhense são Áreas de Preservação
Permanente (APP). Sua população vive da pesca e da criação de
pequenos animais, sobretudo suínos. A criação de gado bovino rende
tanto para os pequenos quanto para médios criadores que contratam
mão de obra local, como os vaqueiros, alguns assalariados e outros
recebendo em termos de “sorte”, como assim definem os moradores da
região, pois de cada quatro bezerros nascidos, um é do vaqueiro,
caracterizando, assim, o que eles chamam de “sorte”.

Os municípios de Bacabeira, Santa Rita e Anajatuba – áreas
envolvidas na venda em terras do campo – são verdadeiros
sustentáculos, no inverno e no verão, para essas famílias, que agora se
veem ameaçadas pela empresa compradora, que, segundo informações
locais, quer transformar esses campos naturais em valas para criação
de camarão, destruindo fisicamente essas áreas, enterrando os sonhos
dos moradores que viram seus pais trabalhando e criaram seus filhos e
netos nesses ambientes.

Muitas valas foram construídas pelo poder público municipal
nessas áreas, para a criação de peixes que sustentam famílias e famílias.
Assim sendo, propõe-se a realização dessa audiência pública para
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condensar os reclames e apelos daquelas pessoas que nos procuraram
para que fôssemos porta-voz dos seus sofrimentos, na expectativa de
não deixar que essas áreas sejam destruídas.

A considerar, ainda, que o princípio da função social da
propriedade é previsto na Constituição Federal de 1988 no art. 5º,
quando se refere às propriedades em geral; e no art. 170, considerando
o princípio da função social da propriedade dos bens de produção, que
diz respeito à ordem econômica nacional. Em ambiente rural, os
requisitos para o cumprimento da função social da propriedade rural
envolvem a produtividade, a preservação ambiental, as legislações
trabalhistas e sociais. A proteção do meio ambiente vinculada à função
social decorre do direito das presentes e futuras gerações, e o direito à
vida.

O Código Florestal define, ainda, em seu Art. 3º a Área de
Preservação Permanente – APP como sendo área protegida, coberta ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas;

No Maranhão, os conflitos de uso dos recursos naturais recaem
grandemente sobre as Áreas de Preservação Permanente, notadamente,
manguezais, as faixas marginais dos rios ou de qualquer curso d´água e
nossos campos inundáveis. Impõe-se, portanto, a necessidade de
ampliar o diálogo acerca da preservação dessas áreas, bem como as
implicações do seu uso e os efeitos para uma política de
desenvolvimento sustentável contextualizada à realidade maranhense.

CÉSAR PIRES - Deputado estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 28.03.2018

REQUERIMENTO Nº 119 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da mesa, seja justificada a minha ausência da Sessão Plenária
no período de 19 a 21 de março do corrente ano, por motivo de
tratamento médico conforme Atestado Médico anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de Março de 2018. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual - PHS

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.04.18
EM: 28.03.18

REQUERIMENTO N° 120 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, sejam justificadas minhas faltas das sessões plenárias realizadas
nos dias: 12, 13, 20, 21, 26 e 27 de março do corrente ano, período em
que empreendi viagens representando a Assembleia Legislativa em
reuniões de interesse desta Casa junto a UNALE.

SALA DAS SESÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 28 de março de 2018. – RIGO TELES
– Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.04.18
EM: 28.03.18

INDICAÇÃO Nº 188/18

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga a
comunidade “Chico Romana” à comunidade Cocal, município de
Pirapemas/MA, perfazendo o trecho de aproximadamente 8km.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Pirapemas, em especial das comunidades “Chico Romana”
e Cocal, solicitamos por meio desta Indicação a pavimentação asfáltica,
no trecho aproximadamente de 8km que interliga as duas localidades,
passando ainda pelos povoados São Bartolomeu, Bagaceira, Varjão e
Lagoa Seca, além de beneficiar diretamente o acesso aos municípios de
Vargem Grande, Cantanhede e Itapecuru/MA.

Ressalta-se que a construção do referido trecho permitirá a
integração do município com os povoados interligados, diminuindo a
distância entre eles, facilitando a logística e promovendo uma melhora
na acessibilidade, permitindo um dinamismo econômico. Ademais, a
estrada vicinal existente resta intrafegável, impedindo o acesso de
veículos e de pessoas, dada a existência de valas e buracos durante toda
a extensão, agravados durante os períodos de chuva, culminando em
atolamentos para quem tenta trafegar.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
trecho que liga as comunidades “Chico Romana” à comunidade Cocal,
município e Pirapemas/MA, com o objetivo de facilitar a mobilidade
urbana, e conceder melhores condições de vida aos diversos moradores
da região que atualmente encontram-se prejudicados pela precariedade
da via, justificando assim a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 189 / 18

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. Diretor de Relações Institucionais
da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, o Sr. José
Jorge Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade possível, as
providências necessárias para que determine a implantação do serviço
de iluminação pública elétrica, nas comunidades Santa Severa, Curimatá,
Salôbro e Cohanzal, localizadas no município de Pirapemas/MA.

A comunidade Santa Severa, Curimatá, Salôbro e Cohanzal,
ficam localizadas na zona rural do município de Pirapemas, neste estado.
Trata-se de comunidades relativamente novas e predominantemente
carentes, que ainda necessitam de algumas intervenções, como
construção de escolas, implantação de sistema de abastecimento de
água, energia elétrica, eis alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas
condições de vida da população das supramencionadas localidades,
solicitamos por meio desta indicação, a implantação do serviço de
iluminação pública elétrica, uma vez que os munícipes padecem com a
falta de iluminação regular.

É inegável que, a falta de iluminação pública adequada,
principalmente nas ruas, contribui bastante para a prática de crimes. A
escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que,
geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à
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noite nas ruas. A falta de iluminação pública contribui significativamente
para a falta de segurança da população das cidades.

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública
e o seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessário o
atendimento da presente proposição, tendo em vista os inúmeros
benefícios proporcionados a população que reside nas áreas,
contribuindo também para a diminuição dos índices de criminalidade
na localidade, justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 13 de março de 2018 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 190 / 18

Senhor Presidente,

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

O bairro Nova Pirapemas fica localizado na sede do município
de Pirapemas, neste estado. No entanto, a despeito da sua localização,
este não é atendido com um sistema de abastecimento de água. Na
referida localidade residem mais de 1400 (mil e quatrocentas) famílias
que desde a fundação do bairro sofrem com as dificuldades de não
possuírem um sistema responsável por distribuir água para consumo
nas residências.

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

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias que
residem no referido bairro.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 05 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 191 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente INDICAÇÃO
seja encaminhada ao Secretario de Estado da Educação, Exmo. Sr.
FELIPE COSTA CAMARÃO, solicitando a reforma da UNIDADE
ESCOLAR SOUSÂNDRADE, localizada na Rua Oliveira Lima, S/N
- Bairro Lira, São Luís - MA. Tendo em vista a reinvindicação realizada
por alunos, pais de alunos e a comunidade do Lira e considerando a
situação execrável da estrutura física  do prédio, bem como dos
equipamentos, cadeiras, mesas, quadro e demais objetos necessários
para composição da Unidade Escolar.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de março de 2018.
- ANDREA MURAD - Deputada Estadual PMDB/MA

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

INDICAÇÃO Nº 192 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente INDICAÇÃO
seja encaminhada ao Secretario de Estado da Segurança Publica, Exmo.
Sr. JEFFERSON MILLER PORTELA, e ao Comandante Geral da
Polícia Militar, CEL. QOPM FREDERICO PEREIRA, a instalação
com urgência de um POSTO ou UNIDADE DA POLICIA MILITAR
NO BAIRRO DO LIRA. Considerando que a Comunidade do Lira
não possui estrutura para segurança na referida área ficando expostos
a situações de riscos e considerando que o Bairro do Lira tem grande
índice e histórico de assaltos, roubos e furtos a comunidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de março de 2018.
- ANDREA MURAD - Deputada Estadual PMDB/MA

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

INDICAÇÃO Nº 193 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor competente a
execução do Programa Mutirão Rua Digna, conforme o processo
0143788/2017, protocolado pela Associação de Moradores do
Loteamento Renascer junto à Secretária de Estado do Trabalho e
Economia Solidária – SETRES.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, conforme processo já em
andamento na referida Secretaria, operação esta que só trará benefícios
à população maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de março de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 194 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor competente a
execução do Programa Mutirão Rua Digna, conforme o processo
0146634/2017, protocolado pelo Conselho Comunitário do Eixo Parque
Vitória e Parque Jair G13 junto à Secretária de Estado do Trabalho e
Economia Solidária – SETRES.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, conforme processo já em
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andamento na referida Secretaria, operação esta que só trará benefícios
à população maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de março de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 194 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor competente a
execução do Programa Mutirão Rua Digna, conforme o processo
0146634/2017, protocolado pelo Conselho Comunitário do Eixo Parque
Vitória e Parque Jair G13 junto à Secretária de Estado do Trabalho e
Economia Solidária – SETRES.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, conforme processo já em
andamento na referida Secretaria, operação esta que só trará benefícios
à população maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de março de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 195 / 18

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 Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Junior, para que determine ao setor
competente que promova a implantação de pavimentação primária na
Vila Valian, bairro do São Raimundo no município de São Luís, via que
contorna o muro da Infraero.

A via em comento, que faz o contorno o muro da Infraero,
serve de passagem para grande parte dos residentes da região, ocorre
que, a mesma se encontra em situação precária, dificultando de
sobremaneira o deslocamento dos que tem de transitar pela localidade.
Desta forma, frente as dificuldades apresentadas pela população e
com vistas a que se possa garantir a continuidade da transito de veículos
na via, juga-se de elevada importância a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
março de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 196 / 18

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, que promova

a inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual ao bairro da
Vila Sarney, município de São Luís.

A presente indicação busca socorrer os moradores da região,
que sofrem diariamente pela situação em que se encontram as vias,
segundo relatos da comunidade as ruas estão em estado calamitoso,
necessitando de providencias imediatas para garantir a continuidade
do transito na região. De tal maneira, frente as dificuldades apresentadas
pela população e com vistas a que se possa possibilitar uma plena
mobilidade aos moradores da localidade, juga-se de elevada importância
que esta indicação possa vir atender os anseios da população local.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
março de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 197 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, solicitando-lhe que
adote providências no sentido de viabilizar a retificação do Edital nº1
– PM/MA, 29 SETEMBRO DE 2017(CONCURSO DA PM/MA), a
cláusula de barreira imposta no item nº. 9.1 do edital, de modo a
considerar “excedente” todos aqueles que obtiverem a pontuação
mínima estabelecida no item 8.14.4, e, portanto, não foram eliminados.

No último certame para o cargo de Soldado PM, milhares de
candidatos foram eliminados ou considerados inaptos nas fases de
entrega de exames médicos e TAF (Teste Físico) no concurso público
mencionado.

Assim, o presente pleito se justifica, na medida em que, ao
criar a limitação de classificados/excedentes no item 9.1, o Estado do
Maranhão poderá sofrer com o engessamento de nomeações no curso
do prazo de validade do certame, diante do grande número de candidatos
eliminados.

De outra banda, haverá enorme prejuízo para a prestação de
serviços em segurança pública, uma vez que o contingente policial
poderá sofrer limitações.

Assim sendo, faz-se necessário “quebrar” a cláusula de barreira
imposta no item 9.1, para considerar classificados/excedentes todos
os candidatos que não foram eliminados, nos termos do item 8.14.4
(na qual a regra não está clara) do instrumento edilício. Pedimos então
a convocação de mais aprovados e uma avaliação nos termos 8.14.4.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de Março 2018 – 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 SOUSA NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação. Registramos a presença
dos estagiários do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unidade de Ensino
Superior Dom Bosco acompanhados do Professor Diego Menezes.
Sucesso a todos vocês!

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Oradores transferidos da Sessão de ontem. Deputado
Rafael Leitoa, cinco minutos, sem direito a aparte. Ausente. Deputado
Rigo Teles, cinco minutos, sem direito a aparte.
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O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, imprensa, a galeria, que nos assiste
aqui, sejam bem-vindos a esta Casa, amigos e amigas que nos assistem.
Senhor Presidente, eu já tenho alguns anos nesta Casa. Entrei em 1999,
no meu primeiro mandato, já encerrando o quinto mandato consecutivo
nesta Casa. E, dentre todas as ações, um dos trabalhos que venho
acompanhando dentre vários é a emancipação política de povoados e
distritos. E sempre apoiei porque acreditei que na divisão dos
municípios só tem a crescer. E eu tenho como exemplo aqui vários
municípios do Estado do Maranhão. Em 1994, esta Casa aqui criou 81
novos municípios e todos esses municípios caminham com suas próprias
pernas, tem os recursos próprios, a arrecadação própria e melhoraram,
se tivesse hoje ainda povoado ou distrito nos respectivos município-
mãe não estaria desenvolvido como está hoje. Eu dou como exemplo
aqui o município que foi desmembrado de Barra do Corda, a minha
querida cidade de Barra do Corda, Fernando Falcão, esse município
não existia no Maranhão, há cerca de seis, oito, dez anos, acredito eu,
que foi considerado um dos piores município do Brasil, município que
estava abaixo da pobreza, abaixo da miséria e hoje é um exemplo para
o Maranhão, para o País. Todas as residências do município, da cidade,
da sede de Fernando Falcão tem água potável, asfalto nas ruas, escolas,
postos de saúde no interior, estrada para o interior, hospital na cidade,
100 quilômetros de Barra do Corda a Fernando Falcão já tem 90%
pavimentada com asfalto. Então, o município se desenvolveu e eu
sempre fui a favor desta bandeira e agora, depois de muitos anos, essa
história vem se rolando, quando é agora começou a tomar corpo
novamente. Barra do Corda tem dois povoados, distritos aqui nesta
Casa já aprovados, onde preenche todos os requisitos para que se
tornem emancipados, é o povoado de Santa Vitória, a margem direita
do Rio Mearim de Barra do Corda e o povoado Ipiranga a margem
esquerda do Rio Mearim e no vizinho município de Grajaú entre Barra
do Corta e Grajaú tem o Alto Brasil. Então, são três povoados, três
distritos que têm todas as condições viáveis para se tornar município
independente, e eu estive agora domingo no povoado Santa Vitória. Da
sede de Barra do Corda ao povoado Santa Vitória são 100 quilômetros
de estradas ruins, péssimas estradas. Da cidade de Barra do Corda até
Ipiranga, são cerca de 70 quilômetros. Nós estamos vendo a necessidade
da criação desses municípios, estive presente, no domingo, nos dois
povoados e ontem, terça-feira, em Brasília, acompanhei a comitiva e
dei total atenção para a comitiva que se encontrava em Brasília dentre
várias comitivas de vários estados brasileiros. Eu acredito que eram
mais de 50 comitivas que estavam presentes, 40 ou 50, de
aproximadamente 15 estados brasileiros, que estão nessa luta para se
tornarem independentes. Ontem eu vi a Câmara Federal, por meio da
comissão, por unanimidade votar o PLP nº 137/15 que devolve as
prerrogativas para as Assembleias criarem municípios. Quem cria
municípios são as Assembleias Legislativas e seus respectivos estados,
e o Maranhão vai criar. Já ficou marcada por unanimidade, a comissão
votou, discutiu e aprovou a criação de municípios. Agora vai sim para
o Plenário da Câmara Federal, já está marcado, já está previsto para o
dia 15 de maio a Câmara Federal votar a PLP devolvendo as
prerrogativas às Assembleias, que são as legítimas que têm todas as
condições de criar municípios. Acredito, como membro desta Comissão
de Assuntos Municipais, que nesta Casa ninguém se levanta contra a
criação de novos municípios, porque, na Câmara Federal, eu senti
ontem o grande apoio dos deputados federais em criar novos municípios
no Brasil. Todos aqueles que preencherem os requisitos, existem os
requisitos e existem as normas, não é criar município aleatoriamente,
mas sim preenchendo todos aqueles requisitos, todas aquelas normas,
todas as exigências cabíveis. No Maranhão nós temos condições de
criar 32 que já estão com todos os requisitos preenchidos e passados
por todas as comissões e aprovados, somente esperando que sejam
devolvidas as prerrogativas que estão na Câmara Federal, isto é, que
essas prerrogativas sejam devolvidas à Assembleia para que nós
possamos criar municípios. Então parabéns a todas as comissões

organizadoras que foram a Brasília trabalhar nesse sentido, com certeza
as assembleias vão tomar para si essa responsabilidade em criar novos
municípios em todos os estados. E aqui, Senhor Presidente, nós estamos
na semana da Páscoa, então me despeço de todos nesta Casa, neste
momento, desejando a todos uma feliz Páscoa a todos e que nós, tanto
os servidores desta Casa, como nós, parlamentares, como todos que
estão nos ouvindo aqui neste momento, enfim, que retornemos aos
nossos trabalhos com muita saúde e com muita paz. Boa Páscoa a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Carlinhos Florêncio, por cinco minutos,
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
a minha vinda à tribuna hoje é para fazer um convite aos nossos
deputados e deputadas e também a toda população do Maranhão para
participarem, hoje à noite, às 17h, do Fogaréu da Paixão, um evento
religioso que tem se tornado também cultural na nossa cidade, onde se
reúnem mais de dez ou doze mil pessoas seguindo em procissão na via
sacra. Um grande evento. Portanto, eu vou aproveitar esta oportunidade
para estender esse convite a todo o estado do Maranhão para que se
faça presente hoje, em Bacabal, para esse grande evento, que é o Fogaréu
da Paixão na nossa cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Convidamos o Excelentíssimo Senhor Deputado
Fernando Furtado, com direito a cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! É um prazer tê-lo nessa
Mesa presidindo os trabalhos de hoje. Bom dia, funcionários desta
Casa. Bom dia a toda a imprensa falada, escrita, televisada, blogueiros.
Bom dia aos colegas deputados e deputadas. Quero aqui registrar a
presença dos estagiários do curso de Direito do 8º e 10º período da
UNDB, acompanhados do Professor Diego Menezes. Presidente, o
que me traz aqui, hoje, a esta tribuna é o impasse que hoje nós temos
em diversos municípios do estado do Maranhão pelas suas definições
territoriais. Nós tivemos agora recentemente, no dia 21, um evento que
aconteceu ali na BR-316, em que aconteceu uma manifestação da
população de diversos povoados que ficam entre Satubinha e Pio XII.
E eu não poderia deixar de trazer aqui a esta Casa esse problema
gravíssimo que vem acontecendo, Deputado Sousa Neto, naquela região
que você conhece tão bem quanto eu, que fui votado, nas últimas
eleições, na cidade de PIO XII, tendo mais de 1.800 votos, que me
foram conseguidos pelo hoje vice-prefeito, o senhor Ivar. E veja bem,
a CEMAR chegou na região e foi cortando energia dos colégios, poço
artesiano, postos de saúde. E aí V. Ex.ª observe que, naquele entorno,
nós temos em torno de mais ou menos uns 15 povoados que estão
sofrendo por conta de ainda não ter sido feita a avaliação, por meio do
IMESC, para definir realmente a quem pertence os povoados. Porque
os servidores que trabalham nos órgãos são pagos pela prefeitura de
PIO XII. Os títulos de eleitores não foram transferidos ainda. Aí fica o
impasse. E aí observemos que quando a CEMAR corta a energia das
escolas dos povoados, as crianças ficam sem aulas, as crianças não vão
para a escola, não tem como estudar. Os poços artesianos não podem
funcionar para encher a caixa d’água para que as casas tenham água,
para que a qualidade de vida das pessoas possam ser uma qualidade de
vida com condições de se poder passar os dias sem ter problemas, pois
a água é fundamental. E recentemente tivemos o dia e o fórum, em nível
de Brasil e em nível de estado, das Águas. E aí eu poderia aqui elencar
os povoados como Piodozinho, Cigana, Alto do Baixinho, Arame,
Santo Antônio, Só Deus, Pendura Saia, Palheiro, Juçaral do Vital, São
Roque, dentre outros. E esses povoados todos tiveram. Os postos de
saúde, por exemplo, ficaram sem funcionar, por quê? Porque não tinham
energia, a CEMAR chegou e cortou. Aí fica o dilema: quem é o
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responsável pelas contas dos prédios públicos, daqueles povoados
que estão ali naquela situação onde ninguém sabe a quem recorrer? E aí,
no dia 22, a população desses povoados se dirigiu à BR-316 fazendo
uma manifestação justa, legal, uma manifestação para chamar atenção
dos responsáveis pelos povoados. Aí eu peço aqui, e vamos fazer um
requerimento ao Presidente do IMESC, também vamos solicitar a
outros órgãos, que possam nos fornecer informações do andamento
desses limites territoriais. Porque sabemos que em 90, é que o município
de Satubinha, que era povoado passou a ser município, na década de
90. Então, portanto Presidente, concluindo, é importante que esta
Casa se empenhe mais nessa situação, nessa questão dos limites
territoriais de diversos povoados. E aí o Deputado Rigo Teles aqui
falou ainda há pouco sobre a criação de novos municípios, aí a gente
fica preocupado porque vamos criar novos municípios, mas temos que
ter essa delimitação territorial feita para não acontecer o que está
acontecendo com esses municípios que foram criados, no passado, que
foram criados em torno de oitenta e poucos municípios, a última leva
que foi criada. Portanto, fica aqui o nosso registro e espero que o
IMESC nos dê uma resposta e vamos continuar acompanhando esse
problema na região entre Pio XII e Satubinha. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Com a palavra, o Deputado César Pires, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, mais uma vez tenho o orgulho de
registrar a presença dos estagiários do Núcleo de Prática Jurídica da
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, acompanhados do professor
Diogo Menezes. A todos vocês sucesso nas suas carreiras, êxitos nos
seus sonhos e nos seus objetivos. Presidente, recentemente nós vimos
o Ministro das Cidades revogar uma decisão do CONTRAN. O
CONTRAN é o Conselho de Trânsito vinculado ao Departamento
Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Eu me refiro ao aumento
exagerado de cobranças da taxa de renovação do CNH. Os reclames e
os apelos feitos por inúmeros municípios, estados da Federação,
chegaram até a Câmara Federal, porque ali já estudava a possibilidade
de um decreto legislativo fazendo anular a decisão do  CONTRAN.
Insatisfeito e talvez buscando a arrecadação de recursos, a todo custo,
mais uma vez, com sacrifícios da população brasileira, esse mesmo
CONTRAN, no dia 6 de março 2018, aprovou a Resolução 729, que
trata também da implantação das placas e da obrigatoriedade das placas
do Mercosul. Segundo eles, para atender a Resolução 33/2014 também
do Mercosul. O que se estranha diante disso é que o CONTRAN
toma essa decisão desses emplacamentos e tendo apenas uma empresa
capaz de fazer essas placas, considerando que, além da película que
tem também a colocação de um chip que agrega ali todo, tudo  daquele
veículo, e também do seu proprietário, eu não sou contra, evidentemente,
à averiguação e as cobranças das multas diante da irregularidade, o que
eu remeto todos a uma reflexão é por que  que o CONTRAN se acelera
tanto a fazer isso, quase quatro anos depois, onde apenas uma empresa
está credenciada para a colocação dessas placas. Parece estranho, porque
quando nós remontamos a história e vamos buscar lá nos kits saúde
que, posteriormente, foram nulos, mas quantas multas foram deixadas
aí de forma indevida para o povo  brasileiro, quantos  extintores  de
incêndio  também foram frutos de  averiguação e,  consequentemente,
de multas e  que  depois  de  nada  disso  valeu.  Agora, eu lhe pergunto:
Um carro lá de Alto Parnaíba o que vai fazer no Mercosul, Deputado
Fernando Furtado? E qual a celeridade, qual o motivo de tudo isso para
poder  fazer   com que  essa  empresa  que sequer dá  tempo a outras
organizações  empresariais se  aparelharem,  se  organizarem também
para  poder  participar  do processo  licitatório? Aqui no Maranhão,
um milhão e seiscentos mil veículos entre motos e carros de toda a
ordem do de mil a uma Scania, todos deverão passar pelo crivo disso,
todos, apenas respondendo a uma empresa, e eu pergunto: Outros
Estados brasileiros começam a se manifestar em relação a essa atitude

do seu Maurício Alves, Presidente do DENATRAN, e,
consequentemente,  chefe  do Conselho Nacional de Trânsito. Fome
do CONTRAN, fome de uma busca exagerada de sacrificar mais uma
vez a população, farei nesta Casa aqui, Deputado Fernando, uma
Moção de Repúdio e veiculação nacional ao Conselho Nacional de
Trânsito, e o que é pior, o conselheiro maranhense, o seu Francisco,
vulgo Chicão, professor da UEMA pediu vista do processo e  o
presidente  negou, prova inequívoca  e  acabada  de  que  ali tinha algo
mais  além  das  nossas  visões.  Volto a frisar, será que vai acontecer a
mesma  coisa  com os extintores  de  incêndio que viu-se  de  que  nada
valeria  que  não estavam  preparados  para usá-lo? Do kit  de  saúde
também? A quem interessa tudo isso? Só aqui no Maranhão serão 18
milhões abocanhados pelo DETRAN num futuro bem próximo. Para
onde vai esse dinheiro? Onde será usado tudo isso? Mais uma vez a
população se sacrificando. É assim que eu peço a esta Casa que não
fique em silêncio em relação a isso. Assim como outros estados estão
se manifestando, eu também deixo aqui a minha manifestação de repúdio
e de alerta a todos nós. Voltarei a esta Casa, mas dessa vez já com uma
Moção para ser votada por mim e pelos meus pares na certeza de que
também, assim como aconteceu com a Câmara Federal que já ia se
manifestar num decreto legislativo, mas um ministro sabiamente tomou
a atitude e revogou a decisão do Contran. Então, vamos esperar que
essa decisão também seja revogada até que outras organizações se
preparem e, consequentemente, o preço baixe em relação a isso. Uma
pergunta que não quer calar: a quem interessa essa dinheirama toda?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu vejo hoje a esta tribuna homenagear a emancipação
política de alguns municípios do estado do Maranhão e começaria
falando dos municípios de São Bernardo, Tutóia, Chapadinha,
Barreirinhas, Araioses, Loreto, Mirador, São Bento e Barão de Grajaú
que são cidades que tiveram a emancipação na data de hoje, portanto,
o aniversário dessas cidades. Eu, particularmente, tenho uma afinidade
muito grande com as cidades de São Bernardo, Chapadinha e
Barreirinhas, porque fui votado. Também hoje se celebram os 80 anos
da emancipação da minha cidade, da minha terra natal, da cidade onde
até hoje vive minha mãe, mora, reside, na cidade onde também eu tenho
domicílio eleitoral, que é a cidade de Vargem Grande. Quero parabenizar
todas essas cidades e deixar a minha satisfação por ter conhecido algumas
e por ter sido votado, como São Bento, Barão de Grajaú, Mirador,
Tutóia. Sobre Vargem Grande, eu queria fazer um parêntese. Hoje eu
estaria em Vargem Grande, mas, por conta de dois problemas de saúde
de familiares meus, eu tive que ficar hoje em São Luís, mas não deixaria
de homenagear aquela que foi a terra onde eu nasci e onde eu tenho um
dos maiores trabalhos. Aqui vou contar pelo menos duas fases que
passei como político daquela minha região. Primeiro dizer da minha
felicidade em ter construído, reconstruído Vargem Grande algumas
vezes. Eu me lembro de que, quando comecei a minha vida pública,
Deputado Fernando Furtado, em Vargem Grande, tinha pouco mais de
seis a oito poços artesianos no município com pouco mais de trinta e
poucos mil habitantes na época. Eu tinha um sogro que era deputado
federal na época e procurei ter recursos. Tive sogro e cunhada Deputada
e fazia campanha na cidade de Vargem Grande, Nina Rodrigues, naquela
região. Só em um semestre, algo em torno de um ano, nós triplicamos
a quantidade de poços artesianos nas comunidades do estado do
Maranhão, principalmente na região da cidade de Vargem Grande. Poços
artesianos foram construídos em comunidades carentes que não
moravam próximas porque não tinham algo que agregasse. E quando
foram feitos poços artesianos, as eletrificações e as estradas foram se
juntando. Povoados como Pequi da Rampa, Pedra Grande, Poço d’água,
Cacimba, Morada Nova, todos receberam poços artesianos, estradas,
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eletrificação. A minha cidade é uma cidade muito carente, Vargem
Grande. Os políticos que lá passavam sempre deixavam marcas
fenomenais do passado, mas nunca para o futuro. Mas se hoje você for
a Vargem Grande, você vê um portal na entrada da cidade muito bonito,
fruto de emendas minhas. No parque do Buriti com quadra esportiva
recuperada, hoje, é onde se faz o carnaval, se faz as festas juninas na
cidade de Vargem Grande. Tratores, escolas, postos de saúde, estradas,
fizemos quase todas as estradas que ligam povoados distantes da sede
e alguns próximos também. Mas tudo só foi por conta da população de
Vargem Grande que sempre teve um afeto e um carinho muito grande
por mim. Nada me deve a população de Vargem Grande. Eu sempre
vou ser um devedor de um povo que sempre me tratou muito bem, não
só por ser um filho da terra, mas por ser amigo de todos. Sobre Vargem
Grande conto duas passagens. Uma eu já Deputado aparece na Rede
Globo a cidade de Vargem Grande sendo confrontada com a cidade de
Vinhedos em São Paulo. A Rede Globo desce à cidade de Vinhedos e
desce à cidade de Vargem Grande. Mostrou tudo que era de ruim da
minha cidade, até esgoto na frente do hospital, escolas caindo aos
pedaços. E quando já nesta Casa aqui, me procurou um grupo de
vereadores e o prefeito dessa cidade. Perguntaram-me: Deputado, o
que nós vamos fazer agora? Disse vamos aceitar as críticas e vamos a
Brasília fazer os projetos e mostrar o que a Rede Globo já mostrou que
nós temos problemas na educação, no saneamento e na infraestrutura
do município. Nós fomos a Brasília, fizemos projetos para quase todas
as escolas e, ao longo de dois anos, conseguimos mudar toda a
infraestrutura de escola de Vargem Grande, tornando uma das melhores
da região. Há escolas na minha cidade que há alguns anos foram
construídas e hoje mantêm, mesmo depois da atual administração, a
mesma pintura, a mesma estrutura já precisando ser adequada e
reformada. Mas isso nós fizemos, eu consegui. E na época o Prefeito já
ficou esperando o Secretário por longas duas ou três e quatro horas
para que nós conseguíssemos uma Central de Pronto Atendimento.
Enquanto algumas cidades recebiam UPAS, recebiam hospitais, nós
não tínhamos uma Central e Emergência em Vargem Grande. Era uma
salinha pequenininha. Conseguimos recursos, algo em torno de 350
mil. Foi feita uma obra que fez com que nós tivéssemos uma emergência
em Vargem Grande, construída na época pela empresa que é do atual
Prefeito, que construiu e fez com que Vargem Grande tivesse uma
central mínima de atendimento. Portanto o povo da minha terra sofre
muito, mas temos muita garra para lutar. Esses dois momentos são
muito importantes para Vargem Grande. A autoestima do povo de
Vargem Grande, da minha terra ficou muito ruim na época. Mas
soubemos contornar e Vargem Grande passou a ter uma infraestrutura
melhor na área de educação. Eu conto outro momento, na minha cidade,
de carência de recursos públicos da saúde, à época o prefeito chegou e
disse: “não vai dar para pagar a folha de pagamento do último mês do
ano, deputado. O que vamos fazer”? Fomos a Brasília, fomos ao
Secretário Estadual de Saúde aqui e conseguimos. Na época o secretário
Charles que era o Secretário de Saúde e ficava no meu pé 24 horas. E
conseguimos recursos para pagar a folha de pagamento de Vargem
Grande. Na minha terra eu não meço esforços, eu não dou ordem, não
peço emprego, não peço nada que faça com que um dia a população
pense que eu uso da minha terra para o trampolim político. Na minha
terra tenho uma tranquilidade de andar nas ruas, de visitar os bairros,
andar nas casas das pessoas sempre de cabeça erguida, porque se não
fui o melhor, não fui o maior, eu fui o deputado que Vargem Grande
sempre quis. Eleito pela minha terra, ajudado pela minha terra, pelo
povo simples da minha terra cumpri a tarefa nos últimos anos, e agora
com Vargem Grande completando 80 anos, de fazer o papel de um
deputado da minha cidade. Não estou envolvido em nenhuma transação
espúria, em nenhum processo, não recebo nenhum problema jurídico
nos últimos anos e fiz isso para que a minha terra, a minha cidade se
orgulhasse de ter o primeiro deputado dela, primeiro deputado nascido
na sua cidade, um deputado que cuidasse também da sua cidade.
Portanto, não vou estar hoje em Vargem Grande por conta desses
problemas de saúde familiar e vou logo, antes do final da semana,
talvez eu vá à minha terra, porque lá que também tenho domicílio

eleitoral, irei visitar as outras cidades, São Bernardo, Chapadinha, que
também fazem parte da minha região, no sentido de me comprometer
em sempre lutar, em sempre reivindicar, em sempre alardear, em sempre
divulgar, em sempre procurar ser a voz do povo da minha região. Era
isso, senhor Presidente, que eu tinha a falar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. O sacrifício de Jesus: Deus aceita
o sacrifício de Cristo como sacrifício suficiente pelos pecados de todos
que se arrependem e creem nele. Crendo em Cristo se tem uma salvação
perfeita. Rejeitando Cristo, rejeita o único sacrifício pelos pecados que
agrada a Deus. Com essa mensagem bíblica saudamos a todos desejando
uma Feliz Páscoa, uma Páscoa de reflexão. Cumprimentar de forma
especial o Exmo. Senhor Presidente e, em seu nome, os demais colegas
presentes a esta Sessão, a imprensa, a todos que nos acompanham em
todo o estado do Maranhão e de forma especial cumprimentar a galeria,
os estudantes de Direito que estão concluindo o curso, sejam todos
bem-vindos a esta Casa, que é a Casa do Povo. E V. Exas. que vão
operar o Direito, quero deixar aqui uma reflexão, aproveitando a presença
de todos nesta galeria. O símbolo da Justiça, que é a deusa Themis,
com a balança nas mãos a espada representando a luta, a balança
representando a igualdade, ela usa venda e todos dizem que a Justiça
usa venda, mas às vezes não é porque a Justiça seja cega, é para que a
Justiça olhe e enxergue com os olhos das consciências. Nós não podemos
ver as diferenças, temos que partir pelo principio das igualdades. Então,
deixo esta reflexão a todos que vão defender o direito, defender vidas.
Porque o destino às vezes está nas mãos daqueles que defendem ou
também aqueles que acusam, para que nós possamos olhar sempre
com os olhos da consciência. Faço questão também, Senhor Presidente,
de fazer mais uma leitura bíblica, vou reiterar essa leitura muito
importante: “Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam
na lei do Senhor e não praticam iniquidade, mas andam em seus
caminhos”. Senhor Presidente, eu gostaria de destacar na manhã de
hoje, ontem, eu defendi educação e, mais uma vez, vou defender a
educação. Ontem, falei da importante iniciativa que vai ser o IEMA,
na região do Baixo Parnaíba, louvei a iniciativa  por parte do Governo
do Estado. Mas, na manhã de hoje, eu quero voltar a defender a educação,
por meio da manutenção de uma escola que funciona na Associação
dos Moradores de Santa Bárbara, que foi chamada de UEB, que é o
Castelinho da União, e ali funciona essa escolinha, mas, infelizmente,
ontem, nós recebemos por parte da senhora Elisângela Mendonça, que
mora no Santa Bárbara, uma reivindicação importante, que é a
manutenção dessa escola que vai atender, que atende mais de 60  alunos
e que abrange o Tajaçuaba, Santa Bárbara e Vila Vitória, uma escolinha
importante que não pode fechar, mas, para a surpresa dos pais, dos
alunos, da sociedade ali do entorno, essa escolinha foi fechada ontem,
segundo informações da senhora Elisângela Mendonça, inclusive eu
vou fazer uma visita e vou conhecer a realidade dessa escola, porque
nós estamos fazendo uma Indicação à prefeitura municipal, para que
proceda a reforma dali, mas que não interrompa as aulas, que faça uma
intervenção positiva, mas que nada vai se justificar a interrupção de
um espaço educacional que ali atende as crianças, que ali educa filhos
daqueles que aqui residem em São Luís e que precisam dos ensinamentos
não só como princípio de vida, mas como norteamento de uma vivência
em sociedade e, de repente, nós nos deparamos com essa triste notícia
de uma escola que está sendo fechada e que sem justificativa.
Infelizmente foi tomada essa decisão e nós vamos contrapor essa
decisão solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito, e aqui já o faço desta
tribuna, que tenha o alcance necessário porque esta Tribuna aqui ecoa
a voz das pessoas que reivindicam os seus direitos, que nos elegeram
para ser os seus representantes nesta Casa e faço questão desta Tribuna
já reivindicar, solicitar em nome da senhora Elisângela, mãe de aluno,
uma moradora, cidadã, em nome de todos os pais que ali estão clamando
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pela continuidade dessa escola, eu faço aqui desta Tribuna essa
reivindicação, mas o farei de forma também a fazer com que essa
reivindicação chegue às mãos do Prefeito e que, de fato, eles possam
reabrir essa escola. Senhor Presidente, só para concluir, é importante
destacar que é preciso avançar no sistema de ensino e aprendizagem, a
infraestrutura é fundamental, uma boa escola. Eu fui professor em um
povoado, em sede de município, de nível médio e de nível superior, eu
tive a oportunidade de lecionar em todas as searas do processo
educacional, mas faço referência aqui à legitimidade dos espaços que
devem realmente atender bem aos educandos, aos educadores, a todos
de forma em geral, porque infelizmente, quando você tem uma escola
em situação precária, quem perde é a educação, porque o professor
não leciona de forma adequada. Quando se tem uma escola de forma
inadequada, com um espaço físico que não atende às necessidades,
quem perde é a sociedade, porque a educação é o alicerce da sociedade
e sobre ele se edifica uma sociedade mais consciente. E o que nós
queremos, hoje, nessa reivindicação, é chamar a atenção para o poder
público local, da Prefeitura de São Luís, para que de fato proceda,
continue procedendo às reformas com a grande parceria que tem com o
governo do estado, as reformas que aqui já solicitamos de várias escolas,
que já foram reformadas, mas é preciso sempre dar atenção por parte
dos governos no sentido de poder melhorar a cada dia o sistema de
educação do estado do Maranhão, de foram especial aqui em São Luís.
Então espero que se tomem providências urgentes. Essa escola precisa
da reforma, mas, nesse primeiro momento em que as aulas estavam
acontecendo, não precisa que ela seja fechada, só precisa de uma
readequação momentânea até que se proceda de fato a essa intervenção
tão necessária, para que os alunos não percam o ano letivo, não deixem
de aprender e tenham a oportunidade que a educação dá às pessoas na
convivência escolar. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Espero que esta galeria continue sempre assim, repleta de pessoas que
acompanham a sessão porque, sem a participação popular, não há
democracia. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia Legislativa,
o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Quero
cumprimentar de forma especial a galeria desta Casa, ocupada hoje por
estudantes de Direito da UNDB, 9º e 10º períodos. Se tiver mais
alguém de outro período, me perdoe, mas todos acadêmicos de Direito
da faculdade UNDB. É uma grata satisfação tê-los na Assembleia
Legislativa, na Casa do Povo. Sejam todos bem-vindos à Casa do
Povo. Como acadêmico de Direito também, faço o 5º período de Direito,
também me sinto muito feliz, na manhã de hoje, por receber acadêmicos
de Direito de faculdades do estado do Maranhão que vêm assistir à
sessão na Assembleia Legislativa do Estado Maranhão. Aqui é a Casa
do Povo, sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar de forma
especial também e aproveitar para mandar um abraço a Thiara, que já
é graduada em Administração e é acadêmica de Direito da UNDB. Ela
estava presente agora há pouco na galeria, é ex-aluna do Curso
Wellington, é nossa ex-aluna, Thiara é concursada na Assembleia
Legislativa e um orgulho para todos nós. Thiara, parabéns, já aí na
segunda graduação. Parabéns por estar acompanhando os seus colegas
de academia, colegas de faculdade também. Cumprimentar de forma
especial os professores Marise Carvalho Martins, Creusinete
Cavalcante de S. Ribeiro, Maria Salete, Josenildo Cardoso, Maria das
Dores, Lúcia Helena, Telma Carvalho, Jucilene Gomes, Eline Araújo,
Ana Helena, Késia Carine, os advogados também que as acompanham,
nosso muito obrigado por terem vindo à Assembleia Legislativa na
manhã de hoje. Eu quero pautar meu pronunciamento em dois

momentos. Primeiro, do desrespeito do Governador Flávio Dino com
a educação no estado do Maranhão e a propaganda mentirosa que o
Governador Flávio Dino faz disso no estado do Maranhão e fora do
estado do Maranhão. Sendo propagada pela Folha de São Paulo, pelo
Jornal o Globo de forma mentirosa. O Governador Flávio Dino, no
Jornal Pequeno de aproximadamente 15 dias, porque ele escreve todos
os domingos, e há mais ou menos 15, ele falou sobre educação. E ele,
como ex-juiz, como jurista, comete um erro. Eu não sei se é intencional,
mas ele disse que o novo piso salarial dos professores é de  R$ 5.750,00.
Um leigo talvez não compreenda isso, mas quem tem um mínimo
básico de informação, um acadêmico de Direito fica  abismado  com um
ex-juiz, professor de Direito, dizer que o piso salarial do professor  é
de R$ 5.700, 000. Ou, então, na leitura do texto, você compreende que
se o piso salarial do professor é de R$ 5.700,00, imagine o teto.
Professor do Maranhão ganha mais de R$ 10.000,00. E não é esse a
bem da verdade.  Ele joga com as informações, omite as informações. E
o piso salarial do professor no Maranhão não é de R$ 5.700,00 o piso
salarial de 20 horas é de R$ 1.225,00, o piso salarial de quarenta horas
é R$ 2.500. E de trinta e dois mil e poucos professores da rede pública
estadual, somente dois mil e quinhentos professores podem atingir
esse teto, porque somente dois mil e quinhentos professores têm
quarenta horas. Então não são todos os professores que ganham cinco
mil e setecentos. Primeiro, que não é piso salarial; é o teto de alguns
professores. Então é a mentira sendo propagada ao longo do tempo. E
mais ainda: Será se o Governador Flávio pensa que professor é besta?
Será? Flávio Dino disse que deu 30% de aumento para os professores.
Ele aumentou somente em 2015. Deu reajuste em 2015. Em 2016, deu
calote. Em 2017, ele fez uma enrolada para dar na GAM. Não foi
reajuste de acordo com a Lei do Piso. Nós vamos entrar com
representação na próxima segunda-feira para que o Governador Flávio
Dino pague o piso salarial dos professores de 2016, 2017, 2018.   Mas
no tempo que me resta, eu quero só tratar de outro assunto de  suma
importância, de  outro calote  do Governador Flávio Dino. O
SINPROESEMMA, em 2000, entrou com um processo, uma ação
coletiva contra o Governo do Estado para que pudesse reaver perdas
salariais. O que aconteceu? Senhor Presidente, só com a sua
compreensão, por gentileza. O que aconteceu ao longo dos anos em
vários governos? Havia reajustes sendo concedido aos professores de
forma escalonada e começou a ter um achatamento, uma compressão
no salário dos professores. Era dado o aumento para quem estava na
base maior do que quem estava no topo e com isso quem estava na base
foi tendo um aumento maior e foi havendo uma compressão do salário
dos professores. E essa ação coletiva impetrada pelo
SINPROESEMMA, que na época lutava a favor dos professores, que
hoje tem um outdoor dizendo que os professores vão ganhar 6%, que
é uma luta dos professores. Que luta? Que luta, o SINPROESEMMA
está todo dentro do Estado? Todo apaniguado dentro do Estado? Que
luta? Que luta de 6% que não foi conversado com os professores? Que
não teve conversa nenhuma com os professores? Que luta, que em
2016 não teve reajuste? Que luta, que em 2017 não teve reajuste? Que
luta do SINPROESEMMA? O SINPROESEMMA lutou no passado.
E essa ação coletiva que ficou conhecida no meio dos professores
como Descompressão, que na verdade era para descomprimir o salário
dos professores. E olhe só o que aconteceu, Flávio Dino agora, em
2018, tenta dar um calote em 42 mil professores e aposentados. Como?
Essa ação tramitou durante 11 anos na justiça, em 2011 foi transitado
em julgado, não cabia mais recurso nenhum. Em 2013 começaram a
fazer o pagamento das indenizações de forma individualizada e agora
em 2018 o Governador Flávio Dino atravessa o processo. Atravessa o
processo, termo jurídico que eu não conhecia, fui pesquisar e atravessar
é como se tivesse atrapalhando, prejudicando. E o pior de tudo, 07, 08
anos depois de transitado em julgado. Foi transitado em julgado!
Senhores acadêmicos de Direito, quase concludentes do curso de Direito,
transitado em julgado em 2011 e o governador agora atravessa o processo,
querem reabrir o processo. E segundo alegações do próprio governo do
Estado, que o Ministério Público não havia sido citado. Senhoras e
Senhores, eu não quero agravar os termos, mas o básico, isso é uma
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mentira. Em primeiro grau o Ministério Público foi citado e em primeiro
grau o Ministério Público diz: Não temos a necessidade de intervenção
do Ministério Público. E, sendo assim, não havendo necessidade da
intervenção do Ministério Público, por ausência das hipóteses conforme
citadas no dispositivo da lei declina-se, então, a oficiar no presente
fato. Em primeiro grau, assinado pelo Promotor de Justiça Marcos
Valentim Pinheiro Paixão. Em segundo grau também, assinado pela
doutora Themis Maria Pacheco de Carvalho, Procuradora de Justiça.
Deixa de emitir parecer por ausência de interesse público. O Ministério
Público deixou de se pronunciar por duas vezes, disse que não tinha
interesse e como agora, 07 anos depois, quer reabrir o processo? Quer
levar para Brasília? O Governador Flávio Dino tenta dar um calote nos
professores. E nós não vamos permitir isso. Não vamos permitir isso!
Governador Flávio Dino, respeite a educação pública do estado do
Maranhão. Governador Flávio Dino, respeite professores e alunos da
rede pública estadual do Maranhão. Era o que tinha para o momento,
senhor Presidente, uma Boa Páscoa a todos e uma Feliz Semana Santa
para todos. Que Deus abençoe a todos os maranhenses, que estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça. Mexa com qualquer um, mas
não mexa com os professores. Mexa para ver o que acontece. Fiquem
com Deus.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Não há quórum qualificado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Nós encerramos a Sessão desejando a todos uma
Feliz Páscoa. Que Deus abençoe e que nós possamos entender que a
ressurreição é o renascimento da esperança. Declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e sete de março de dois mil e dezoito.

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Edson Araújo, Fernando Furtado, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Nina Melo, Rigo Teles, Sérgio Frota, Sérgio Vieira,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados: Júnior Verde, Roberto Costa, Edivaldo
Holanda, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide, Zé Inácio, Fábio Braga
e Graça Paz. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que a inscrição do Deputado Rafael
Leitoa ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional

nº 002/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, ficou transferida
por falta de quórum qualificado. Em seguida, foi aprovado em primeiro
turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 028/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira, que altera os vértices de que trata o Art.
1º da Lei nº 10.171/14, de 12 de dezembro de 2014, que cria no Estado
do Maranhão o “Parque Estadual Marinho Banco do Tarol, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Foram
transferidos para a próxima Sessão o Parecer nº 087/2018, da CCJC,
em redação final ao Projeto de Lei nº 027/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo bem como os Projetos de Lei nºs: 039/16, 049 e 060/2017,
todos de autoria do Deputado Wellington do Curso, devido a ausência
dos respectivos autores. Com parecer favorável da CCJC, em único
turno, o Plenário aprovou a Moção nº 023/2017, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que promove homenagem de aplausos ao
Reitor do Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Senhor Roberto
Brandão, pela excelência do trabalho desenvolvido pela Instituição.
Na sequência, foram aprovados os Requerimentos nºs: 099 e 100/
2018, ambos da Deputada Francisca Primo, para que seja registrado
nos Anais da Casa votos de congratulações à população dos Municípios
de Santa Luzia e Barreirinhas, pela passagem de seus respectivos
aniversários comemorados nos mês de março; 103/2018, do Deputado
Edivaldo Holanda, encaminhando mensagem de aplausos e
congratulações à Igreja Adventista do Sétimo Dia, na pessoa do Pastor
Tadeu Monteiro, extensivo a todos que formam o Ministério Jovem da
Associação Maranhense, pela passagem do Dia Mundial do Jovem
Adventista, comemorado em 17 de março e Requerimento nº 110/2018
também do Deputado Edivaldo Holanda, para que seja agendado para
o dia 14 de junho do corrente ano, uma Sessão Solene para entrega de
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Professor
Raimundo Soares Figueiredo. Ficaram transferidos para a próxima
Sessão, devido a ausência dos autores os Requerimentos nos: 101/18,
do Deputado Sérgio Frota; 111/18, da Deputada Valéria Macêdo e
106/18, da Deputada Nina Melo. Sujeito a deliberação da Mesa, foi
deferido o Requerimento nº 112/2018, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, subscrito pelos Deputados Eduardo Braide, Sousa Neto,
Edilázio Júnior, Doutor Levi Pontes e Glalbert Cutrim solicitando que
seja consignada nos Anais desta Casa e encaminhada mensagem de
pesar aos familiares do Senhor Luís Carlos Cantanhede, pelo seu
falecimento, ocorrido em 25 de março do ano em curso. Na forma do
Regimento Interno, o Presidente determinou que fossem incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão: Projeto de Lei de Conversão nº 003/
2017, Medida Provisória nº 267/2017, Medida Provisória nº 271/2018,
de autoria do Poder Executivo; Projeto de Resolução Legislativa nº
011/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira; Requerimentos
nº 115/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 116/2018,
de autoria da Deputada Nina Melo. No tempo dos Blocos e Partidos,
falaram os Deputados Rafael Leitoa e Júnior Verde, ambos pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Não houve orador inscrito no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 28 de março de 2018.

Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e seis
de março de dois mil e dezoito.

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

Levi Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré,
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Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Wellington do Curso. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio Pereira,
Edson Araújo, Fernando Furtado, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Léo Cunha, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Sérgio Vieira, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Requerimentos n°s
110/18, do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja agendada,
para o dia 14 de junho do corrente ano, uma Sessão Solene para entrega
de Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Professor
Raimundo Soares Figueiredo; 111/18, da Deputada Valéria Macêdo,
para que seja registrado nos Anais da Assembleia Legislativa a passagem
do aniversário de emancipação política do Município de Balsas, a ser
comemorado no mês de março; 112/18, do Deputado Carlinhos
Florêncio, solicitando que seja consignada nos Anais desta Casa e
encaminhada mensagem de pesar aos familiares do Doutor Luís Carlos
Cantanhede, pelo seu falecimento ocorrido em 25 de março do ano em
curso; 113/18, do Deputado Bira do Pindaré, para que seja realizada,
por intermédio da Comissão de Assuntos Econômicos, no dia 02 de
maio de 2018, no Plenarinho, uma  Audiência Pública para tratar do
tema: “A Regulamentação da Profissão de Bombeiro Civil no Estado
do Maranhão” e 114/18, do Deputado Doutor Levi Pontes, solicitando
o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar no
Estado do Maranhão perante a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa; Indicações nºs: 176/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Senhor Presidente da Companhia Energética do Maranhão, Augusto
Dantas, a fim de que seja feita a instalação de rede elétrica no Residencial
Nova Luz em Paço do Lumiar; 177/18, do mesmo Deputado, ao Senhor
Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior, a fim de que determine
a implantação de serviço de drenagem nas Ruas Colinas e Quintas do
Calhau, atingindo a área da Vila Conceição; 178/18, ainda do Deputado
Bira do Pindaré, ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, para que determine a recuperação da MA-345, trecho que dá
acesso à sede do Município de Araioses; 179/18, também do Deputado
Bira do Pindaré a Senhora Secretária Municipal do Meio Ambiente de
São Luís, Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho, bem como à
Promotoria Ambiental do Ministério Público e à Delegacia do Meio
Ambiente em São Luís, solicitando as providências necessárias e
cabíveis no que concerne à edificação irregular que está ocasionando
desvio no leito de rio na Av. São Bento, Quintas do Calhau, atrás do
Shopping do Automóvel, no município de São Luís; 180/18, do
Deputado Carlinhos Florêncio, a Empresa de Telefonia Móvel OI,
solicitando em caráter de urgência que viabilize a instalação de Torre de
Telefonia Móvel (celular) no Povoado Paiol do Centro, Município de
Parnarama; 181/18, do referido Deputado, ao Governador Flávio Dino,
bem como ao Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública,
Jeferson Portela, solicitando a construção de um Posto Policial no
Povoado Paiol do Centro, no Município de Parnarama; 182/18, do
Deputado Antônio Pereira, ao Governador do Estado, solicitando que
determine a implantação de políticas públicas habitacional, a nível de
Estado, com o objetivo de diminuir a déficit habitacional dos policiais
militares, a fim de oferecer condições e meios de acesso a casa própria
aos que prestam relevantes serviços no sistema de segurança pública,
garantindo o direito de ir e vir do cidadão; e 183/18, do mesmo Deputado,
a Diretora Presidente da Agência Nacional de Águas-ANA, Senhora
Christianne Dias Ferreira solicitando a criação do Comitê de Bacia
Hidrográfica da Região do Tocantins, Estado do Maranhão, buscando,
assim,  a recuperação das nascentes do rios, bem como o levantamento
das questões do uso da água, dentre outros objetivos, ressaltando-se a
necessidade da parceria entre os municípios e universidades da  região;
184/18, ainda do Deputado Antônio Pereira, ao Governador do Estado,

bem como ao Senhor Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
solicitando a duplicação da MA-320 que liga o Município de Santa
Inês ao Município de Pindaré com aproximadamente de 8 quilômetros
e 185/18, do Deputado Júnior Verde, ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo e a Presidenta
do Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, Senhora Carolina
Estrela, solicitando a adoção de providências legais e administrativas
no sentido de viabilizar o serviço de capina, limpeza e roçada mecanizada
da praça pública do Residencial Pinheiros I, em São Luís. Não havendo
mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações
acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Júnior
Verde, Edivaldo Holanda, Doutor Levi Pontes, Adriano Sarney, Rogério
Cafeteira, Bira do Pindaré e Graça Paz. O Deputado Júnior Verde
agradeceu todas as mensagens de apreço que recebeu em solidariedade
ao acidente automobilístico que sofreu no dia anterior. Também relatou
as visitas realizadas ao interior do Maranhão para cumprir sua missão
como parlamentar ouvindo as demandas da população. O Deputado
Edivaldo Holanda, por sua vez, parabenizou a Câmara Municipal de
São Luís que completa hoje quatrocentos anos, sendo a segunda Câmara
Legislativa mais antiga do Brasil. Na Tribuna, o Deputado Doutor
Levi Pontes elogiou a gestão do Governador Flávio Dino, parabenizando
a ele e a toda sua equipe pelas conquistas que têm alcançado. O
Deputado Adriano Sarney relatou visita realizada aos Municípios de
Barreirinhas e Timon, elogiando os respectivos prefeitos, que têm
inaugurado diversas obras, promovendo o desenvolvimento desses
municípios. Na sequência, o Deputado Rogério Cafeteira lamentou o
falecimento do Advogado Luís Carlos Cantanhede e relatou sua
participação na inauguração da MA 034 que liga os Municípios de
Buriti Bravo e Caxias. O Deputado Bira do Pindaré, usando a Tribuna,
discorreu sobre o êxito do “Programa Cidadão do Mundo” que
encaminha estudantes universitários oriundos de escolas públicas para
a realização de intercâmbio cultural em diversos países do mundo,
informando que encaminhou uma proposta alterando o regulamento
deste programa ampliando a idade limite de 24 para 29 anos. Por fim,
ouviu-se a Deputada Graça Paz que relatou ter visitado diversos
municípios maranhenses na companhia do Senador Roberto Rocha
entregando centenas de kits para pescaria, veículos e materiais para
agricultura, frutos de Emendas Parlamentares que são usadas em
benefício do povo do Maranhão. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos
Deputados Eduardo Braide e Wellington do Curso ficaram transferidas
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia quando, a
pedido do Deputado Wellington do Curso, foi feita verificação de
“quórum”. Sendo constatado que não existia número regimental para
apreciar a matéria constante na Ordem do Dia, a mesma ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Em seguida, foram submetidos a
deliberação da Mesa, que deferiu, os Requerimentos nºs: 102/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja justificada
sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 19 de março do ano em
curso, conforme atestado médico; 107/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde, também solicitando justificativa de falta na Sessão Plenária
realizada no dia 21 de março do corrente ano, quando esteve
representando este Poder no programa “Fomento e Fomento Mulher”,
no Município de Vitória do Mearim e 109/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo, encaminhando mensagem de pesar à família de Eliete Câmara
Mendonça, genitora da Senhora Geisa Câmara Mendonça, Vereadora
do Município de São Mateus, que faleceu no dia 20 de março do
corrente ano. Na forma do Regimento Interno, o Presidente determinou
que fossem incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os
Requerimentos nºs: 110/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda; 111/2018, de autoria da Deputada Valéria Macêdo e 112/
2018, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Blocos
e Partidos, falaram os Deputados Wellington do Curso e Rogério
Cafeteira. O Deputado Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar
Independente informou que protocolou no Ministério Público do
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Estado do Maranhão uma representação solicitando alteração das datas
e horários do Campeonato Maranhense de Futebol. Também solicitou
que o governo do maranhão divulgue a lista de convocação do concurso
da Polícia Militar. O Deputado Rogério Cafeteira, Pela Liderança do
Governo, registrou a inauguração do Farol do Saber, no Município de
Buriti Bravo. Não houve orador inscrito no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 27 de março
de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Doutor
Levi Pontes - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Júnior Verde
- Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 03/04/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 270 /2018, de autoria do
Poder Executivo, que Altera a Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003,
que Cria o Fundo Estadual para Habitação e Desenvolvimento
Urbano, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272 /2018, de autoria do
Poder Executivo, que Dispõe sobre os vencimentos dos Servidores
Públicos Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica,
e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e
edificações do denominado “Parque Independência”, localizado
no Município de São Luís e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 032/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Altera a Lei Estadual nº 9.664, de 17 de
julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e
Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Poder Executivo Estadual - PGCE e revoga
dispositivos da Lei Estadual nº 9.299 de 23 de novembro de 2010,
que dispõe sobre a criação de cargos efetivos das Carreiras de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, de
Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle, no âmbito
do Poder Executivo Estadual - RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 008/2018, de autoria
da Senhora Deputada Andrea Murad, que Dispõe sobre o Ensino de
Noções Básicas da Lei Maria da Penha, no âmbito das Escolas
Estaduais do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
ROBERTO COSTA;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 039/2018, de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Declara de Utilidade
Pública a Associação Social e Atlética Janaína, no Município de
São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 044/2018, de autoria
do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que Institui e Inclui no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão o “Dia do
Antigomobilismo Maranhense”, que será comemorado no Estado
do Maranhão, no dia 28 de Julho - RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 050/2018, de autoria
do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade
Pública o Centro Educacional Comunitário Adonay Cruzeiro de

Santa Bárbara, no Município de São Luís, Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 040/2018, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que Considera de Utilidade
Pública a Oficina Comunitária Viva Cidadania - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 042/2018, de autoria
do Senhor Deputado Zé Inácio, que Dispõe sobre o período mínimo
de gratuidade nos estacionamentos dos Shoppings Centers,
Centros Comerciais, Supermercados, Hipermercados,
Rodoviárias, Aeroportos, Portos e Hospitais - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 047/2018, de autoria
do Senhor Deputado Zé Inácio, que Considera Patrimônio Cultural-
Imaterial a Peça Teatral Paixão de Cristo do Município de
Pedreiras, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 051/2018, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade
Pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL), no
Município de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

13- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/
2018, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que Concede
Medalha de Mérito Legislativo “Sargento Sá”, ao Soldado PM
Heberth de Jesus Silva Barros - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

14- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/
2018, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que Concede
Medalha de Mérito Legislativo “Sargento Sá”, ao Soldado PM
Danilo Pestana Pinheiro - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO;

15- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/
2018, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que Concede
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Engenheiro
Agrônomo Raimundo Coelho de Sousa - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

16- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 286/2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que Dispõe sobre a prioridade de contratação de mão-
de-obra maranhense em refinarias de petróleo e complexos
siderúrgicos no Estado do Maranhão e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 27 de março de 2018. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 362/2018, de 27 de março de 2018, exonerando JOSE
GLAUCIO JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 363/2018, de 27 de março de 2018, nomeando ARUANA
BARROS DE ARRUDA TEIXEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 369/2018, de 27 de março de 2018, exonerando
DOMINGOS IZAIAS PEREIRA GONÇALVES, do Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 370/2018,  de 27 de março de 2018, nomeando
JADERSON CLAUDIO VIEIRA DA SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.



SEGUNDA-FEIRA, 02 DE ABRIL DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
Nº 371/2018, de 27 de março de 2018, exonerando LOTHAR

MATHEUS AZEVEDO VILAR, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 372/2018,  de 27 de março de 2018, nomeando
FRANCISCA DE FATIMA CORREA COSTA MONTEIRO, para o
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em
curso.

Nº 373/2018, de 27 de março de 2018, exonerando
CARLINDA DOS SANTOS SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 374/2018, de 27 de março de 2018, nomeando NATALIA
FERREIRA DA SILVA CUNHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 375/2018, de 27 de março de 2018, exonerando ELIS
CABRAL DE CARVALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 376/2018, de 27 de março de 2018, nomeando LOTHAR
MATHEUS AZEVEDO VILAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 377/2018, de 27 de março de 2018, exonerando DIOGO
RAFAEL GOMES AIRES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 378/2018, de 27 de março de 2018, nomeando VITORIA
CUNHA MACHADO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 379/2018, de 27 de março de 2018, exonerando THALITA
CARVALHO CIPRIANO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 380/2018, de 27 de março de 2018, nomeando MURILO
CARVALHO FRANCO PEREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 381/2018, de 28 de março de 2018, exonerando
GUILHERME CORREA DA COSTA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 382/2018, de 28 de março de 2018, nomeando MIRLA
MIKAELLE MELO BATALHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 383/2018, de 28 de março de 2018, exonerando MILENA
MARIA DE SÁ FERREIRA DE ARAUJO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 384/2018, de 28 de março de 2018, exonerando
SILVANEIDE NASCIMENTO SOARES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 385/2018, de 28 de março de 2018, nomeando JAYRON
RYDER GARRETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 386/2018, de 02 de abril de 2018, exonerando JOSE
SOUZA CARNEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 387/2018, de 02 de abril de 2018, nomeando VANUZA
GOMES CABRAL, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 388/2018, de 02 de abril de 2018, exonerando DEUSIMAR
DE JESUS CARNEIRO LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 389/2018, de 02 de abril de 2018, nomeando GABRIELA
PATRICIA SILVA PORTELA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 390/2018, de 02 de abril de 2018, exonerando ANTONIO
DE PADUA DA CONCEIÇÃO ARAUJO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º
07/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e a Empresa INFORMAX – MENDES PINTO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, firmam entre si, contrato de
Fornecimento. OBJETO: Aquisição de “HD’s externos com espaço
de armazenamento de 2 Terabytes”, para a Comissão de Licitação
deste Poder.  VALOR: R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: UNIDADE GESTORA:
010101 - Assembleia Legislativa do estado do Maranhão; PROJETO
ATIVIDADE: 4628 – Atuação Legislativa; PLANO INTERNO:
Manutenção; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30- Material de
Consumo; SUB-ITEM DE DESPESA: 3.3.3.90.30.26 – Material de
processamento de dados; FONTE DE RECURSOS: 0101000000 –
Recursos do Tesouro – Exercício Atual. NOTA DE EMPENHO N.º
2018NE00245, de 19/02/2018. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados
da sua publicação. DATA DE ASSINATURA: 26 de março de 2018.
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Resolução Administrativa nº 788/
2011 (Processo Administrativo nº 5503/2017-ALEMA).
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto e Empresa INFORMAX – MENDES PINTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ n.º 09.653.112/0001-16 -
CONTRATADA. São Luís/MA, 27 de março de 2018. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAUJO - Procurador-Geral

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1243/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa CAMEL ANDRÉ DE GODOY
FARAH EIRELI – EPP (LOGOS – INTELIGÊNCIA E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO), CNPJ n°. 14.481.968/0001-
91, para efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Marcelo dos Santos
Jinkings (matrícula n°. 1411735),  no Curso de “Gestão Estratégica de
Segurança Institucional”, a ser realizado na cidade de Floranópolis/SC,
no período de 25 a 27 de ABRIL de 2018, no valor total de R$ 2.360,00
(dois mil trezentos e sessenta reais),  visando proporcionar o
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aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca
de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  02  DE ABRIL DE 2018.  Deputado
Othelino Nova Alves Neto- Presidente ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62906/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 007/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
carimbos, resinas e refis, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do
dia 10 de abril de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no
térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª
a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou
obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através
do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São
Luís, 22 de março de 2018. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITTO.
Pregoeira da ALEMA. De acordo. Arthur Baldez Silva. Presidente da
CPL em exercício

P O R T A R I A   Nº 235/2018

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 015/2018 – DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANTÔNIO CARLOS DE
CASTRO MARÃO, matrícula nº 20099 e AGRIPINO PEREIRA
CARNEIRO, matrícula nº 1638212, ambos lotados na Diretoria de
Tecnologia da Informação - DTI, para atuarem respectivamente, como
Gestor e Substituto, do Contrato nº 05/2018-AL, firmado entre a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão  e a Microcity
Computadores e Sistemas LTDA, conforme Processo nº 0314/2018,
que tem por objetivo a prestação de serviços de suporte e gestão de
ambiente de TI, com disponibilização de ativos de TI que se refere  à
execução continuada de atividades do processo de tratamento de
incidentes e solicitações de serviços, com suporte técnico, prestando
serviço de assistência técnica em TI, atendendo à instalação, suporte e
gestão do seu ambiente de TI, destinados à esta Casa Legislativa,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/
2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO  ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28
de março  de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 236/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 320/2018-DA;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores NILENE PEREIRA
GUIMARÃES, matrícula nº 1407329 e ANDRE MAURICIO
DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem respectivamente, como
Gestor e Substituto do Contrato nº 08/2018, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa Infinity Locação
Serviços e Gestão Eirelli – ME, cujo objeto versa a prestação de serviços
de limpeza, higienização e conservação predial nas dependências da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no Complexo de
Comunicação Social, Creche Escola Sementinha e a Associação deste
Poder, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
788/2011 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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