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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/04/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.04.2017 – QUINTA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO N º 234, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI Nº 039/2017
e 046/2017, AMBOS DE SUA AUTORIA.

2. REQUERIMENTO N º 235, DE AUTORIA DA
DEPUTADA GRAÇA PAZ, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 016/2017, QUE CONCEDE TÍTULO DE
CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA KÊNIA RÉGIA
ANASENKO MARCELINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3. REQUERIMENTO N º 236, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES Á POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, PELA PASSAGEM DO SEU 206º
(DUCENTÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

4. REQUERIMENTO N º 237, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, PELA PASSAGEM DO SEU 97º
(NONAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

5. REQUERIMENTO N º 238, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO, PELA PASSAGEM DO SEU 182º
(CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

6. REQUERIMENTO N º 239, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES Á
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM,
PELA PASSAGEM DE SEU 184º (CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO
QUARTO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE
ABRIL, OPORTUNIDADE EM QUE REQUEIRO, TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA À EXCELENTÍSSIMA SENHORA
PREFEITA MUNICIPAL, DRA. DIDMA COELHO, E Á CÂMARA
DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, O SENHOR CRISTIANO FALCÃO.

7. REQUERIMENTO N º 240, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O

PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, PELA COMEMORAÇÃO
DOS 105 ANOS DA REFERIDA CIDADE, QUE OCORRERÁ NO
DIA 16 DE ABRIL, DESTE ANO, EXTENSIVA AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, ALBERTO ROCHA,
COMO TAMBÉM Á VICE-PREFEITA, ANINHA DO DR. JÚNIOR
BASTOS, E A CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DE SEU
PRESIDENTE.

8. REQUERIMENTO N º 241, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES, PELA PASSAGEM DO DIA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO, COMEMORANDO EM 19 DE ABRIL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 20/04/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 084/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação da Lei
do Feminicídio nos estabelecimentos de ensino público no Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 085/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que assegura aos Servidores Públicos da
Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, incluindo os
funcionários das Fundações mantidas ou instituídas pelos Estados a
redução de carga horária semanal para quem possuem filhos (as)
portadores de deficiência congênita ou adquirida.

3. PROJETO DE LEI Nº 086/17,  de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que garante o atendimento prioritário e a
acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos serviços dos
estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que
importem em atendimento por filas, senhas ou outros métodos
similares, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 087/17, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública a
“Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto”.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 080/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui, no Estado do Maranhão,
o Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 081/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Conselho Comunitário dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair – G13.

3. PROJETO DE LEI Nº 082/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores do Loteamento Renascer.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/17,
de autoria da Senhora Deputada Graça Paz, que concede Título de
Cidadã Maranhense a Senhora Kênia Régia Anasenko Marcelino e dá
outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/17,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão Concede o Título de Cidadã Maranhense a
Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  19/04/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dezenove de abril de dois mil de
dezessete.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 234 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, os Projetos de Lei
nº 039/2017 e 046/2017, ambos de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de abril de 2017. -
SERGIO FROTA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO Nº 235 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 016/2017, que concede Titulo de Cidadã

Maranhense a Senhora Kênia Régia Anasenko Marcelino e dá outras
providências de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de abril de 2017. -
GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO Nº 236 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do município de GRAJAÚ, pela passagem
do seu 206º (ducentésimo sexto) aniversário, completados no dia 29 de
abril do corrente ano.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 18 DE ABRIL DE 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO Nº 237 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do município de PEDREIRAS, pela
passagem do seu 97º (nonagésimo sétimo) aniversário, completados
no dia 27 de abril do corrente ano.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 18 DE ABRIL DE 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO Nº 238 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do município de RIACHÃO, pela
passagem do seu 182º (centésimo octogésimo segundo) aniversário,
completados no dia 29 de abril do corrente ano.

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                   QUINTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2017 5
PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 18 DE ABRIL DE 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO Nº 239 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de VITÓRIA DO
MEARIM, pela passagem de seu 184º (Centésimo Octogésimo Quarto)
aniversário, que ocorrerá no dia 19 de ABRIL, oportunidade em que
requeiro, também, que se dê ciência ao Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, Dra. Didma Coelho, e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente, o Senhor Cristiano Falcão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 18 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO Nº 240 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de
Congratulações à população do Município de Santa Quitéria do
Maranhão, pela comemoração dos 105 anos da referida cidade, que
ocorrerá no dia 16 de abril, deste ano, extensiva ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito, Alberto Rocha, como também à Vice-Prefeita, Aninha
do Dr. Junior Bastos, e a Câmara de Vereadores, na pessoa de seu
Presidente.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio
MANUEL BECKMAN, São Luís, 11 de abril de 2017 – FÁBIO
BRAGA– Deputado Estadual – Solidariedade.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO Nº 241 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações, pela
passagem do Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril.

Requeremos, que desta manifestação seja dada ciência ao
Tenente Coronel MARCUS VINICUS SOARES GUIMARÃES DE
OLIVEIRA, Comandante do 24ª Batalhão de Infantaria Leve, Av. São
Marçal S/Nº, João Paulo, São Luís/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual PP

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO N.º 242/2017

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa n.º 773/15, requeiro a
Vossa Excelência o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar em Defesa da Vida no Trânsito, entidade
suprapartidária de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos
nos termos da ata de fundação e do estatuto em anexo.

São Luís (MA), 5 de abril de 2017. César Pires – Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

REQUERIMENTO N.º 243/2017

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa n.º 773/15, requeremos a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, de Frente
Parlamentar em Defesa, implantação do Campus da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA, na Região Central do estado do
Maranhão, com sede no município de Barra do Corda, entidade
suprapartidária de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos
nos termos da Ata de fundação e do Estatuto em Anexo.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017. RIGO TELES – Deputado
Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.04.17
EM: 19.04.17

INDICAÇÃO Nº 553 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa. Excelência que, após
ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente ao Doutor Jefferson
Portela, Secretario de Segurança do Estado do Maranhão, solicitando-
lhe providencias no sentido de que seja disponibilizada uma viatura
policial, com tração 4x4, para Delegacia de Policia do município de
Paulo Ramos .

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 18 de abril de 2017. -
STENIO REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 554 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa. Excelência que, após
ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
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providências no sentido de que seja disponibilizada uma ambulância,
para município de Barão de Grajaú.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 18 de abril de 2017. -
STENIO REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 555 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa. Excelência que, após
ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma ambulância,
para município de Riachão.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 18 de abril de 2017. -
STENIO REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 556 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Ilustríssimo Senhor
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Maranhão, Geraldo
de Freitas Fernandes, solicitando o máximo empenho daquela autoridade
na agilização do processo de pavimentação da BR 324, no trecho que
alcança desde a cidade de Balsas, neste estado, até a cidade de Ribeiro
Gonçalves, no estado do Piauí, um perímetro com aproximadamente
110 quilômetros de extensão, 50% dos quais encravados em território
maranhense, pavimentação essa que já vem sendo prometida pelo
Ministério dos Transportes há anos.

O pleito atende a uma reivindicação das mais antigas e justas
dos moradores, dos produtores rurais e dos transportadores de pessoas
e de bens comerciais, que vivem ou que desenvolvem suas atividades
naquele espaço sociogeográfico, cuja representatividade econômica se
revela da maior importância na viabilização dos negócios dentro do
Arranjo Produtivo Local – APL, chamado “MATOPIBA”.

Trata-se, senhor presidente, de uma Rodovia Federal Planejada,
de trecho ainda não implantado, mas que integra o chamado Anel da
Soja, este, sem dúvidas, a grande solução logística encontrada para
assegurar o escoamento da produção de grãos do estado, que há muito
tempo está concentrada na região Sul, notadamente em Balsas e Gerais
de Balsas. 

A obra tem um sentido estratégico para aquele contexto regional,
porque será capaz de propiciar uma melhor fluidez na movimentação
das cargas de grãos e de outros bens econômicos; incentivará o aumento
da produção e produtividade, porque vai aprimorar a logística de
transportes, e abrirá espaço para o desenvolvimento de outros negócios
nas cidades e comunidades rurais fronteiriças do estado, expondo com
mais nitidez suas vantagens comparativas.

No presente momento está acontecendo à colheita da safra de
soja 2016/2017 que vai até julho, entrando em seguida a colheita do
milho, e os produtores locais, ressabiados pelos problemas de ordem
logística que enfrentam a cada ano, reclamam dos prejuízos e perdas,
justamente pelas precárias condições das estradas, pois elas criam
para todos uma situação ao mesmo tempo dramática e vexatória.

Em alguns trechos, segundo relatos, a rodovia federal fica
simplesmente intrafegável, onerando e desestimulando produtores,

transportadores e investidores que esperam e exigem há décadas, um
equacionamento definitivo para tão grave problema infraestrutural.

E o Maranhão, que sofre, também, as consequências de uma
crise socioeconômica sem precedentes na história recente do país, não
pode fazer cara de paisagem ante a oportunidade de incrementar um
Arranjo Produtivo Local dessa magnitude, justamente porque não
consegue que o Ministério dos Transportes, através das suas agencias
operadoras, implante, ou sequer melhore, as condições de
trafegabilidade de uma rodovia da importância estratégica da BR 324
no entorno do Arranjo, ou seja, no trecho rodoviário que cobre da
cidade de Balsas, aqui na terra, até Ribeiro Gonçalves, no vizinho
Piauí, a despeito das várias promessas de asfaltamento já feitas.

 É, portanto, em nome das justas e inadiáveis demandas da
nossa mais importante região produtora de commodities agrícolas,
que peço à Mesa Diretora para aprovar a presente propositura no
mais breve espaço de tempo possível, cobrando uma postura mais
afirmativa do DNIT, em relação a um problema que é tão grave, quanto
antigo.

Com esta iniciativa, estaremos, sem dúvidas, juntando nossa
voz às aspirações de todos aqueles que lutam para a expansão do ramal
maranhense MATOPIBA, com todo o efeito multiplicador que ele é
capaz de produzir na economia regional, independentemente das
inúmeras outras reivindicações desta mesma natureza que certamente
já foram encaminhadas para o órgão, ao longo do últimos anos, e que
não produziram resultados práticos.

Plenário” deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 17 de Abril de 2017. - Fábio Braga - Deputado Estadual
– Solidariedade

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

INDICAÇÃO Nº 557 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO, solicitando viabilizar recursos, através
de convênio, para construção de feira livre nos principais povoados
da zona rural do município de Paulo Ramos, neste Estado.
Objetivando agregar maior renda aos agricultores e ao mesmo tempo
criar espaço para comercialização de uma maneira geral de produtos da
região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 17 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos, ausente. Deputado Bira do
Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Saudar os agentes comunitários de
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saúde. Sejam bem-vindos a esta Casa! Hoje tem uma pauta de interesse
desta categoria, estaremos juntos nesta luta, porque é uma luta de todo
povo do Maranhão. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Senhor
Presidente, hoje, 19 de abril, Dia do Índio, eu aproveito para homenagear
aqueles que lutam pela causa indígena no Maranhão e no Brasil. Eu
quero registrar, Senhor Presidente, que nesta data foi anunciado o
novo bispo diocesano de Imperatriz, Dom Vilson Basso, que estava
até então na Cidade de Caxias, Deputado Humberto Coutinho, e agora
está sendo transferido a partir desta data para a Diocese de Imperatriz.
Eu recebi esta notícia com muita alegria, apesar de saber que é uma
transferência, eu acho que Caxias perde com a saída de Dom Vilson,
mas Imperatriz ganha, ele continua no Maranhão, Deputado Humberto!
O Deputado Humberto está dizendo que é política minha. Mas não é.
É política do Papa Francisco. O Papa Francisco foi que ordenou a
transferência de Caxias para Imperatriz. Eu não teria essa força. Mas
registro com alegria a transferência de Dom Vilson de Caxias para
Imperatriz, conheço Dom Vilson, há muito tempo, somos
contemporâneos de Pastoral da Juventude, ele o jovem sacerdote que
prestava assessoria a nossa equipe de coordenação diocesana, aqui na
região de São Luís do Maranhão. Fez um trabalho incrível, ajudou na
nossa formação, eu diria até que foi decisivo na nossa formação enquanto
cristão e enquanto cidadão também. E por isso eu tenho uma gratidão
muito grande a Dom Vilson. Dom Vilson que é gaúcho, mas tem Título
de Cidadão Maranhense concedido por esta Casa, uma iniciativa nossa
na legislatura passada, assim que ele foi nomeado Bispo de Caxias, e
agora vai assumir essa missão nova, na região de Imperatriz, uma
região que nós sabemos que teve um grande feito por Dom Gilberto
que foi transferido para a Diocese de Crato, no Ceará, e agora depois
de quase um ano assume o lugar dele, Dom Vilson Basso. Eu espero
que ele faça um grande trabalho e certamente vai fazer, quero chamar a
atenção a todos os parlamentares da região Tocantina, pois certamente
vão conhecer de perto um grande sacerdote, um grande cidadão e uma
pessoa extremamente comprometida com a fé e com as causas da
comunidade. Por onde passou fez um grande trabalho, ele foi
coordenador, foi assessor de Pastoral da Juventude, ele foi vigário na
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição conhecida aqui por muitas
pessoas pelo trabalho que realizou na Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição, conhecido aqui, por muitas pessoas, pelo trabalho que
realizou ali na Paróquia de Nossa senhora da Conceição. Passou também
por Alto Alegre do Pindaré, onde foi Pároco na Paróquia de São
Francisco. Foi assessor Nacional da Pastoral da Juventude. Teve
também uma passagem missionária pela paróquia de Santa Luzia, e
também esteve nas Filipinas em uma missão que durou quatro anos, de
2006 até 2010. E, mais recentemente, ele tinha sido eleito Presidente
da Comissão Episcopal da Pastoral para a Juventude. Sempre foi uma
pessoa ligada às causas da juventude e, mesmo como bispo, continua
tendo uma forte atuação em torno das causas da juventude. E,
certamente, não será diferente lá na região da Diocese de Imperatriz.
Deputado Marco Aurélio, certamente vai conhecer de perto uma pessoa
que trabalha com muito engajamento e certamente vai ser uma parceria
muito sólida para todas aquelas pessoas de boa fé e bem intencionadas
que querem construir e transformar a realidade difícil que vive o nosso
povo. Dom Vilson é essa pessoa que eu testemunho, que eu reconheço
e que eu assino embaixo. Desejo a ele toda a sorte do mundo, que Deus
possa abençoá-lo e que ele continue fazendo um grande trabalho em
Imperatriz, assim como fez por todos os lugares por onde passou.
Senhor Presidente, era esse o meu registro nessa manhã, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Deputado Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, senhores que nos assistem pela TV Assembleia, galeria,
bom dia a todos. Ontem eu ouvi atentamente a fala aqui do colega
Adriano Sarney, da Andréa Murad, nosso colega Rogério Cafeteira e os

demais colegas que falaram ontem. E eu deixei para falar hoje porque
eu estava primeiro analisando esse assunto da Lava Jato, onde eu fazia
uma reflexão. Então, no mundo político e também de algumas pessoas,
se costuma, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, se julgar as
pessoas antes de apurar os fatos de maneira correta, de maneira
coerente. E, hoje, o nome do Governador Flávio Dino foi citado na
Lava Jato e com isto tornou-se um caso político partidário, sem sequer
ainda ser instaurado um procedimento, que ainda não foi, para que
pudesse acompanhar e, no final, ter-se uma conclusão. Mas as pessoas
de maneira corriqueira como se faz, procuram muitas vezes politicamente
julgar as coisas de qualquer maneira. O Flávio Dino todos nós
conhecemos a sua vida pessoal, a sua vida profissional como magistrado,
eu como delegado de Polícia Federal tive a oportunidade de presidir
alguns inquéritos e ele de julgar esses mesmos inquéritos, esses
processos oriundos da Polícia Federal e é uma pessoa que o Maranhão
todo conhece a sua postura, seu dinamismo, seu profissionalismo e
muitas vezes de maneira irresponsável, diga-se de passagem, as pessoas
começam a julgar. Fazendo uma reflexão em um passado bem recente,
eu sentado bem aqui onde o colega deputado Max Barros está sentado,
na época em que foi assassinado o Décio Sá, aí de repente de maneira
covarde, de maneira criminosa, disseram: “O Cutrim mandou matar o
Décio Sá”. Isto aqui o Maranhão todo acompanhou, principalmente a
Mirante, a maioria dos meios de comunicação aquela campanha
criminosa: Cutrim mandou matar o Décio Sá. A campanha foi tão
criminosa e tão vergonhosa que no final até eu já achava que tinha
mandado matar mesmo. Mas isso tudo foi manipulado pelo ex-
secretário com três delegados, que já falei o nome de todos aqui e com
a conivência da procuradora geral de Justiça Dra. Regina Rocha, bem
como do promotor Marco Aurélio. Porque o Marco Aurélio quando
houve aquela apuração, no primeiro depoimento em que foi feito o
acerto para envolver o nome do deputado Cutrim, ele não estava. Aí no
segundo depoimento ele já estava e ele foi conivente com tudo aquilo.
Depois o Cutrim virou grileiro e depois até agiota. Então, meus amigos,
são fatos, que como eu dizia em um passado bem recente, ninguém
queira passar o que eu passei. No meio de toda essa perseguição, de
tudo isso que ocorreu eu perdi um filho no meio desse furacão. E a
governadora, na época, não estou dizendo que ela foi conivente, mas
quando ela tomou conhecimento desse fato ela simplesmente cruzou
os braços. Por isso é que eu digo, hoje com o trabalho que tenho no
Maranhão e no Brasil a ex-governadora Roseana Sarney não tem
condições profissionais para assumir nenhum cargo no estado do
Maranhão, porque a postura que ela tomou naquela situação, naquele
momento, como governadora do Estado, quando tomou conhecimento
de que tudo aquilo foi uma armação ela simplesmente cruzou os braços.
Foi covarde, foi conivente com aquele fato criminoso. Então eu continuo
dizendo que a ex-governadora não tem condições profissionais de
assumir nenhum cargo político representando o povo do estado do
Maranhão, não tem condições profissionais porque não teve pulso
para tomar uma posição na hora que era preciso. Então, quando nós
formos hoje criticar o governador Flávio Dino, vamos aguardar a
apuração, vamos aguardar os fatos, porque até agora não foi sequer
instaurado o procedimento. O que ocorreu em um fato recente contra
o deputado Cutrim, eles julgaram e condenaram e ainda tentaram me
destruir perante a sociedade, mas o Cutrim está aqui vivo para falar
isto que eu estou dizendo, isto é, que toda a armação que houve, e eu
estou dizendo quem participou, eu não estou mandando recado, foi
conivente a ex-procuradora, Doutora Regina Rocha, o promotor Marco
Aurélio, que é uma vergonha para o Ministério Público, ele está à
frente do Gaeco, daquela investigação, porque para mim não tem
condições de estar ali, já que ele foi conivente, foi fraco para estar à
frente de uma instituição de investigação, então para mim toda
investigação que é passada por ele não tem valor nenhum. É uma
vergonha, porque não tem condições profissionais de fazer o que ele
fez. E hoje tudo que se vê com o fato de Décio Sá está solto agora com
o pai, e eu continuo dizendo que vão ser condenados inocentes porque
a própria Polícia sabe que não foram eles que mandaram. A Justiça
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sabe, mas ninguém procura reabrir o caso para apurar. Eles vão ser
condenados, anotem o que eu estou lhes dizendo, porque há uma
conivência geral tanto do Sistema de Segurança quanto do Poder
Judiciário e do Ministério Público, que vão querer reabrir o caso para
saber realmente quem mandou matar o Décio Sá. Há uma interrogação.
No meio de imprensa, pelo que eu vi, o único que foi no rumo foi o
Marco D’Eça, que fez um trabalho ali dentro de uma técnica de
investigação, fez um trabalho excelente. Então, do pessoal da imprensa
que eu detectei e ainda detecto hoje, a única pessoa que foi no rumo da
história foi o Marco D’Eça, que fez um trabalho transparente na época
com profissionalismo e realmente foi... Só para concluir, eu queria
pedir aos colegas, porque aqui a gente convive quatro anos e muitas
vezes nós temos diferenças partidárias, adversárias, mas são todos
aqui amigos e irmãos, então, antes de criticar A, B ou C, vamos analisar
para que a gente possa chegar em casa, deitar no travesseiro e não ficar
com a consciência doendo. Então, esse fato da Lava Jato tem vários
maranhenses aí citados, mas vamos apurar as investigações, vamos
esperar que o Tribunal mande instaurar o procedimento, muitas vezes
o Ministro que for sorteado pede uma informação e nem sequer abre
ou determina instauração de Inquérito ou Ação Penal porque as
informações daquelas pessoas ali que foram citadas já resolvem o
problema. Então, era isso, colegas, vamos analisar, vamos fazer uma
discussão aqui com profissionalismo, com coerência e não vamos fazer
cair no erro que fizeram com o Cutrim. O Cutrim é a uma historia viva,
o que tentaram destruir o Deputado Cutrim, tanto profissionalmente,
como moralmente tentaram destruir todo um trabalho de mais de 30
anos não só no Maranhão, mas no Brasil. Então eram estas as nossas
palavras, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Bom Dia! Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, imprensa, a galeria, hoje repleta de Agentes de Saúde.
Abro, nos últimos dias, principalmente por conta do feriado, os jornais,
os blogs, e me deparo com notícias novas de problemas velhos, porque
cá entre nós, estamos às voltas com a ameaça e a interdição da ponte
Marcelino Machado, a ponte do Estreito dos Mosquitos, o atraso da
duplicação da BR-135 até Bacabeira. A ponte está apresentando
rachadura, deformação no seu tabuleiro e por isso precisaria que fosse
reparado o mais breve possível. E eu falo isso porque, nos últimos dias
com o feriado prolongado e muita gente deixou a capital São Luís do
Maranhão e muita gente veio do interior à capital, se deparou com o
problema, que são os engarrafamentos, muitos desses problemas
advindos da ponte e da duplicação da BR-135. Mas, senhores, para
recordar, em outubro do ano passado, nos informa a mídia, jornais, os
blogs, o tal problema foi identificado e o Conselho Regional de
Engenharia do Maranhão foi chamado a opinar e fez uma parceria com
a Defesa Civil do Estado e com o Corpo de Bombeiros Militar. Precisa
aí identificar que não tem maiores autoridades no assunto, foram
convocados quase todos para opinar. Fizeram e procederam a vistoria
na ponte, concluindo que a situação era preocupante porque a
construção estava comprometida e que se nada fosse feito em um
breve espaço de tempo possível haveria risco de toda a estrutura entrar
em colapso e arrastar consigo todos aqueles problemas que já
conhecemos quando houve o rompimento de parte dessa estrutura da
ponte alguns anos atrás. Ciente disso, a Superintendência Regional do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DNIT,
informou que o serviço para execução da obra, para restauração seria o
iniciado de forma emergencial somente a partir de janeiro, porque
entendia que a rachadura naquele momento não oferecia perigo para a
trafegabilidade no local. Isso sem contar também o atraso na duplicação
da BR-135. Compromisso feito, compromisso que ainda não foi feito.
Quem passa hoje pela ponte e passa pela BR vê o atraso nas obras.
Problema muitas vezes identificada como por estar em período chuvoso

não poderia ser feita a obra. Embora o diagnóstico seja diametralmente
oposta, porque o CREA, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil
dizem que o serviço precisa ser feito logo. O DNIT vaticina que não é
preciso bem assim, pois a estrutura continua suportando a demanda e
eu digo que essa condição é precária. Eu estou aqui como bacharel em
Direito, como deputado estadual e como usuário contumaz da ponte,
não vou entrar nem no mérito da questão, porque eu entendo que todos
esses órgãos são do ramo e todos entendem da expertise no assunto
para oferecer o diagnóstico, mesmo com conclusões diferentes. O que
eu desejo aqui, nesse momento, senhor Presidente, senhores deputados
e senhores ouvintes, é deixar bem claro, apenas defender o interesse do
povo do Maranhão que reclamou tanto esses últimos dias por conta
dessa duplicação e por conta dessa estrada. Devem ter xingado Deus e
o mundo por conta disso. Esperar quatro, cinco horas em um
engarrafamento ninguém merece. E é justamente com esse compromisso
com o povo que em primeiro lugar quero lembrar uma frase que sintetiza
o pensamento, que diz o seguinte: Você pode até ignorar a realidade
dos fatos, mas não pode ignorar as consequências decorrentes de ignorar
a realidade dos fatos. E essas consequências, as famílias que perderam
entes queridos sabem disso. Não é óbvio dizer que a Ilha de São Luís é
um motor sócio-político-econômico do Estado do Maranhão. Só possui
um acesso por terra, justamente aquele por onde circula diariamente,
dezenas, de centenas de pessoas de veículos, de máquinas, de
equipamentos, de mercadoria, de riqueza. Enfim, é absolutamente
impensável que a trágica história que ficamos novamente se repita,
porque seria o cúmulo do descaso, da estupidez, da irresponsabilidade
e da falta de compromisso, sobretudo social, nos deixarmos padecer de
novo por uma falta de uma ponte ou retardamento dessa duplicação.
Queira Deus que os Órgãos estejam certos em seus diagnósticos,
Presidente. Isso porque a avaria da ponte ainda não representa risco
para usuário, porque muitas pessoas ainda, de fato, conseguem passar
de um lado para o outro da ponte. Mas aconselho a todos, passem de
vidro aberto por uma emergência. Eu quero aqui, em nome do povo do
Maranhão, pedir aos deputados federais, aos representantes do
Ministério do Transporte, aos representantes dos Órgãos Federais no
Estado do Maranhão, para que pensem e repensem. Não tem como
mais essa duplicação e esse reparo dessa ponte demorar tanto tempo.
Nosso Estado, nosso povo não merece esse atraso. É isso, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria e a quem saúdo de forma especial aos
agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias que
hoje terão um direito que é lutado e reivindicado há muitos anos e
concretizados, se Deus quiser, através do Projeto de Lei n.º 083/2017.
E é sobre esse tema que subo hoje a tribuna para dizer a vocês que
estive presente na audiência pública que foi realizada no Auditório
Fernando Falcão, desta Casa, e lá me comprometi em relação a agilidade
da tramitação dessa matéria nesta Casa, assim como também a votação
na Comissão de Constituição e Justiça, como membro titular, o mais
rápido possível. Essa agilidade se deu graças ao Requerimento de
Urgência da deputada Valéria Macedo, que foi aprovado na sessão de
ontem. E aqui eu quero parabenizar a deputada Valéria Macedo pela
luta que tem ao longo desses anos ao lado de vocês para que esse
direito de vocês, que é o cofinanciamento por parte do Governo do
Estado, que vem a se concretizar através desse Projeto de Lei n.º 083/
2017. E quero também ressaltar para vocês alguns artigos desse projeto
de lei, que será aprovado na manhã de hoje, eu tenho certeza, para
garantir esse direito de vocês. O artigo 1º diz o seguinte: fica instituída
a Política Estadual de Cofinanciamento da atenção primária em saúde
do Estado do Maranhão, PECAPS, sob a responsabilidade da
Secretaria de Estado de Saúde. Portanto não poderia ser diferente, o
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órgão responsável pela aplicação dessa política será a Secretaria de
Estado de Saúde. Artigo 2º: a execução da PECAPS será realizada
através da transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual
de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde. E aqui eu quero dizer a
vocês da desburocratização que terá para o repasse dos recursos
financeiros, uma vez que vai ser exigido tão somente o repasse do
Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde sem a
necessidade de uma série de burocracias que existe em um convênio
normal. Parágrafo Primeiro: a transferência dos recursos dar-se-á
mediante prévia adesão do município à PECAPS, de acordo com os
parâmetros estabelecidos nessa lei. Portanto aqui vai a primeira
observação que quero fazer aos senhores agentes comunitários de saúde
e agentes de combates a endemias, esse programa, esse projeto só irá
funcionar a contento se houver a participação do Exmo Senhor Prefeito
e Prefeita das suas cidades. Portanto a mobilização que vocês fizeram
para adquirir esse direito através de uma lei, vocês terão que continuar
para que os prefeitos ou prefeitas dos seus municípios façam adesão a
esse programa e cumpram os requisitos que estão estabelecidos nessa
lei para que vocês tenham direito ao recebimento desse incentivo
financeiro por parte do Governo do Estado. No artigo 2º, diz o seguinte:
o valor a ser transferido será fixado por meio de portaria da Secretaria
Estadual de Saúde...”, e aí que fique claro que o valor que será transferido
por parte do governo do Estado a cada um dos senhores e senhoras
será estabelecido por uma portaria a ser editada pelo secretário estadual
de Saúde. E diz o seguinte: “Seguindo os critérios e parâmetros
estabelecidos a partir da implantação do ESUS, ABPEC, tipo prontuário
eletrônico em cada unidade básica de saúde, construção do processo de
territorialização com pelo menos 80% dos cadastros domiciliares e
individuais efetivamente realizados”. Inciso III: “Realização de pelo
menos 80% das visitas domiciliares previstas no território adscrito”.
Inciso IV: “Redução dos óbitos maternos e infantis de acordo com os
parâmetros estabelecidos em portaria da Secretaria Estadual da Saúde,
a contar de janeiro de 2018”. Parágrafo 3: “O incentivo financeiro de
que trata esta lei deverá ser utilizado exclusivamente para a
complementação da remuneração dos agentes comunitários de saúde e
de combates às endemias no estado do Maranhão, sendo de no mínimo
10% do valor do piso nacional da remuneração por agente em cada
município”. E por que eu estou lendo esse parágrafo para vocês? Porque,
no dia da audiência pública de vocês, eu conversei com alguns agentes
comunitários de saúde que estavam com a ideia de que esse valor fosse
revertido para a capacitação da categoria de vocês, mas a lei deixa bem
claro que o valor só pode ser utilizado exclusivamente para
complementar a remuneração de vocês. Então isso já está claro. Outra
fixação da lei: “Será concedido percentual mínimo de 10%”, e isso não
quer dizer que o percentual a ser concedido pelo governo do Estado
terá que ser de 10%, não. Terá que ser no mínimo 10% do piso nacional
de vocês, levando em consideração as metas a serem cumpridas em
cada município. O trabalho desenvolvido com vocês, em cada município,
nada mais justo que aqueles que estiverem cumprindo as metas de
maneira mais eficaz tenham aumentado esse percentual que vai ser
repassado pelo governo do Estado. E por fim dizer a vocês o seguinte,
Artigo 6º: “A Secretaria Estadual de Saúde instituirá normas operacionais
ao cumprimento desta lei mediante portaria, no prazo de 30 dias, após
a sua entrada em vigor”. Portanto, vocês terão uma nova etapa que é a
portaria editada pelo secretário estadual da Saúde que vai dizer as
normas operacionais para que esse programa entre em funcionamento
e, por fim, esta lei entrará em vigor 60 dias após a data da sua publicação.
Isso quer dizer que, se essa lei for aprovada hoje e ainda hoje, Senhor
Presidente, tenho certeza de que, em sendo aprovada essa lei, V. Ex.ª já
encaminhará à sanção do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.
Este é o pedido que faço a V. Ex.ª: após a publicação dessa lei no diário,
contam-se 60 dias para que a lei entre em vigor e, após esses 60 dias,
é o prazo que o secretário de Saúde terá para editar a portaria com as
normas operacionais de vocês. Resumindo, o direito de vocês passa a
ser assegurado com a aprovação deste Projeto de Lei 083/2017, a Casa
já tem o quórum necessário para aprovação deste Projeto de Lei, e

tenho certeza de que dentro de alguns minutos vocês haverão de
comemorar a aprovação deste Projeto de Lei, que é um direito que
vocês conquistaram por meio, primeiro, da mobilização de vocês, nunca
esqueçam disso, vocês são uma categoria que tudo que conquistou até
hoje deve-se à capacidade de mobilização e o respeito com que vocês
fazem as mobilizações de vocês. Portanto, parabéns, a cada um dos
agentes comunitários de saúde do Maranhão, a cada um dos agentes de
combate às endemias e, dentro de alguns minutos, vocês terão esta lei
aprovada porque é de direito e é justiça. Que Deus abençoe o trabalho
de cada um de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) -  Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor
Presidente, nós após estudos feitos ao longo de muitos anos e nós aqui
19 anos com assento, nesta Casa, temos um trabalho já prestado ao
Estado do Maranhão, mas temos uma coisa ainda em especial o
deputado Rigo Teles a trabalhar pela região Central do Maranhão e,
com certeza, com apoio  das senhoras deputadas, dos senhores
deputados, nós vamos realizar esse sonho da região Central do
Maranhão e do Estado do Maranhão, que é o Requerimento para
criação da Frente Parlamentar em defesa da Implantação do Campus
da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, na região Central do
Estado do Maranhão. O artigo 1º, a Frente Parlamentar em Defesa  da
Implantação do Campus da Universidade Federal do Maranhão –
UFMA, na região Central do Estado do Maranhão é uma entidade
associativa que defende interesses comuns constituída por
representantes de todas as correntes de opinião política da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e tem como objetivo a implantação
do ensino superior nesta região do estado do Maranhão, que é a região
Central do Maranhão. Parágrafo único, a Frente Parlamentar da
implantação do Campus da Universidade Federal do Maranhão –
UFMA, na região Central do Estado do Maranhão que vai ter a sede
implantada no município de Barra do Corda, Maranhão, é instituída
sem fins lucrativos e com tempo indeterminado de duração. Esta Frente
Parlamentar constituída pelos deputados com assento, nesta Casa
Legislativa, que eu já estou ali com mais de 20 assinaturas de deputados
que querem compor esta Frente Parlamentar, nós vamos ter vários
objetivos, mas um dos principais objetivos, após essa Frente criada
que vai ser publicada hoje no Diário Oficial da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. E nós vamos nos reunir com a nossa Bancada
Federal, com os 18 deputados federais, com os três senadores que
representam o Maranhão, e vamos marcar, logo em seguida, uma
audiência com o Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho,
para que nós possamos acelerar o mais rápido possível essa implantação
do Campus da Universidade Federal do Maranhão-UFMA na região
Central do Maranhão, mais precisamente em Barra do Corda. Vamos
reunir essa frente com a doutora Nair Portela Silva Coutinho, a Reitora
da UFMA aqui em São Luís, que tem um grande apoio também. E
vamos nos reunir também com a doutora Aldalea Lopes Brandes
Marques, que é professora titular do departamento de tecnologia
química, com atuação em ensino, pesquisa e extensão, para coordenar
projetos de pesquisa e desenvolvimento de laboratórios. A doutora
Aldalea Lopes Brandes Marques, é filha do nosso saudoso deputado
Galeno Brandes, que foi um grande parlamentar que muito defendeu o
Estado do Maranhão. Inclusive é o nome do nosso auditório Deputado
Galeno Brandes, da Assembleia Legislativa. Então, Senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados, é muito importante essa criação da
frente para a criação desta Universidade Federal do Maranhão-UFMA
em Barra do Corda. E esta frente parlamentar em defesa da implantação
vai ser muito importante para o crescimento do Maranhão, para o
ensino do Maranhão na região Central, que é cravada em Barra do
Corda. Barra do Corda está praticamente a mesma distância de
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Imperatriz, praticamente a mesma distância da capital São Luís. É o
centro do Maranhão, então precisamos urgentemente trabalhar com
esse objetivo. E peço o apoio das senhoras, dos senhores deputados,
sem citar o nome de quem será o padrinho da criança. O padrinho da
criança será o povo do Maranhão, as pessoas que precisam de uma
faculdade, que precisam de uma Universidade Pública Federal no centro
do Maranhão. E nós vamos criar essa frente parlamentar em defesa da
implantação do Campus UFMA na região de Barra do Corda,
precisamente no município de Barra do Corda, com o apoio de todos
os 42 parlamentares, os homens e as mulheres com assento nesta Casa,
Senhor Presidente, com apoio dos 18 deputados federais que
representam o Maranhão, com apoio dos três senadores que
representam o Maranhão, com apoio da sociedade civil organizada,
com apoio de todo Estado do Maranhão, independente de cor partidária.
O nosso partido, o nosso objetivo é um só, é a implantação da
Universidade Federal do Maranhão na região Central do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, galeria. Cumprimento de modo especial
todos os agentes comunitários de saúde que estão presentes nesta
sessão. Eu não poderia deixar de fazer um pronunciamento. O Deputado
Bira já esteve nesta tribuna minutos antes, no que diz respeito ao
anúncio do novo bispo da Diocese de Imperatriz, Dom Vilson Basso.
O deputado Bira conhece pessoalmente, é amigo e há muito tempo
acompanha o seu trabalho. E quero dizer da nossa felicidade também
com essa definição do Papa com o novo bispo da Diocese de Imperatriz.
Eu tenho certeza que os desafios são enormes, o povo católico de toda
a Diocese de Imperatriz está muito feliz com esse anúncio, sobretudo
pela história, pela trajetória, pelas referências que traz Dom Vilson
Basso. E Dom Vilson Basso é Presidente da Comissão Episcopal da
Pastoral da Juventude da CNBB e vem, neste momento, substituir o
padre Francisco Lima que por vários meses substituiu o Dom Gilberto
Pastana, que foi transferido para a Diocese de Crato e padre Chico
Lima estava como administrador da Diocese de Imperatriz. E hoje tem
uma reunião em Imperatriz para anunciar o novo bispo e essa notícia
dá uma esperança, reforça os laços de fé do povo católico da nossa
Região Tocantina. E o senso de missão de Dom Vilson é “Eis-me aqui”.
E nesse sentido desejar que o ministério, que ele passará a desenvolver
na nossa Região Tocantina, possa ser bem sucedido, fortalecendo os
laços de fé, mas fortalecendo também o enraizamento social dos
desafios da Igreja junto aos desafios da nossa Região Tocantina. Dessa
forma, quero desejar um ministério bem sucedido e dizer que a gente
estará também à disposição desses desafios no que for útil e no que
estiver ao nosso alcance. Era isso que eu tinha a relatar, Presidente,
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Valéria Macedo com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Bom dia, senhor Presidente, membros da Mesa,
senhoras deputadas, senhores deputados, galeria que hoje se encontra
aqui repleta de agentes comunitários de saúde, agentes comunitários
de endemias, é um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa Casa.
Um dia hoje muito especial para todos nós, principalmente para todos
os agentes comunitários maranhenses e digo sim também que é para
todo o Brasil. Porque a exemplo do Maranhão muitos Estados, que
ainda não deram sua contrapartida estadual para os agentes comunitários
de saúde e endemias, seguirão este exemplo e assim fortalecendo cada
vez mais essa categoria no estado do Maranhão. Inicialmente, senhor
Presidente, quero registrar a importância dos agentes comunitários de
saúde e de endemias para população brasileira e maranhense. Sem o

trabalho desses profissionais da saúde, senhor Presidente, com certeza
a saúde do nosso Maranhão, do nosso Brasil estaria em condições
muito piores. Atualmente esses homens e mulheres fazem, além da
busca ativa dos casos de doenças, a prevenção precoce. Eles são
responsáveis pelas boas práticas da saúde através da educação
continuada, de sol a sol, visita a população do nosso Estado, dos
nossos municípios, nos mais longínquos povoados nas casas, levando
a mensagem da saúde, da educação, cadastrando as famílias, passando
por necessidades em situações de risco, mas são bravos guerreiros pela
defesa da saúde pública do nosso Estado. Aqui, senhores, e aqui muitos
têm esse exemplo, aqui nesta tribuna mesmo, deputada Graça, estive
várias vezes defendendo desde 2011, quando me elegi pela primeira
vez deputada estadual, as causas dos agentes comunitários nesta Casa,
apresentando projetos de lei do piso salarial para os agentes
comunitários, fazendo audiências públicas, reuniões. Nosso gabinete
sempre foi aberto para essa categoria que eu conheço como enfermeira,
como secretária de Saúde que fui, como militante da saúde pública do
estado do Maranhão. Conheço sim o valor que têm esses profissionais,
por isso sempre estendi as mãos a eles e, ombreada a eles, sempre
lutamos, travamos as lutas aqui no nosso estado e também ando apoio
em nível federal. Ainda na gestão passada, senhores, nós lutamos junto
com os agentes comunitários de saúde pelo cofinanciamento, que é a
contrapartida estadual para esta categoria. Estive em reuniões com
secretários anteriores, encaminhei indicações, proposições junto ao
governo para que pagasse e ajudasse os agentes com a contrapartida
estadual, que é um desejo antigo, um sonho antigo, uma luta antiga
deles. Mas, agora no governo do nosso governador Flávio Dino, por
meio dele e do seu secretário Carlos Lula, nos reunimos recentemente,
eu dando o apoio político, meu esposo Marco Aurélio, que é advogado,
dando apoio jurídico, unidos ao secretário, elaboramos a minuta do
anteprojeto de lei baseada no cofinanciamento dessa contrapartida
estadual. Enfim, chegamos ao consenso de toda categoria aqui
representada pela Femax, por todas as regionais de Saúde do agente
comunitário em endemias em todo o Maranhão e aprovamos essa
minuta desse anteprojeto que foi encaminhada pelo governador Flávio
Dino a esta Casa. Acredito, senhores agentes comunitários e agentes
de endemias, que essa força é a força de vocês. A mobilização, a união
que faz a força de vocês que fizeram com que nós chegássemos aqui
hoje, neste momento ímpar, neste momento muito importante para
todos nós, porque eu tenho certeza de que esta Casa vai aprovar por
unanimidade. É um papel, como disse, é um trabalho de todos vocês,
mas é claro não posso deixar de dizer também da minha luta junto a
vocês nesta caminhada e me orgulho muito disso. Estou tão emocionada
quanto vocês neste momento tão importante como hoje, mas eu quero
registrar que a regulamentação prevê o repasse no valor correspondente
a 10% sobre o piso por agente do Estado, de modo que cada município
receberá um valor de acordo com o número de agentes comunitários e,
claro, com a adesão dos municípios. Estão os pré-requisitos, mas nós
sabemos que vocês já fazem esse trabalho e, com a mobilização, com a
força de vocês, vão continuar mobilizados e pressionando os prefeitos,
os secretários municipais a pagarem em dia essa contrapartida, a fazerem
valer o trabalho de vocês e cada vez mais ser reconhecido pela atuação
que vocês têm nos nossos municípios e na saúde pública do nosso
estado. Além dessa remuneração, Marleide, que representa aqui a
Femax, eu acredito que o maior ganho neste projeto é a sua
regulamentação permanente no âmbito da administração pública, pois
os governos podem passar, mas o ganho permanecerá durante sucessivos
governos estaduais. É um projeto de lei, é um projeto sério que o
governador encaminha para esta Casa, é um legado que ele deixa aqui,
é um compromisso firmado que ele cumpre aqui com esta categoria, e
nós vamos ajudar, com certeza, a chancelar e a cumprir esse
compromisso. É um percentual mínimo ainda, mas é o mínimo. Nós
pudemos lutar para isso, aumentar conforme a nossa luta e conforme o
desempenho de todos os agentes comunitários da nossa região e do
nosso Estado. Por isso, mais uma vez, parabenizo a todos vocês por
essa luta, por essa garra, pela união, pela mobilização que vocês fazem
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no Congresso Nacional, porque estamos aí na luta pela reparação do
piso salarial de vocês, pela questão das atribuições que têm que ser
definidas para a categoria se fortalecer cada vez mais. Mas estamos
aqui para dar essa força, dar essa voz, conte com a deputada Valéria
Macedo sempre na luta com pela saúde pública, que sempre vemos
apoiando nesta Casa e na tribuna, em nossas proposições, em nossas
audiências e, principalmente, os trabalhadores da saúde, porque esses
sim valorizados é que fazem uma saúde pública de qualidade. Então
quero mais uma vez pedir o apoio de todos os nossos companheiros
deputados, que já mobilizamos hoje, desde ontem pela manhã,
parabenizar o secretário Carlos Lula, sua equipe, o governador Flávio
Dino, o presidente Humberto Coutinho, o deputado Marco Aurélio,
que é Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque o
projeto vai ser analisado agora, vai ser votado. Mas como eu digo, é um
ganho muito importante. Poderia ser só um acordo, uma fala do
secretário, um cumprimento via Resolução, alguma coisa assim da
Secretaria de Saúde do Estado, mas não, é uma lei, uma lei que está aqui
e que vai vigorar. Uma lei que vai permanecer aqui e não será revogada.
E daqui se terão vários ganhos ainda para essa categoria no Maranhão.
Por isso parabéns a todos vocês, vamos à luta e contem sempre com a
deputada Valéria Macedo.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei nº 074/2017, de autoria do deputado
Stênio Rezende. Este Projeto, eu consultei com os líderes e eles estão
pedindo que o autor retire de pauta para poder fazer um estudo mais
profundo. Deputado Stênio, alguma objeção? Está adiada a votação.
Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 083/2017, de autoria do Poder
Executivo, encaminhada pela Mensagem nº 015/17. Projeto de
Resolução Legislativa nº 015/2017, de autoria do deputado Stênio
Rezende, todos dependem de pareceres. Suspendo a Sessão para as
comissões técnicas elaborem os seus pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o professor Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente, o Projeto de Lei nº 083/2017, teve a aprovação
conjunta nas Comissões de Constituição e Justiça, Orçamento,
Administração Pública e Saúde. Foi aprovado por unanimidade nas
comissões, enquanto que o Projeto de Resolução Legislativa nº 015/
2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende também foi aprovado
por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei nº 083/2017, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 015/2017. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Referente aos agentes
comunitários. Projeto de Lei nº 010/2017, de autoria do Poder Executivo,
Mensagem nº 003/2017. Em Discussão. Antes de apreciar o Projeto de
Lei nº 010/2017, votaremos a Emenda nº 001/2017, de autoria do
deputado Eduardo Braide, destacado nos termos do Artigo nº 204,
Paragrafo 6º do Regimento Interno. Deputado Braide, V. Ex.ª vai querer
a votação? Deputado Braide vai querer a votação, por cinco minutos,
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores deputados, nós votaremos agora o projeto de lei
que institui o programa Mais Asfalto, aí eu quero pedir a atenção de V.
Ex.ªs. Esse projeto de lei vem na verdade, deputado Josimar, estabelecer
os critérios oficiais agora sobre o Programa Mais Asfalto, uma vez

que, nesses dois anos, o Programa Mis Asfalto só existiu de boca,
oficialmente ele não existia. E essa emenda é exatamente para que o
programa Mais Asfalto aconteça após a aprovação desta lei, deputado
Vinicius Louro, como sempre aconteceu nos últimos dois anos, com o
governo do Estado sendo parceiro das prefeituras. Se nós aprovarmos
esse projeto de lei da forma como foi encaminhado pelo Poder Executivo,
deputado Stênio Rezende, eu vou ler o Artigo 6º para V. Ex.ªs: “A
adesão ao programa será precedida de termo de compromisso que
deverá prever ao município...”, e aí prestem atenção na obrigação,
deputado César Pires, de responsabilizar pelas obras de meio-fio e
sarjeta, quando necessárias. Isso daqui, senhores deputados, nada mais
é, deputado Sérgio Vieira, do que atribuir ao município a
responsabilidade de ficar com as obras de drenagem que são, deputado
Adriano Sarney, deputado Edilázio, a parte mais cara de uma obra de
pavimentação. A pergunta que faço é a seguinte: por que mudar os
critérios daqui para frente? A Lei do Mais Asfalto deveria vir para
garantir a execução do programa nos mesmos moldes que aconteceu
nos últimos dois anos, mas não. Se for aprovado dessa forma, que
fique claro que a Assembleia Legislativa do Maranhão estará diminuindo
o Programa Mais Asfalto e estará colocando um peso a mais para os
municípios. O Inciso II do Art. 6º diz o seguinte: “Atender às
contrapartidas de pavimentação que foram fixadas em edital de
chamamento público, caso existentes”. E aí, deputado Adriano, fica a
seguinte pergunta: qual vai ser o critério utilizado pelo governo do
Estado? Aqui nesse projeto de lei já deveria ter dito que a contrapartida
do município, deputado Edilázio Junior, seria 5% em relação à
quantidade da pavimentação que seria colocada, mas não, o governo do
Estado diz que vai ficar para um edital de chamamento, então pode ser
que um determinador prefeito, deputado Adriano Sarney, não seja
ligado à corrente política do governador, aí não precisa ser nenhuma
mãe Diná para imaginar que certamente esse percentual da contrapartida
será maior. Já para os prefeitos aliados, esse percentual será menor,
algo que contraria o Princípio da Impessoalidade que está na Constituição
Federal. Portanto, para finalizar, vou ler somente para vocês mais o
parágrafo primeiro do artigo 6º: o município somente poderá pleitear
novamente os benefícios desta lei após a comprovação das obrigações
previstas neste artigo. Qual é o artigo? O Artigo 6º. Portanto o
município que não realizar as obras de drenagens, que são as obras
mais caras que têm para a realização do serviço de pavimentação, e o
município que não cumprir com a contrapartida, que estamos dando
um cheque em branco para o Governo do Estado, porque aqui ele não
diz qual é o percentual de contrapartida, por exemplo, para Zé Doca
ele pode instituir a contrapartida da pavimentação de 40%; para
Carutapera, ele já pode instituir só de 10% a contrapartida. Por que
essa diferença em relação ao tratamento para os municípios? Por que já
não vem no texto da lei a explicação e o percentual de contrapartida a
ser realizada pelos municípios? Portanto, senhores deputados, o que
peço agora, é que nós possamos aprovar esta emenda que apresentei,
na Comissão de Constituição e Justiça, que faz o quê? Para que deixe
bem claro para vocês, ela retira a obrigação dos municípios para aderirem
ao programa Mais Asfalto em ter que ficar com a responsabilidade de
fazer a drenagem das obras e de ficar com a responsabilidade da
contrapartida. Portanto, que fique bem claro é que... só uma ressalva,
senhores deputados, a emenda na verdade é no sentido de retirar a
contrapartida em relação à drenagem, eu nem mexi em relação a
contrapartida da pavimentação, deputado Rogério Cafeteira, então para
que fique bem claro e retificando, é só em relação a retirar o custo da
sobras de drenagem dos municípios no Programa Mais Asfalto. Para
concluir, senhor Presidente, eu não posso terminar este
encaminhamento sem antes lembrar que esta Casa já aprovou
empréstimos milionários ao Governo do Estado. O atual governador
recebeu em caixa R$ 2 bilhões de um empréstimo aprovado na legislatura
passada, deputado Rogério Cafeteira, inclusive parte desse empréstimo,
que foi do BNDES, foi utilizado para a realização do Programa Mais
Asfalto. O que acontece e tem que ser dita a verdade, é que as máquinas
de asfalto do governo nunca mais foram vistas nas ruas dos municípios
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e se for aprovado esse projeto da forma como o Governo do Estado
está propondo, aí mesmo é que não teremos mais as máquinas de
asfalto do Governo do Estado nos municípios, uma vez que
praticamente vão ser os municípios que vão fazer toda a execução do
Programa Mais Asfalto. Fica, portanto, senhor Presidente, o pedido
para aprovação desta emenda que adequa a realidade dos nossos
municípios ao Programa Mais Asfalto. E, desde já, senhor Presidente,
solicito a votação nominal da emenda que apresentei.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, o deputado Bira gostaria de encaminhar pelo governo a
votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o deputado Bira, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero mais uma
vez cumprimentar os agentes comunitários de saúde por essa grande
conquista, que é uma luta da categoria, mas é também um compromisso
que o Governo do Maranhão assumiu perante a categoria, mandou o
projeto para esta Assembleia, e hoje foi aprovado por unanimidade
nesta Casa. Parabéns aos agentes comunitários. Eu conheço a luta
desde início e vejo que essa luta valeu a pena. E vamos avançar muito
mais, se Deus quiser. Senhor Presidente, sobre a matéria em pauta, eu
queria primeiro dizer que o Programa Mais Asfalto não é mais meio
fio, não é mais sarjeta; é Mais Asfalto! Esse é o programa. E nós
estamos tratando de um programa que é um sucesso no Estado do
Maranhão, teve um êxito pleno e vai continuar avançando muito mais.
E todos os programas que se conhece no Brasil, inclusive, programas
públicos, de políticas públicas, qualquer município sabe que existe a
partida, mas existe a contrapartida. Qualquer prefeito sabe que é assim
que funciona, inclusive lá em Brasília na esfera do Governo Federal. E
eu acho que no Governo Estadual não pode ser diferente. Nós estamos
já apresentando uma proposição. Não vi nenhuma manifestação de
prefeito contrariado por essa iniciativa, e que com certeza da forma
como está sendo apresentado será suficiente para atender a expectativa
dos municípios maranhenses. Ressaltando que não é uma obrigação do
Governo do Estado asfaltar ruas urbanas. Não é obrigação de governo
estadual nenhum! Mas o Governo do Estado, entendendo as
dificuldades que se tem no momento, entendendo as dificuldades,
inclusive, em razão desta crise econômica e política que se abate sobre
o País, o Governo do Maranhão resolveu iniciar esse Programa Mais
Asfalto, e agora apresenta uma regulamentação, transformando o
programa em uma política pública permanente. O que é uma conquista
para o Estado do Maranhão de maneira transparente, com critérios
claros, bem definidos para a sua implantação. Portanto, não causa
prejuízo algum aos municípios maranhenses; muito pelo contrário,
certamente os prefeitos vão apresentar as suas solicitações e as
prefeituras serão atendidas todas elas, sem exceção e sem discriminação
política, porque todas serão atendidas no Programa Mais Asfalto como,
aliás, já vem acontecendo. Já vem acontecendo desde o início do
programa. Agora nós observamos, analisamos, refletimos sobre as
proposições aqui apresentadas, o destaque que foi feito, mas não tem
razão nenhuma a apresentação, a não ser querer criar embaraços na
proposta do Governo, que é uma proposta exitosa e que todas as
prefeituras esperam com ansiedade que este programa possa ser
regulamentado, para que ele possa manter a sua vitalidade e sua força
em todo o Estado do Maranhão. E isso vai acontecer, já está

acontecendo e vai aumentar ainda mais a sua intensidade. Então aqueles
que estão se antecipando, se precipitando em querer questionar e colocar
em dúvida o programa, pode tirar o cavalo da chuva, porque o programa
vai continuar até o final do Governo na gestão do Governador Flávio
Dino e com a força que ele tem demonstrado. Portanto, é um programa
que veio para ficar e não é à toa que se transformou em lei a partir dessa
iniciativa do próprio Executivo. Portanto, eu pondero e conclamo os
colegas para somar forças aprovando ipse litteris, integralmente, o
projeto de iniciativa do governo do Maranhão no que diz respeito à
regulamentação do Programa Mais Asfalto. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Senhores deputados, inicialmente nós vamos votar o
modo de votação. A votação será nominal. Bloco ou Liderança são a
mesma coisa. Para votação, é o Bloco ou a Liderança.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
já foi encaminhado. Está em votação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide pela Liderança, pelo Bloco.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores deputados, muito me admira o deputado que
acaba de subir à tribuna dizer que tem que se tirar o cavalinho da chuva
em relação a essa matéria. O que a chuva vem fazendo, deputado
Wellington do Curso, nas vias do município é que o deputado deveria
enxergar, mas talvez não ande pelas ruas de São Luís, talvez não ande
pelas ruas dos municípios do interior do Estado, porque aí sim ele
veria o que a chuva está fazendo, deputado Adriano Sarney. E dizer
que o que o deputado prega aqui, deputado Adriano Sarney, nada mais
é do que a diminuição do Mas Asfalto, e aí a primeira coisa que nós
temos que fazer é mudar o nome do programa de Mais Asfalto para
“Menos Asfalto”, porque é isso que vai acontecer, deputado Sousa
Neto. A pergunta que faço também é: no ano passado, não houve a
preocupação do Excelentíssimo Senhor Deputado e do governo do
Estado em dizer que as obras dos municípios tinham que ser feitas
pelos municípios, a parte de drenagem, colocação de meio-fio e sarjeta?
Não! O governo do Estado chegava fazendo tudo, todas as máquinas
eram do governo do Estado. E, ora, ele mesmo me dá o argumento para
justificar a aprovação da emenda. Se nós vivemos em um momento de
crise e se é o momento do governo de o Estado ajudar os municípios,
você vai retirar aquilo que o Estado já ajudava os municípios e vai
atribuir aos municípios? A pergunta que eu faço a vocês que nos
assistem: se os municípios não estão tendo condições de realizar os
serviços de tapa-buraco, de realizar os serviços de pavimentação sem
ter a ajuda do governo do Estado, imagina se colocarem para eles a
obrigação de fazer drenagem, meio-fio, sarjeta e ainda mais um
percentual do asfalto que tem que ter. É por isso, senhoras e senhores,
que vocês viram as máquinas do governo do Estado trabalhando até o
ano passado, sabe por quê? Porque, no ano passado, foi ano de eleição
e o governo queria eleger seus aliados, aí as máquinas trabalhavam de
manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Agora que passou a eleição,
manda um projeto de lei para esta Casa, e muito me admira o deputado
fazer essa defesa dizendo o seguinte: “não, estado não tem nada a ver
com o meio fio ou sarjeta, estado não tem nada a ver com a contrapartida
que os municípios vão dar”. Agora é fácil não é, passou a eleição, cada
município que arque com as consequências das suas obras. Portanto,
eu quero dizer, Senhor Presidente, e reafirmar os argumentos que eu
coloquei aqui e deixar muito claro o que eu ouvi da boca do presidente
da Federação dos Municípios do Maranhão, prefeito de Tuntum, doutor
Cleomar Tema, que da forma como esta esse projeto de lei, nenhum
município vai ter interesse em aderir ao Programa Mais Asfalto,
primeiro, porque não terão condições de custear as obras de drenagem;
segundo porque não foi estabelecido o percentual de contrapartida da
pavimentação, portanto fica aqui o pedido, deputado Edilázio Junior,
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para que a gente aprove essa emenda e coloque como sempre foi, afinal
de contas, deputado Edilázio Júnior, e aí para encerrar as minhas
colocações: Para que servem os R$ 445 milhões que nós aprovamos
aqui na Caixa Econômica para as obras de mobilidade urbana? Para que
servem os empréstimos milionários que esta Casa aprovou o Governo
do Estado, se ela não puder dar as mãos aos municípios em uma época
de crise como é agora? Portanto, para encerrar o meu pronunciamento,
faço minhas as minhas palavras do deputado que terminou de usar a
tribuna, que esta Casa tenha pena do que a chuva tem causado nas
pavimentações dos nossos municípios, que esta Casa tenha
consideração com os municípios do Maranhão e não transforme o
Programa Mais Asfalto em programa menos asfalto. Por isso que peço
a aprovação da nossa emenda, deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pelo Bloco, Bira do Pindaré. V. Exa., vai encaminhar o
projeto. Deputado Edilázio, V. Exa., pediu para encaminhar a Emenda
ou o projeto? Deputado Edilázio, depois o Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, colegas parlamentares,
imprensa, queria saudar aqui todos os agentes comunitários de saúde,
parabenizar pela vitória de hoje, e vamos cobrar o reajuste, que 2015 e
2016, o governo ainda deve vocês, podem contar com esta Casa aqui
com o Deputado Edilázio, para ainda tentar trazer as melhorias que
vocês tanto merecem . Senhor Presidente, eu quero aqui também
encaminhar pelo Partido Verde, favorável a Emenda do Deputado
Eduardo Braide, uma vez que nós, aqui nesta Casa, sabemos o trato do
Governador Flávio Dino com os seus aliados e com os seus adversários.
Aqui nesta Casa, Deputado Josimar, não existe para ele o Princípio da
Impessoalidade, ele escolhe quem ele paga Emenda, quem ele não paga
emenda. O princípio da moralidade passa longe. E assim vai ser com os
municípios. Imagine V. Exa. da forma como ele está querendo aprovar
o projeto de lei, lá em Maranhãozinho, V. Exa. hoje passa a ser oposição
nesta Casa contra o Governo do Estado, e vamos dizer que para ir o
asfalto para lá, a contrapartida de Maranhãozinho vai ser 60% do
valor, então acaba inviabilizando o benefício que iria chegar àquele
município. Enquanto isso, ele pode chegar em Timon, terra do nosso
colega Rafael Leitoa e pedir de contrapartida 1% do valor da obra. E ele
sempre trata de forma diferente aqueles que não rezam a cartilha do
comunismo. Então aqui eu peço pela igualdade e, para tentar diminuir
a politicagem desse programa Mais Asfalto, que hoje sequer o Secretário,
que foi desafiado por mim aqui nesta Casa para andar comigo em
qualquer MA do Maranhão, para saber se cumpria aquilo que estava
no edital com relação ao asfalto que foi colocado de maneira eleitoreira,
e ele não me deu a resposta positiva. Disse que não poderia andar
Maranhão afora comigo para podermos fiscalizar junto com o CREA e
a Comissão de Obras desta Casa o asfalto que foi colocado de forma
eleitoreira. Então para podermos evitar esse desequilíbrio nas eleições
que se avizinham, as eleições de Governo e que nós também vamos
tentar nossas reeleições, precisamos tratar a coisa pública de forma
mais igualitária. Por isso, peço que aprovemos a emenda do Deputado
Eduardo Braide para tentar diminuir a forma desigual, porque ele corre
longe de tratar a todos de forma igual. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao Deputado Bira do Pindaré por
cinco minutos pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, ninguém mais do que o Governador do
Maranhão, Flávio Dino, tem interesse do que ele de prestar esse auxílio
e essa ajuda aos municípios. E tem demonstrado isso na prática, e vai
ampliar e vai fortalecer ainda mais. As ações que estão por vir são mais
intensas do que aquilo que já aconteceu certamente. E é por isso que a

oposição fica preocupada, fica assustada, porque sabe que o Governo
tem essa determinação. Portanto o Mais Asfalto já está acontecendo e
vai ser intensificado cada vez mais. E para isso agora vamos ter um
auxílio desse instrumento, que é uma regulamentação. Nós estamos
aqui transformando um programa que funcionava no âmbito da Secretaria
em uma política de Estado. Algo, inclusive, que foi reclamado pela
própria oposição e agora está se transformando em uma realidade.
Portanto é um salto que se dá importante para o Estado do Maranhão.
Dizer que aqui sempre se fala de empréstimos milionários. Todo mundo
sabe que os empréstimos contraídos pelo Governo do Estado nesta
gestão e na gestão anterior têm destinações específicas. Você não pode
querer colocar todo esse recurso como se fosse receita corrente do
Estado, porque não é. O empréstimo da Caixa Econômica tem uma
destinação, o do Banco do Brasil tem outra, do BNDES tem outra,
então todos esses empréstimos somam força para o Estado, mas tem
as suas aplicações específicas. Não é essa coisa, essa panaceia que
alguns tentam passar aqui para o conjunto da sociedade. Portanto
quero deixá-los absolutamente tranquilos, porque as políticas estão
sendo organizadas de maneira responsável, e esta regulamentação do
Mais Asfalto é mais um exemplo de um avanço qualitativo na
organização das políticas públicas do Estado do Maranhão, como se
acabou de fazer em relação aos agentes comunitários de saúde. Qual foi
o governo que fez isso? Que teve a iniciativa de trazer esta pauta para
a Assembleia Legislativa? Foi o governo atual. A mensagem que nós
votamos, o projeto que nós votamos foi uma iniciativa do Poder
Executivo, graças à luta dos agentes comunitários de saúde e o apoio
decisivo de parlamentares desta Casa, como é o caso da deputada
Valéria Macedo e de muitos outros que são adeptos desta causa.
Portanto, nós não temos que ficar criando chifre ou procurando chifre
em cabeça de cavalo. Não existe isso aqui. Nós estamos tratando de
uma política de organização para o funcionamento de um programa
que é vital e que vai ajudar os municípios e, como eu disse e repito, não
é uma obrigação do Estado, as vias urbanas são de responsabilidade da
prefeitura, mas o governo do Estado está estendendo a mão para ajudar
todos os municípios e vai fazê-lo da mesma forma que acontece na
saúde pública. As ambulâncias estão chegando a todos os municípios,
mas não é responsabilidade do Estado adquirir ambulâncias, é uma
responsabilidade, sobretudo, das prefeituras, no entanto, o governo
do Estado não pode se eximir de dar a sua colaboração em todas as
áreas. Então, o que o governo tem que fazer e tem feito são os hospitais
regionais e disso tem cuidado. Em relação às ambulâncias, o governo
do Maranhão também tem ajudado os municípios e todos eles aqui, os
agentes comunitários de Saúde estão de testemunha, todos eles vão
receber ambulâncias para ajudar no deslocamento para os hospitais
regionais, nos atendimentos de emergência no município para o hospital
regional da região para internação e para qualquer atendimento que seja
necessário. Portanto, nós consideramos que este é o caminho certo e
vamos continuar conduzindo dessa forma. Mais uma vez, eu conclamo
todos os parlamentares para votarem a favor integralmente do projeto
de iniciativa do Executivo que regulamenta o Mais Asfalto no estado
do Maranhão. Muito obrigado, presidente. Dessa forma, rejeitando a
emenda, votar integralmente no projeto de iniciativa do Executivo,
rejeitando a emenda que ora estamos discutindo. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max Barros, por cinco minutos sem direito
a partes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhores
deputados, senhoras deputadas, jornalistas, agentes de saúde,
parabenizo todos pela grande vitória e pela luta que tiveram para
alcançar o objetivo de vocês. Eu queria tratar da questão da Lei do
Mais Asfalto. Eu acho que poderia realmente haver uma regulamentação
no sentido de se avançar em como fazer asfalto nos municípios, mas,
em meu entendimento, essa lei não alcança esse objetivo.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, V. Ex.ª está discutindo a emenda e não uma
lei.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Emenda,
perfeito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - V. Ex.ª falou em lei.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Sim, mas a
emenda é a lei. Então.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A emenda é do deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Exatamente.
Então o que eu digo é que esta lei, o que ela amarra, é justamente aquilo
que não deveria ficar amarrado. Ela exige que as prefeituras que têm
que fazer o meio fio e a drenagem e alguns colocaram aqui que o asfalto
não tem nada a ver com o meio fio e drenagem, muito pelo contrário,
tem tudo a ver. Grandes problemas que existem nas obras é justamente
a ausência da drenagem superficial e da drenagem profunda, o asfalto
tem que andar junto com a drenagem para que a obra possa durar,
então elas estão intrinsecamente ligadas, e no momento em que você
atribui para um ente federativo, o Estado fazer o asfalto e o outro fazer
a drenagem, na hora que tiver um problema na rua de quem é a culpa?
De quem fez a drenagem ou de quem fez o asfalto? Tem que ter um ente
responsável pela obra e aqui está dividindo as responsabilidades o que
pode causar problemas para se atribuir a quem, no caso de um problema
na obra, quem é o verdadeiro responsável. O certo era estabelecer
valores, contrapartida e isso pode ser feito por meio de um convênio,
a prefeitura entra com o valor tanto e o Estado entra com outro valor,
mas não separar as obras por meio de lei. O que essa lei, obra de asfalto
em município pode ser feita sem feita sem lei como está sendo feita
pelo atual governo, como foi feita no governo anterior, só que com
visões distintas. No governo anterior era feita por meio dos municípios,
dos prefeitos privilegiando o municipalismo, privilegiando os prefeitos
que estão administrando o município. Ah, mas pode haver desvios, o
prefeito pode não fazer a obra. Ele é o representante do povo. Eu
quando fui secretário, Deputado Bira, determinei abertura de 230
tomadas de contas especiais de prefeituras que não prestaram contas
de convênios, estão todas no Tribunal de Contas, isso é da administração
pública como teve aqui o secretario de Infraestrutura, o Clayton Noleto,
e foi mostrado algumas obras que foram feita pelo Estado e que tinham
problemas, isso também é administração pública, não é porque o prefeito
está fazendo que vai ter problema na obra. Agora quem tem que fazer
a obra no município, no meu entendimento, são os prefeitos que são os
gestores municipais e que deviam ser prestigiados e fiscalizados pelo
Estado e pelos entes, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público.
Então, essa lei não está mudando nada, o governo está fazendo o Mais
Asfalto sem lei e pode continuar fazendo, como o governo anterior
fazia também asfalto no município por meio de convênios. O que essa
lei poderia avançar era estabelecer critérios objetivos, quais os critérios
que a prefeitura pode se habilitar para ser feito asfalto no município
para ser impessoal. Aí, sim, ele precisa estar adimplente com o Estado,
precisa estar adimplente com a União, tem que dar uma contrapartida
de tanto, dependendo da população e da extensão, ele tem direito a
tantos quilômetros de asfalto, isso poderia estar estabelecido em lei
para que execução do asfalto fosse impessoal, não fosse de acordo com
o município, de acordo com o prefeito, aí essa lei seria realmente o
avanço na legislação para o Mais Asfalto, mas do jeito que está feito
não estabelece esses critérios, continua sendo uma escolha política do
governo, onde vai ser feito o asfalto e onde não vai ser feito o asfalto,
comete um erro técnico no momento em que separa a responsabilidade:

de drenagem é com o município e asfalto é com a prefeitura, se der um
problema quem é o responsável? Foi a drenagem que foi mal feita, ou
o asfalto que foi mal feito? Então, esse equívoco está na lei, é um
equívoco técnico e não caracteriza a impessoalidade para quem vai ser
feito o asfalto, qual o município que pode ser feito o asfalto, essa lei,
repito, avançaria no momento em que estabelecesse os critérios
objetivos e claros, quais os itens que as prefeituras teriam que cumprir
para se habilitar a receber o asfalto. Isso seria um avanço, mas não
estabelecer esses critérios, dizer que a prefeitura vai fazer a drenagem
e o governo asfalto para mim não estabelece nada, pelo contrário,
dificulta responsabilizar se tiver um problema na obra e não é correto
dizer que as entidades financeiras não financiam drenagem. Não existe
isso. Quando você pega um empréstimo do BNDES, quem quer seja
financia a obra, financia o meio fio, financia o bueiro, financia tudo. O
que as entidades financeiras não financiam é indenização. Se existe
uma casa no meio da rua, ela não financia para indenizar a casa, mas
financia o meio fio. Então eu acho que esse projeto podia ser um
avanço, mas não é um avanço, porque não estabelece critérios objetivos
e atribui responsabilidade para dois entes de modo que, se tiver
problema, não se sabe quem é realmente o responsável. Eu acho que o
programa mais asfalto independe dessa lei, porque já vinha sendo feito
sem essa lei, assim como foi feito em governos anteriores, só que
prestigiando o municipalismo, fazendo através de convênios com os
prefeitos municipais. Por isso que eu entendo que a emenda do
Deputado Eduardo Braide vem em boa hora. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos votar agora o modo de votação. Deputado
Braide pediu voto nominal. Quem quiser votar nominal, a pedido do
Deputado Braide, fique e permaneça sentado, quem for contra o voto
nominal fique de pé. Em votação. Rejeitado o pedido do Deputado
Braide. Em votação a emenda. Os deputados que aprovam a emenda
fiquem sentados. Quem for contra fica de pé. Os que aprovam a emenda
sentados. Rejeitada a emenda do Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - pela Ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Pelo
Regimento, eu gostaria que V. Exa. só registrasse os deputados que
votaram a favor da emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não tem problema, Deputado Braide, quem mais?
Josimar, quem mais? César Pires. Só? Está feito o registro, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE – Votação do Projeto. Projeto de Resolução Legislativa,
Projeto de Lei nº 010/17, de autoria do Poder Executivo, Mensagem nº
303/17. Em votação o Projeto. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, eu vou me abster dessa votação, principalmente pelo fato
que acabou de relatar o Deputado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano, V.Exa. só pode registrar o seu
voto, porque já foi votado.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – O Projeto
de Lei?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Já foi votado, V.Exa. pode registrar seu voto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Então eu
estou registrando meu voto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Negativo, contra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – O meu
voto, eu estou me abstendo dessa votação do Projeto de Lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está se abstendo ou votando contra?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Abstendo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Registrado sua abstenção.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Eu estou
me abstendo desse Projeto de Lei, pelo simples fato técnico que o
Deputado Max acabou de relatar aqui que ainda ficou em dúvida, ou
seja, a prefeitura vai fazer a sarjeta e o Governo do Estado vai colocar
o asfalto. Então se a prefeitura cometer um equívoco na colocação de
sarjeta, vai danificar. Eu não sou engenheiro, mas todo mundo sabe no
mínimo isso, pode supor que uma sarjeta mal feita vai danificar o
asfalto. Então esse misto de prefeitura e Governo que estão tentando
implementar aqui é algo inovador, é algo de governo comunista, porque
em lugar nenhum ouvi falar disso. Ou a prefeitura faz a obra por inteiro
ou o governo do Estado faz a obra por inteiro. Agora, um fazer uma
parte e outro fazer outro... É por isso que estou aqui apenas registrando
essa minha abstenção. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, pela ordem. Só gostaria de registrar também
a minha abstenção em relação à votação, levando em consideração as
palavras do presidente da Federação do Município porque da forma
como for aprovado esse projeto, na forma original, nenhum município
vai ter interesse em celebrar. Quero que registre minha abstenção, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Será registrado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente,
abstenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Abstenção, deputado Max Barros. Abstenção,
deputados Sousa Neto, Edilázio Júnior, Wellington do Curso. Feito o
registro. Projeto de Resolução Legislativa n.º 015/2017, de autoria do
deputado Stênio Rezende. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução n.º 036/2016, de autoria do deputado
Professor Marco Aurélio. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução n.º 037/2016, de autoria do Professor
Marco Aurélio. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação.
Projeto de Resolução n.º 040/2016, de autoria dos deputados Rigo
Teles e Levi Pontes. Em discussão. Em votação. Os deputados e

deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 033/216, de autoria
do deputado Edson Araújo. Ausente. Requerimento n.º 209/2017, de
autoria do deputado Júnior Verde. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 216/2017, de autoria do deputado Júnior
Verde. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Valéria Macedo.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Eu
gostaria de pedir ao deputado Júnior Verde para subscrever os
Requerimentos 216 e 218/2017. Já vou adiantar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Se o autor autorizar, não tem problema.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Autorizado,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – O deputado Sousa
Neto também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento n.º 217/2017, de autoria do deputado
Júnior Verde. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
218/2017, de autoria do deputado Júnior Verde. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 227/2017, de autoria do deputado
Marco Aurélio. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
223/2017, de autoria do deputado Marco Aurélio. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento
n.º 228/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso. Deferido.
Requerimento 229/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney.
Deferido. Estão incluídos para a sessão de amanhã: Requerimento n.º
234/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota; Requerimento n.º 235/
2017, de autoria da deputada Graça Paz; Requerimentos 236, 237 e
238/2017, de autoria do deputado Júnior Verde; Requerimento n.º 239/
2017, de autoria do deputado Adriano Sarney; Requerimento n.º 240/
2017, de autoria do deputado Fábio Braga; Requerimento nº 241/2016
de autoria do deputado Wellington do Curso. Eu quero comunicar aos
senhores e senhoras deputadas, a realização de uma Sessão Especial
pela passagem dos 85 anos de fundação da Ordem dos Advogados do
Brasil do Estado do Maranhão. Logo após a presente Sessão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela Ordem.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Já são 11h30, eu pediria que os líderes fizessem um
acordo para nós iniciarmos a Sessão Solene.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - De antemão,
o Bloco Parlamentar Democrático declina. Mas eu gostaria de usar o
Tempo da Liderança.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em primeiro lugar, está inscrito o deputado Josimar de
Maranhãozinho.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem. O Bloco Unidos pelo Maranhão o deputado
Marco Aurélio falará por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Grande Expediente, Deputado Josimar, por trinta
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Tempo dos Blocos, eu vou usar o Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A Assessoria vai pegar os nomes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só para comunicar que hoje à tarde, às
15h, audiência pública para discutir as privatizações e os impactos
nos municípios, privatização do Banco do Brasil, Caixa Econômica,
Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Correios, Eletronorte. Então,
hoje, às 15h, no Plenarinho. Todos estão convidados. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Quero usar das
prerrogativas para que também concedam um tempo para PEN.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – É um direito seu que vai ser que vai ser atendido. Há
orador na tribuna. Deputado Josimar, no Grande Expediente.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
senhoras e senhores, senhores deputados e senhoras deputadas, galeria,
internautas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os agentes
de saúde, agentes de endemias. Parabenizar vocês por essa conquista,
dizer que não teria gestão estadual, muito menos gestões municipais se
não tiver a valorização do servidor público. E aqui fico muito feliz em
colaborar com a valorização dos agentes de endemias e dos nossos
agentes comunitários de saúde, tendo em vista que são vocês que estão
cuidando das nossas famílias maranhenses, que estão visitando dia a
dia e fazendo a maior parte da nossa saúde da atenção básica. Senhor
Presidente, eu venho a esta tribuna hoje para falar de um assunto
municipal, porque não é característica minha discutir assuntos
municipais nesta tribuna, mas quero inicialmente dizer que vou usar
esta tribuna porque eu fui citado por um deputado federal, na Câmara

Federal, o qual me fez ter a obrigação de dar a resposta adequada e a
verdade que ele precisa ouvir. Eu quero aqui falar sobre os servidores
da cidade de Zé Doca. Quero, inicialmente, elogiar os professores
daquela cidade, os professores que têm obrigação, os professores que
têm respeito com a educação de Zé Doca. Pois o nosso candidato
derrotado lá em Zé Doca, nas eleições passadas, foi até Brasília defender
uma minoria. Minoria essa que cobra os direitos adquiridos ilegalmente.
E tenho provas aqui, ao contrário do Deputado Aluísio Mendes,
Deputado Federal, que deveria usar os dois minutos que ele usou na
tribuna para falar do que fez pelo Maranhão durante esses dois anos
de mandato, para falar o que mandou de recursos federais para a nossa
região, mas ele prefere ouvir fuxicos, conversinhas de candidato
derrotado. Então eu quero dizer ao Deputado Aluísio Mendes que nós
temos, sim, uma parceria com mais de 70% dos professores de Zé
Doca, com mais de 70% dos professores que querem o melhor aos
filhos de Zé Doca, porque temos consciência que, através do professor,
os nossos filhos conseguem ter uma educação adequada e conseguem
ser um profissional de qualidade. Posso dizer aqui que quando o
Deputado Aluísio Mendes afirma que a Prefeita Josinha está demitindo
servidores, professores efetivados, eu quero dizer para o nobre colega
Aluísio Mendes, que não conhece a minha região e muito menos Zé
Doca, que quando ele fala desses professores, ele está falando como
um exemplo que você pode ver e isso vai se tornar público, porque é
dinheiro público. A questão do Iorlan de Oliveira Nunes, um cidadão
que recebeu a portaria de estabilidade, e todos vocês sabem,
principalmente você meu amigo César Pires, que é deputado, mas já
foi reitor, você conhece a lei da estabilidade. A lei da Estabilidade é
aquela que diz que você teria que estar em exercício cinco anos antes do
ano de 1988. Isso quer dizer que você deveria estar em exercício, em
1983. Agora como é que um cidadão que nasceu em 1980 recebe uma
portaria de estabilidade? Como é que um cidadão que nasceu em 80,
que só tinha 3 anos de idade. Outro que nasceu também em 1980, outro
que nasceu aqui, a Sheila de Jesus, nasceu em 71. Então são essas
pessoas que, através de um processo administrativo, estão sendo
demitidas, porque essas pessoas, sim, podem trabalhar no município
de Zé Doca. Se elas são capazes, se elas são boas profissionais, pois
participe de um concurso público, pois participe de um seletivo que
teve lá em Zé Doca, mas não, não dessa forma, de forma ilegal, isso
gera vários crimes. Quero também ressaltar que, além dessas pessoas
terem sido efetivadas ilegalmente, também estão há quatro anos gozando
dos benefícios do plano do magistério daquela cidade de Zé Doca, o
qual também recebe aqui quase um salário mínimo só de quinquênio.
Então é um absurdo o que estava acontecendo naquela cidade de Zé
Doca. É um absurdo você ver pessoas como Antônio Ibermor, um
homem que recebe só de quinquênio quase um salário mínimo, isso
também eleva o triênio, enquanto essa pessoa só tinha direito a um
quinquênio. Então eu quero dizer que o que acontecia em Zé Doca era
mais umas das farras de gratificações ilegais porque, quando o prefeito
assumiu, partiu para o consignado e seu secretariado também, buscando
pessoas para levantar recurso e colocando o dinheiro de gratificação,
de quinquênio ou de triênio ilegalmente na ficha desse servidor. Está
aqui a ficha do servidor do município de Zé Doca. Isso gerou uma das
maiores fraudes na folha de pagamento já vistas no município e no
estado do Maranhão. Durante quatro anos de mandato da gestão
passada, houve, houve um desvio de quase 30 milhões só de pagamentos
de triênio, quinquênio, gratificações, portarias indevidas e pessoas que
ganhavam do Fundeb, dos 60%, mas que moravam em Brasília. Temos
aqui um caso que me chama muita atenção. A Dona Dagmar Maria de
Jesus, ex-mulher do vereador Alcobaça, essa tanto eu como o povo de
Zé Doca sabemos que sempre residiu em Brasília e, por incrível que
pareça, essa mulher recebe dos cofres públicos, do Fundeb, quase sete
mil reais, mas nunca esteve, e isso pode perguntar a qualquer pai de
família, nunca esteve em sala de aula. É esse o crime que o deputado
Aluísio Mendes disse que a prefeita Josinha está cometendo, todo
maranhense sabe que a Josinha é minha irmã, mas também não é a
primeira da minha família a comandar um município. Sabemos que eu
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fui prefeito durante oito anos, fui prefeito naquela cidade de
Maranhãozinho onde tive consideração com meus servidores, tive a
consideração com os colaboradores porque servidores são
colaboradores. Não há gestão, não há governo se não tiver a parceria
dos gestores, mas gestores comprometidos em pagar e não fraudar da
forma que está acontecendo. Professor Francisco Monteiro de Lima,
professor esse que, por incrível que pareça, mora em Alcântara, nunca
esteve em sala de aula, mas ganha, ganhou, ganha por mês quase R$ 3
mil. Esse aqui é sobrinho do nosso candidato Zé Costa, derrotado nas
eleições passadas. Também temos outros casos que nos chama atenção,
vejam só o tamanho da corrupção que tinha na folha de pagamento, a
vice-prefeita Lindalva Serra Barros, ela legalmente ganhava o seu salário
de R$ 8 mil por mês, é um direito dela, o povo concedeu, mas ela não
poderia era ganhar o salário de professora com a portaria de estabilidade
e ganhar como está aqui nessa folha de pagamento mais de três mil
reais por mês. Isso vai se tornar público. Jamais ela poderia. Ela poderia
até estar em sala de aula, mas ela tinha que optar por um salário, com
certeza, um salário maior, mas ela passou os quatro anos, quatros anos
recebendo R$ 8 mil como vice-prefeita e mais de R$ 3 mil como
professora. Nós sabemos, eu já fui gestor e sabemos que o FUNDEB
é muito taxativo, é um recurso para ser usado na escola. E os 60%,
especificamente, com professores no uso da sua profissão dentro da
sala de aula. Agora, eu pergunto, deputado Aluísio Mendes, será se V.
Exa. tem advogados capacitados para defender esse tipo de fraude?
Pois isto aqui é só um exemplo, nós temos mais de 300 pessoas e a
prefeita Josinha tomou o cuidado de instaurar duas comissões de
processos administrativos que estão sendo apuradas. E as pessoas que
estão sendo demitidas é esse tipo de pessoa. Agora, eu quero ver você
ser bom para defender o indefensável, porque é isso que está
acontecendo em Zé Doca. E isso foi o que fez o município de Zé Doca
ter uma economia de R$ 500 mil por mês na folha de pagamento. A
grande fraude que existe em muitos municípios, mas, em Zé Doca, não
vai existir mais, porque lá tem uma prefeita que está moralizando a
cidade, que está moralizando o dinheiro público. Porque o dinheiro
público é do povo, mas é para ser distribuído de igual para igual não é
para fazer igual ao prefeito fez na gestão passada. O município de Zé
Doca vem perdendo dinheiro ano a ano e nesses dois anos...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Josimar, quando possível V. Exa. me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Nesses dois anos, deputado Rogério
Cafeteira, o município de Zé Doca declinou a merenda escolar de R$
130 mil por mês para R$ 83 mil. Declinou o FUNDEB, nesses dois
anos, declinou e se você for comparar, R$ 5 milhões a menos, é o que
a prefeita Josinha está trabalhando. Porque o ex-prefeito não teve a
coragem de cortar esses benefícios, de cortar os compromissos políticos
que ele fez. Ele não teve a coragem que a prefeita Josinha está tendo. A
prefeita Josinha está tendo a coragem de o muito que está sendo
distribuído para pouco distribuir entre todo o povo de Zé Doca. Se
você, hoje, andar lá em Zé Doca, vai ver que metade da estrutura das
escolas municipais estão restauradas. E para essa economia foi investido
mais de dois milhões e meio só para iniciar as aulas, só para iniciar o
ano letivo lá em Zé Doca. E nós hoje podemos dizer que tenho orgulho
de estar no grupo e dizer, Deputado Rogério, que hoje Zé Doca, pela
reforma, pela postura, hoje, Zé Doca já tem mais de dois mil e
quinhentos alunos a mais, comparado ao ano passado. O seu aparte,
Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
– Deputado Josimar, eu gostaria de parabenizar pela sua iniciativa de
vir hoje à tribuna e fazer esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que
a justiça será feita nessa questão que V. Ex.ª já apontou alguns exemplos,
itens. E tenho certeza, Deputado Josimar, pelo que lhe conheço, que a
postura do seu grupo frente à Prefeitura de Zé Doca é correta e

pensando na população da cidade. Eu faço e me sinto ainda mais livre
para fazer essa fala, Deputado, porque na região nós acabamos sendo
adversário, então eu acho que eu tenho a isenção para poder lhe falar
isso. Então tenho certeza que o povo de Zé Doca vai ter muito a ganhar
com a administração que você e a sua irmã vão imprimir ao município,
que Vossa Excelência e a Excelentíssima prefeita vão imprimir ao
município. E desejo sucesso. Independentes de questões políticas e
eleitorais, eu torço que o Maranhão dê certo.  Então eu queria
parabenizá-lo mais uma vez pelas suas palavras, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Muito obrigado, Deputado. Eu tenho na
minha mente e o meu slogan de campanha foi para fortalecer os
municípios. Eu acredito que cada gestor municipal fazendo a sua parte,
com certeza, o Estado terá menos dificuldade de tirar o nosso Estado
de um dos mais pobres da Federação Brasileira. Mas quero aqui dizer
de público que, a partir de segunda feira, a prefeita Josinha está
denunciando mais de 45 casos desses. Inicialmente  esse é só o primeiro
malote  de 45 casos que  vai ser denunciado na Polícia Federal, vai ser
denunciado no Ministério Público Federal e no Ministério Público
Estadual. E que o inquérito prove quem é o criminoso, quem cometeu
o crime, se foi o secretário por gastar indevidamente, se foi o servidor
por receber indevidamente, ou se foi o prefeito por fazer a farra de
portarias ilegais no município de Zé Doca. Mas quero aqui deixar o
meu repúdio ao pronunciamento do Deputado Aluízio Mendes e dizer
para ele que fui eleito por uma região de 23 municípios, na qual eu fui
o mais bem votado da história em 18. Dizer que fui eleito pela política,
estou fazendo política. Ao contrário dele, que foi eleito por duas
máquinas administrativas, usando a Secretaria de Segurança e a Secretaria
de Saúde, pousando e voando aí de helicópteros, que eu não sei qual
empresário que patrocinou. Mas quero dizer para você, deputado
Aluísio Mendes, que eu estou pronto na minha região, estou pronto lá
em Zé Doca, estou pronto para debater política com você, não sei se
você está pronto, porque você nunca fez política para se eleger, você
se elegeu mesmo com essas duas máquinas, você se elegeu com a
votação inexpressível. Quero dizer para você: venha fazer política em
Zé Doca. Eu vou pleitear o cargo de deputado federal, o qual também
você vai pleitear, agora lá em Zé Doca, na minha região, você pode vir
fazer política porque agora vai ter que fazer política, já que não vai ter
máquina para fazer política por você. Pode vir, porque lá na minha
região e em Zé Doca você vai levar uma pisa, mas uma pisa de voto,
porque você tem que aprender muito e conhecer o nosso Estado. Você
chegou ontem aqui de paraquedas e pegou logo a estrutura. Não foi à
toa que você chegou, você começou carregando uma maletazinha para
poder sentar na Secretaria de Segurança. Agora eu quero dizer para
você que eu nunca carreguei maleta de ninguém e nunca fui puxa saco
de ninguém. Aprendi com o meu pai, aprendi com a minha família que
o homem tem que ter dignidade e, acima de tudo, trabalhar para
conquistar os seus objetivos. Foi assim que eu cheguei onde estou
aqui. Sou hoje o deputado mais bem votado deste estado, mas continuo
com a mesma simplicidade e honrando o povo maranhense. Agradeço
aqui a cada um de vocês que acreditaram em mim. Continuarei lutando
por um Estado melhor e por um Estado sem esse tipo de corrupção,
porque esse é o nosso perfil administrativo, essa é a nossa qualidade
de fazer gestão pública. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado,
deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Pela Liderança do Bloco Parlamentar Democrático,
deputado Vinícius Louro, cinco minutos sem apartes. Logo depois, o
deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, onde eu quero saudar a presidente da Federação
Maranhense dos Agentes Comunitários de Saúde, Marleide Bernaber,
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os agentes comunitários da região do Médio Mearim, Lúcia Louro,
minha tia de Trizidela do Vale, Sansão, de Lima Campos, Rosa e
Francisco, de Poção de Pedra, Cláudio, Lago da Pedra, Anselmo, Lago
do Junco, que vieram participar da grande aprovação da lei que
regulamenta o incentivo de 10% nos seus proventos. E em nome desses
agentes comunitários de saúde, eu quero aqui saudar o Francisco
Reinaldo, de Pedreiras, os municípios presentes, dentre os quais eu já
citei Lima Campos. Quero aqui também chamar a atenção do município
Bernardo Mearim, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco e de
Esperantinópolis. O Joacélio, enfim, vocês são todos bem-vindos à
Casa do Povo, essa realmente é a Assembleia Legislativa, onde eu
quero parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado
Humberto Coutinho, parabenizar a deputada Valéria Macedo que hoje
foi um dia de vitória, um dia de vitória para a saúde maranhense, haja
vista, senhoras e senhores, que eu sempre estive apoiando os agentes
comunitários de saúde na época em que fui vice-prefeito da cidade de
Trizidela do Vale. Agora, como deputado, também sempre tiveram o
nosso apoio porque nós entendemos que vocês são peças fundamentais,
a importância dos senhores e das senhoras dentro dos municípios não
há precedentes e a gente fica muito feliz, como aqui já foi dito vocês
são os professores, são a mãe, os pais de alguns ali, são as pessoas que
realmente fazem o preventivo na saúde, e eu vejo aqui muitas vezes
deputados e deputadas vendo que nós temos que fazer campanhas de
prevenção. Deputado Edilázio, a prevenção está aqui neste Plenário,
está aqui no Estado do Maranhão nas suas peculiaridades nas cidades
maranhenses, e hoje eu tirei esse dia somente para falar dos agentes
comunitários de saúde porque fico feliz, fico enaltecido, deputada
Valéria Macedo, por essa grande aprovação e o Maranhão hoje está
mais contente, imaginamos nas nossas bases eleitorais as pessoas que
vocês tem o convívio que também deve estar felizes porque querendo
ou não, ali são a melhoria da qualidade de vida de todos que vocês
atendem e principalmente da aprovação desses dez por cento do
incentivo que vão melhorar ainda mais. Então, eu fico muito feliz,
quero dizer aqui que contém com o deputado Vinícius Louro para o
que der e vier, principalmente na região do Médio-Mearim, onde nós
temos o carinho, a atenção junto aquele povo e nós de mãos dadas,
unidos é que nós vamos levando cada vez mais qualidade de vida, aqui
para quem não me conhece eu tenho uma atuação muito grande não é só
a região do Médio-Mearim que envolve ali de Lima Campos até Lago
da Pedra, de Peritoró até São Raimundo Doca Bezerra e a gente tem ali
uma atuação presente, constante, alinhada com o povo, levando e
melhorando o social, isso é que importa, os gestores públicos, os
prefeitos, deputados municipais lutando pelo progresso e pela melhor
qualidade de vida. Então, fiquem com Deus, conte com o deputado
Vinícius Louro para o que der e vier, são estas as minhas palavras
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Pela Liderança, o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, hoje ocupada pelos ACE,
Agentes Comunitários de Endemias. Nós, inclusive já ressaltamos que
temos um projeto nesta Casa, que é o Projeto de Lei nº 18/2015, que
trata do piso salarial dos ACE. Nós estamos mais uma vez em defesa
da atividade de vocês, vocês que estão no dia a dia e conhecem a luta do
povo maranhense, conhecem a pobreza do povo maranhense, conhecem
a miséria do povo maranhense, vocês estão nas periferias, estão nos
lugares mais distantes em todas as cidades e conhecem a realidade do
povo maranhense, e, mais ainda, conhecem o descaso com a
administração pública, a falta de politicas públicas, a falta de saúde, de
educação, de transporte, vocês estão no dia a dia mantendo esse contato
com as famílias. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês por esta
conquista na manhã de hoje e, mais uma vez, reforçar o nosso pedido
com o Projeto de Lei que ainda tramita nesta Casa, e também ao

Governador Flávio Dino, para que dê as garantias que vocês necessitam,
que é o reajuste que está faltando de 2015/2016, a todos os ACE e
agentes de endemias. Parabéns a todos vocês! Senhor Presidente, eu
quero ressaltar a agenda do Parlamento Amazônico, já está confirmada,
já foi concluída, será realizado no dia 27 de abril, na cidade de Imperatriz,
e nós teremos cinco palestras já confirmadas. Primeiro palestrante, o
Ministro Sarney Filho, falando sobre a Lei Geral do Licenciamento
Ambiental, na Região Amazônica, terá como mediador o Deputado
Estadual, Adjuto Afonso, que é o Presidente da UNALE. A segunda
palestra, sobre a taxa de controles e incentivos fiscais em favor da
SUFRAMA e da Região Amazônica, com a Senadora Vanessa
Grazziotin, do PCdoB, do Amazonas, e terá o Deputado Sinésio
Campos como mediador. A terceira palestra, a instalação da Frente
Parlamentar Brasil e China nas Assembleias Legislativas da região Norte.
E desenvolvimento econômico e da infraestrutura na Região Amazônica,
com o senador Roberto Rocha, terá como mediador o Deputado
Estadual Sandro Locutor, que é ex-presidente da UNALE. E a quarta
palestra, a emancipação de novos municípios. No Estado do Maranhão
temos 40 municípios, 40 povoados, 40 distritos que estão pleiteando
essa emancipação e essa palestra de emancipação dos municípios do
Deputado Federal Décio Nery de Lima, do PT de Santa Catarina. E
terá como mediador o Deputado Federal André Fufuca, segundo vice-
presidente da Câmara Federal. E a quinta e última palestra,
Desigualdades Educacionais e o custo dessa educação na Região
Amazônica. Palestrante o Deputado Sidney Leite, do Prós do Amazonas.
Então já está confirmada a agenda do Parlamento Amazônico para o dia
27 de abril, na cidade de Imperatriz. E, só para concluir, Senhor
Presidente, hoje eu estive logo cedo participando de uma solenidade
no Exército brasileiro. Durante 15 anos fui sargento do Exército.
Durante 15 anos servi as Forças Armadas e hoje relembrei boa parte
desse tempo que servi ao Exército brasileiro. Então hoje é a formatura
em homenagem ao Dia do Exército. Quero registrar, na manhã de hoje,
o trabalho relevante que o Exército presta à nação brasileira. E, mais
uma vez, em defesa do Exército brasileiro solicitar do Governo Federal
o fortalecimento das Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica,
em especial, do Exército brasileiro, o 24º Batalhão de Infantaria Leve,
que hoje é comandada pelo coronel Marcus Vinícius, que é tenente do
24º BC. Servimos juntos no 24º BC e, hoje, com muito orgulho, tanto
o comandante como o subcomandante do 24º BIL são ex-militares que
já serviram o 24º BIL, na época o 24º BC. Tive a honra de servir com
esses dois militares, que é o coronel Marcus Vinícius e o coronel
Altarúgio. Então faço aqui o registro da minha visita hoje em
comemoração ao Dia do Exército, o 24º BIL. E, para finalizar, no dia 05
de maio, teremos uma audiência pública para tratar sobre os avanços e
retrocessos na educação pública no nosso Estado. Era o que tinha para
o momento. Convidar a todos para que permaneçam para a solenidade,
hoje, em homenagem aos 85 anos da OAB - Seção Maranhão. Que
todos possam permanecer e prestigiar essa solenidade. Que Deus
abençoe a todos. Fazer, inclusive, o registro do presidente da OAB-
MA, o Dr. Thiago Diaz, que já se encontra na Casa. Que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Sem oradores inscritos, declaro encerrada a presente
Sessão.

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

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

Costa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Antônio Pereira, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Hemetério
Weba, Léo Cunha e Paulo Neto. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do expediente encaminhado à publicação e
concedeu a palavra aos Deputados Raimundo Cutrim, Wellington do
Curso, Júnior Verde, Eduardo Braide, Bira do Pindaré, Sousa Neto e
Rigo Teles. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que a inscrição do Deputado Cabo
Campos ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e declarou
aberta a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação em segundo
turno, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 129/2016, de autoria do
Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre a gratuidade da expedição
de Carteira de Identidade Estudantil para alunos de Escolas Públicas
da rede estadual, sendo o mesmo aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental. Ainda em segundo turno, regime de urgência, o Plenário
aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2016, de mesma
autoria, que concede a medalha de Mérito Legislativo “João do Vale”
ao Grupo de Atores da Comédia Pão Com Ovo. Em primeiro turno,
regime de prioridade, foi aprovado o Projeto de Lei nº 001/17 do Poder
Executivo (Mensagem nº 121/2016) que institui o “Projeto Remissão
Pela Leitura” no âmbito dos estabelecimentos penais do Estado do
Maranhão, com pareceres favoráveis das Comissões de Contituição,
Justiça e Cidadania e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs:
210 e 215/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, subscritos
pelos Deputados Adriano Sarney, Wellington do Curso, Sousa Neto e
Deputada Nina Melo,  encaminhando votos de aplausos e
congratulações ao Coral São João e solicita, ainda, que seja realizada
uma Sessão Solene no dia 01 de junho de 2017 em comemoração aos 40
anos do referido Coral; Requerimentos nºs: 211 e 212/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso encaminhando Mensagem de
Congratulações ao Senhor Natalino Salgado, parabenizando-o pela sua
posse como membro da Academia Nacional de Medicina, ocorrida no
dia  11 de abril, bem como ao Procurador de Justiça Senhor Eduardo
Jorge Heluy Nicolau, parabenizando-o pela sua eleição como
Corregedor Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão para
o biênio 2017-2019; Requerimentos nºs 214 e 221/2017, de autoria do
Deputado Stênio Rezende para que sejam votados em regime de
urgência, em Sessão Extraordinária o Projeto de Resolução Legislativa
nº 015/2017, de sua autoria e o Projeto de Lei nº 074/2017, do Poder
Executivo; Requerimentos nºs: 220, de autoria da Deputada Valéria
Macêdo, solicitando que seja votado em regime de urgência, em Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº 083/2017, de autoria do Poder
Executivo; 222/2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, para
que seja realizada uma Sessão Solene no dia 22 de junho do corrente
ano, para celebrar o Centenário dos Escoteiros do Maranhão e 223/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando
Mensagem de Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal de Bacabal, parabenizando-os pela passagem do aniversário
de fundação da cidade. Os Requerimentos nºs: 216, 217 e 218/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde, foram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária, devido a ausência do autor. Sujeitos a deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 224/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de Pesar a Senhora
Márcia Soares, esposa do Senhor Miguel Sampaio, pelo seu falecimento

ocorrido no dia 15 de abril, no Município de Anajatuba; 225/2017, de
autoria do Deputado  Adriano Sarney, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 05, 10 e 11 de
abril do corrente ano, conforme atestado médico. Sujeito a deliberação
da Mesa foi deferido o Requerimento. Na forma do Art. 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária: Projeto de Lei nº 010/2017, de autoria do Poder Executivo;
Projetos de Resolução nºs 036 e 037/2017, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio e 040/2017 de autoria do Deputado Rigo
Teles e os Requerimentos nºs: 227/17, do Deputado Professor Marco
Aurélio; 228, 231 e 232/17, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; 229/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney e 230/17, de
autoria do Deputado Sousa Neto. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Edilázio Júnior. No tempo dos
Partidos ou Blocos ocuparam a Tribuna a Deputada Andréa Murad
que falou pela Liderança do Bloco Parlamentar do Maranhão, o
Deputado Rogério Cafeteira que falou pela Liderança do Governo e
pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o
Deputado Adriano Sarney que falou pelo Partido Verde e pela Liderança
deste Partido, o Deputado Wellington do Curso que falou pelo Bloco
Parlamentar Independente e pela Liderança deste Bloco, o Deputado
Vínicius Louro que falou pela Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático e o Deputado Othelino Neto que falou pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, retornando a Tribuna 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, 19 de abril de 2017.

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

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

Pindaré.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo,
Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio Vieira, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Andréa Murad, César Pires, Edson Araújo,  Graça Paz, Josimar de
Maranhãozinho, Léo Cunha, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente declarou
aberta a Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”.
Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projetos
de Lei nºs: 021/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
institui o “Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de
Útero” e 022/17, do mesmo Deputado, que disponibilize a vacina
contra o Human Papillomavírus (HPV) e câncer de colo do útero, nas
unidades de Saúde Pública do Estado do Maranhão; Requerimentos
n°s: 067/17, da Deputada Valéria Macêdo, enviando Mensagem de
Congratulações aos Desembargadores Raimundo José Barros de Sousa
e Ricardo Tadeu Bugarin Dualibe, pela posse nos cargos de Presidente
e Vice-Presidente/Corregedor, respectivamente, do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, cuja solenidade se deu no dia 23 de fevereiro do
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corrente ano; 068/17, do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 13 a
16 de fevereiro do corrente ano, conforme atestado médico; 069/17, do
Deputado Othelino Neto, solicitando que seja votado em Regime de
Urgência, em Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 017/17, que
dispõe sobre a reposição de perdas salariais dos servidores do Ministério
Público Estadual; 070/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando
que seja realizada, em data e local a serem definidos, uma Audiência
Pública para tratar sobre a Reforma da Previdência e sobre a Reforma
Trabalhista, ambas propostas nos últimos meses pelo atual Governo;
071/17, do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja realizada
uma Audiência Pública, no dia 08 de março de 2017, no Salão São
Vicente, na Cidade de Barreirinhas, às 15h, a ser promovida pela
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho na Assembleia Legislativa do Maranhão, contando com a
participação da Ministério Público Estadual e demais autoridades
envolvidas, para tratar sobre a convocação de aprovados em concurso
público naquele Município e 072/17, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja realizada, em data a ser definida, uma audiência
pública para discutir sobre a “Cultura no Maranhão: desafios e
perspectivas”, abordando a politica e gestão cultural maranhenses,
com ênfase no fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.
Indicações nºs: 193/17, do Deputado Eduardo Braide, ao Prefeito
Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa,
solicitando a recuperação asfáltica da Rua 25 do Recanto Turu; 194/17
do Deputado Eduardo Braide, ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando o aumento do
policiamento no Bairro Recanto Turu; 195/17, do Deputado Eduardo
Braide, à Reitora da Universidade Federal do Maranhão - UFMA,
Senhora Nair Portela Silva Coutinho, solicitando estudos sobre as
condições ambientais da Lagoa da Jansen, bem como sobre a situação
dos peixes e mariscos que lá se encontram; 196/17, do Deputado Bira
do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, para que determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão das ruas e avenidas do
Município de Serrano, no Programa Mais Asfalto do Governo do
Estado; 197/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado
do Maranhão,  para que determine ao setor competente a destinação de
uma unidade móvel do Viva para o Município de Serrano; 198/17, do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão
e ao Presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana,
solicitando o aumento da frota do Projeto Travessia, diante da recente
expansão do atendimento, a fim de garantir um bom atendimento às
pessoas com deficiência da área metropolitana; 199/17, ainda do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão
e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando-
lhe, uma ambulância para o Município de Peri Mirim; 200/17, do
Deputado Wellington do Curso ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a reforma da quadra, localizada na Rua do
Campo, no Bairro Túnel do Sacavém e 201/17, da Deputada Nina
Melo ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando a reforma e
ampliação da sede da companhia independente da Polícia Militar
localizada no Município de Grajaú. Não havendo mais matéria para
leitura, o Presidente encaminhou o expediente lido à publicação. No
Pequeno Expediente ouviu-se os Deputados Doutor Levi Pontes, Bira
do Pindaré, Júnior Verde, Cabo Campos, Zé Inácio e Sousa Neto. O
Deputado Doutor Levi Pontes relatou a inauguração do Centro
Integrado de Atenção a Crianças e Adolescentes, destacando a
importância dessa instituição para redução das desigualdades sociais.
Em seguida, o Deputado Bira do Pindaré também discorreu sobre a
inauguração do Centro Integrado de Atenção a Crianças e Adolescentes
e sobre o papel social dessa instituição, parabenizando o Governador
Flávio Dino por essa iniciativa. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde
relatou sua participação em uma importante iniciativa do SEBRAE
para o desenvolvimento do turismo no Maranhão bem como na geração

de emprego e renda. O Deputado Cabo Campos conclamou os demais
Deputados a participarem da Sessão Solene em comemoração ao Dia
Mundial da Saúde. Na sequência o Deputado Zé Inácio informou sobre
os preparativos para a eleição da Diretoria Nacional do Partido dos
Trabalhadores, tendo a nova diretoria a importante missão de organizar
o partido para as eleições de 2018. Por fim, ouviu-se o Deputado
Sousa Neto informando ter protocolado um requerimento solicitando
informações sobre o convênio firmado entre a Universidade Federal do
Maranhão e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, tendo em
vista os diversos casos de violência que têm ocorrido no referido
Campus, que se encontra uma situação de total insegurança. Esgotado
o tempo regimental destinado a este turno, o Presidente em exercício,
Deputado  Stênio Rezende  declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação dos seguintes Requerimentos, que foram
aprovados: Requerimento nº 188/2017, de autoria do Deputado Stênio
Rezende, solicitando que seja votado em regime de urgência, em uma
Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Magistrado
Sebastião Joaquim Lima Bonfim; Requerimento nº 193/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde, subscrito pelos Deputados Eduardo Braide
e Sousa Neto, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa
Votos de Congratulações à população do Município de Coroatá, pela
passagem de seu 97º (nonagésimo sétimo) aniversário, completados no
dia 08 de abril do ano em curso e o Requerimento nº 194/2017, também
de autoria do Deputado Júnior Verde, subscrito pelo Deputado Eduardo
Braide, no mesmo sentido, à população do Município de Rosário, pela
passagem de seu 102º (centésimo segundo) aniversário, completados
no dia 06 de abril do ano em curso. Os Projetos de Resolução nºs: 036
e 037/2016, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, bem
como os Requerimentos nºs: 196, 197 e 198/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo, foram transferidos devido a ausência dos
respectivos autores em Plenário. Na forma do Art. 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs 196, 198 e 204/2017, de autoria do Deputado
Edson Araújo, Requerimento nº 188/2017, de autoria do Deputado
Stênio Rezende, Requerimento nº 200/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, Requerimento nº 201/2017, de autoria do Deputado
Sousa Neto, Requerimento nº 202/2017, de autoria da Deputada Ana
do Gás, Requerimento nº 203/2017, de autoria do Deputado Ricardo
Rios, Requerimento nº 205/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga
e o Requerimento nº 206/2017, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho. No primeiro horário do Grande Expediente assim
como no tempo dos Partidos e Blocos não houve indicações de Líderes.
Não havendo oradores inscritos no Expediente Final e 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, 06 de abril de
2017. Deputado Stênio Rezende - Presidente, em exercício. Deputado
Bira do Pindaré - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Francisca
Primo - Segunda Secretária, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ROBERTO COSTA
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PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER N° 100/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
052/2017 – INSTITUI o mês de dezembro como “Dezembro Cinza”,
destinado a homenagear os Policiais e Bombeiros Militares falecidos
em decorrência da profissão Militar.

AUTORIA:  Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 102/2017 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2017 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor PAULO AUGUSTO DA TRINDADE.

AUTORIA:  Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
PARECER Nº 105/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

056/2017– (MENS. GOV. Nº 012/2017) – INSTITUI o “Programa
Maranhão Verde”, destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados
para apoio à conservação e recuperação ambiental.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de Abril de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE  TRABALHO; E SAÚDE,   REALIZADA AOS 19
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2017,  ÀS  10 HORAS E 35
MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
                           FRANCISCA PRIMO
VINICIUS LOURO
ROBERTO COSTA
BIRA DO PINDARÉ (Suplente)
ANA DO GÁS
FÁBIO BRAGA
GRAÇA PAZ
ROGÉRIO CAFETEIRA (Suplente)
EDIVALDO HOLANDA
WELLINGTON DO CURSO
JÚNIOR VERDE (Suplente)
SOUSA NETO (Suplente)
RAFAEL LEITOA (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

083/2017 – (MENS. GOV. Nº 015/2017) – que INTITULA Política
Estadual de Confinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado
do Maranhão – PECAPS e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado MARCO AURÉLIO

COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Administração
Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho; Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle e Saúde.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do
voto da Relatora.

PARECER VERBAL  – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 015/2017 – CONCEDE Título de Cidadão
Maranhense ao Senador JOSÉ AGRIPINO MAIA.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATORA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de Abril de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da CCJC

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa n.º 033/2016, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 815/2017

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao Grupo dos Atores da Comédia Pão
com Ovo.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” ao grupo dos atores maranhenses da Comédia “Pão
com Ovo”, César Boaes, Adeilson Santos e Charles Júnior, em função
da importância da produção artística do grupo para o entretenimento e
o desenvolvimento cultural e artístico do Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, EM 19 DE ABRIL DE 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO – Presidente. Deputado
RICARDO RIOS – Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE
– Segundo Secretário.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 20/04/2017 (Quinta-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE MÉRITO

01- PROJETO DE LEI Nº 023/2017, de autoria do Senhor
Deputado Alexandre Almeida, que Dispõe sobre o monitoramento
eletrônico de apenados no âmbito do Estado do Maranhão  - RELATOR
DEPUTADO JUNIOR VERDE

02- PROJETO DE LEI Nº 031/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a doação de
brinquedos, equipamentos e matérias de uso infanto-juvenil e vestuário
apreendidos no Estado  - RELATOR DEPUTADO JUNIOR VERDE

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklin”, em 19 de abril de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de estudos e
projetos de engenharia e arquitetura, para construção do Edifício do
Complexo de Serviços da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e do art. 13 da Resolução Administrativa nº
788/2011, de 09 de agosto de 2011, HOMOLOGO o resultado da
Tomada de Preços nº 005/2016-CPL/ALEMA, em conformidade com
o Termo de Adjudicação nº 016/2017-CPL/ALEMA e Pareceres da
Procuradoria Geral/ALEMA e Auditoria Geral/ALEMA, constantes
nos autos do Processo Administrativo nº 3451/2016-ALEMA e,
AUTORIZO a emissão da respectiva Nota de Empenho e celebração
do Contrato Administrativo com a empresa POLO ARQUITETURA
E CONSTRUÇÃO LTDA, com valor total de R$ 113.784,07 (cento e
treze mil setecentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), nos
termos do Edital e da Propostas vencedora. Encaminhe-se à Diretoria
Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís – MA, 17 de
abril de 2017. Deputado Humberto Coutinho. Presidente.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 388/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº225/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 18 de abril do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias

de 05, 10 e 11 de abril do Deputado Adriano Sarney, tendo em vista o
mesmo encontrar-se acompanhando um familiar por motivos de saúde,
bem como em viagem oficial.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 19 de
abril de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO
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