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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/04/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.04.2017 – QUINTA-FEIRA

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ. Nº 269,270/17)

1. PROJETO DE LEI Nº 009/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE INSTITUI NO ESTADO

DO MARANHÃO O PROGRAMA JOVEM CONSCIENTE, QUE

TEM POR OBJETIVO A EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA

CIDADANIA. - DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, E DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

2. PROJETO DE LEI Nº 063/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DENOMIA “MATERNIDADE

ESTADUAL LINDONÊSA DOURADO”, A MATERNIDADE

ESTADUAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLINAS/MA

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 236/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O

PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS 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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (3º SESSÃO)

4. REQUERIMENTO Nº 237/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O

PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS 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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (3º SESSÃO)

5. REQUERIMENTO Nº 238/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O

PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS 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.

TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3º SESSÃO)

6. REQUERIMENTO Nº 255/2017, 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 VITÓRIA DO MEARIM, PELA PASSAGEM DE

SEU 184º (CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUARTO)

ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO

EM CURSO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3º SESSÃO)

7. REQUERIMENTO Nº 275/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O

PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO EX-PRESIDENTE SR. JOSÉ

SARNEY, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO, NO DIA 24

DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

8. REQUERIMENTO Nº 276/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS

OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO MENSAGEM

DE CONGRATULAÇÃO À ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

“GONÇALVES DIAS”, PELOS 24 ANOS A SERVIÇO DA

POPULAÇÃO MARANHENSE.

9. REQUERIMENTO Nº 277/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O

PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO, EM CARÁTER DE

URGÊNCIA, REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA DA MESA

DIRETORA DA CÂMARA DE DEPUTADOS, SOLICITANDO

QUE SEJA VOTADO COM MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, O

PROJETO DE LEI Nº 6.986/2017 DE AUTORIA DO NOBRE

DEPUTADO FEDERAL SR. ODORICO MONTEIRO DO PROS/

CE, QUE VERSA SOBRE A ALTERAÇÃO DO MARCO CIVIL DA

INTERNET, LEI Nº 12.965 DE 23 DE ABRIL DE 2014, PARA

INCLUIR PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE CONTEÚDOS

QUE INDUZAM, INSTIGUEM OU AUXILIEM O SUICÍDIO DE

APLICAÇÕES DE INTERNET, QUE ESPERA PARECER DA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA, CUJO O RELATOR DESIGNADO É O NOBRE

DEPUTADO JÚNIOR MARRECA – PEM/MA.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 279/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO A

MESA, SEJA CONCEDIDO O ABONO DAS FALTAS, DURANTE

MINHAS AUSÊNCIAS NAS SESSÕES DOS DIAS 10, 11, 12 E 13

DE ABRIL DE 2017, BEM COMO NAS SESSÕES DOS DIAS 19 E

20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, EM VIRTUDE DA

IMPOSSIBILIDADE DO MEU COMPARECIMENTO NESTA

CASA, CONFORME SE VERIFICA NOS ATESTADOS MÉDICOS,

EM ANEXO.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 27/04/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 094/17, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que dispõe sobre a autorização de uso de
veículos apreendidos e não identificados pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 090/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre instrumento eficaz de
garantia do exercício e das prerrogativas do profissional contábil na
esfera estadual quanto aos atos e procedimentos administrativos e da
observância da tabela oficial de seus honorários no âmbito do Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 091/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que altera dispositivo da Lei nº 9.096, de
18 de dezembro de 2009, que Institui o Fórum Permanente Maranhense
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – MICROFORUM,
tendo em vista as disposições do art. 76 da Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº
128, de 14 de dezembro de 2008 e do Decreto nº 6.174, de 1º de agosto
de 2007.

3. PROJETO DE LEI Nº 092/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que altera o dispositivo da Lei nº 7.765, de
23 de julho de 2002, que Regula o Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais – TARF  e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 093/17, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que disciplina o processo de criação,
organização e supressão dos distritos no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 089/17, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Técnico de Ensino Profissionalizante – 11 ELO”, com sede
e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 006/17, de autoria do Senhor Deputado César
Pires, que manifesta apoio à redação integral da Lei Complementar nº
157/2016  e, por consequência, contrariedade ao veto parcial aposto
pelo governo federal, e defende a derrubada do veto.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  25/04/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada em vinte seis de abril de dois mil de
dezessete.

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

Neto.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
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
PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 275 / 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 ao ex-presidente Sr. José Sarney, pela passagem de
seu aniversário, no dia 24 de abril do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 25 de abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.04.17
EM: 26.04.17

REQUERIMENTO N° 276 / 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 congratulação à
Academia de Polícia Militar “Gonçalves Dias” pelos 24 anos a serviço
da população maranhense.

Requeremos que desta manifestação seja dado ciência ao
CORONEL QOPM RAIMUNDO NONATO SANTOS SÁ, atual
comandante da APMGD.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.04.17
EM: 26.04.17
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REQUERIMENTO Nº 277 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, após ouvido
o Plenário, que seja encaminhado, em caráter de urgência, Requerimento
à Presidência da Mesa Diretora da Câmara de Deputados, solicitando
que seja votado com maior brevidade possível, o Projeto de Lei Federal
nº 6986/2017 de autoria do nobre Deputado Federal Sr. Odorico
Monteiro do PROS/CE que versa sobre a alteração do Marco Civil da
Internet, Lei nº 12.965 de 23 de Abril de 2014 para incluir procedimento
de retirada de conteúdos que induzam, instiguem ou auxiliem o suicídio
de aplicações de internet, que espera parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, cujo o Relator designado é o
Nobre Deputado Júnior Marreca – PEM/MA, in verbis:

Art. 2o A Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco Civil
da Internet, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 21-A. O provedor de aplicações de internet que
disponibilize conteúdo gerado por terceiros fica sujeito às sanções
previstas no artigo 12, aplicadas de forma isolada ou cumulativa,
decorrente da divulgação, de imagens, de vídeos ou de outros materiais
que induzam, instiguem ou auxiliem a suicídio quando, após o
recebimento de notificação de usuário ou seu representante legal, nos
termos do parágrafo único do artigo 21, deixar de promover, de forma
diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a
indisponibilização desse conteúdo.”

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, houve
um aumento de 60% no número de suicídios nos últimos 45 anos em
todo o mundo. No Brasil, o estudo aponta para um aumento de 43,8%
no número de casos entre 1980 e 2005. Para combater essa epidemia,
os governos estabelecem programas nacionais focados principalmente
na identificação dos fatores de risco e nas formas de integrar as ações
públicas. Nesse sentido, o Ministério da Saúde publicou a Portaria no
1.876/06 que “Institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio,
a serem seguidas em todas as unidades federadas, respeitadas as
competências das três esferas de gestão”. As diretrizes ali estabelecidas
contemplam, dentre outras, o desenvolvimento de estratégias de
informação e de comunicação para a prevenção do suicídio.

Atualmente, no Brasil, há uma proliferação do jogo Baleia Azul
que preliminarmente seria oriundo da rede social russa, o que ainda é
questionável. Ocorre que, por ser um jogo de internet com efeito viral,
muitos adolescentes estão tendo acesso criando uma epidemia. Acredita-
se que este jogo esteja ligado a suicídios e autoflagelo sendo
compartilhadas em redes sociais, juntamente com as hashtags do jogo.

Segundo o Site Wikipédia, o termo “Baleia Azul” refere-se ao
fenômeno de baleias encalhadas, supostamente suicidas. O jogo se
baseia na relação entre os desafiantes (também chamados jogadores,
ou participantes) e os curadores (ou chamados de administradores). O
jogo envolve uma série de tarefas dadas pelos curadores que os jogadores
devem completar, normalmente uma por dia, algumas das quais
envolvem automutilação. Algumas tarefas podem ser dadas com
antecedência, outras podem ser repassadas pelos curadores no dia,
sendo para última tarefa o suicídio. Há uma suspeita que o primeiro
caso de suicídio relacionado com o jogo tenha ocorrido em 2015 na
Rússia e que contabilizou até o momento um total de mais de 100
vítimas, daí a suspeita de que o jogo seja de origem russa.

No Brasil, há fortes indícios que o jogo deixou vítimas no
interior do Mato Grosso e em cidades como Pará de Minas e Belo
Horizonte. Há também suspeita em Minas Gerais e na Bahia. No Rio
de Janeiro, uma mãe conseguiu impedir o suicídio de sua filha, que
estava envolvida no jogo e há denúncias que dão conta de possíveis
envolvimentos de adolescentes com o jogo Baleia
Azul. Em Paulista, Pernambuco, uma garota prestou depoimento após
ser ameaçada no jogo. Na Paraíba a polícia identificou 20 jovens
envolvidos com o jogo. Atualmente são nove unidades federativas
brasileiras com casos de suicídio e mutilação sob suspeita ou
confirmação de ligação com o jogo. No Maranhão, o suicídio da jovem

Thalia Meireles ocorrido dia 14 de abril na cidade de Monção tem
fortes indícios de influência do jogo Baleia Azul.

Do exposto, solicito a esta Augusta Casa que aprove esta
solicitação para cobrar agilidade no aprove-se de alteração da Lei do
Marco Civil por entender da pertinência desta solicitação. É o que
realmente espero!

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de abril de 2017. -
Deputada Ana do Gás -  PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.04.17
EM: 26.04.17

REQUERIMENTO Nº 278 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Pesar ao Deputado
Vinícius Louro e familiares da Sra. Maria De Jesus Pereira,  por
conta do seu falecimento ocorrido no dia 23 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 24 de Abril de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.04.17
EM: 26.04.17

REQUERIMENTO Nº 279 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja concedido o abono das faltas, durante minhas
ausências nas Sessões dos dias 10, 11, 12 e 13 de abril de 2017, bem
como nas sessões dos dias 19 e 20 de abril do ano em curso, em virtude
da impossibilidade do meu comparecimento nesta Casa, conforme se
verifica nos atestados médicos, em anexo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 24 de abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.04.17
EM: 26.04.17

REQUERIMENTO Nº 280 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do
Maranhão que seja realizada audiência pública, a ser realizada no dia
04 de maio de 2017, no auditório Plenarinho, a partir das 15:00 horas.
A Audiência terá como objetivo discutir a situação dos vendedores
ambulantes que foram retirados dos Terminais de Integração de São
Luís.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de abril de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 26/04/2017.
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REQUERIMENTO Nº 281 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do
Maranhão que seja realizada audiência pública, a ser realizada no dia
04 de maio de 2017, na Sala das Comissões, a partir das 08:00 horas. A
Audiência terá como pauta:

1. Remoção de pessoal (Lei de Concurso Público);
2. Retorno da Academia de Polícia à Polícia Civil;
3. Campanha de valorização dos servidores;
4. Concurso e aumento real de efetivo próprio;
5. Disponibilização da sede própria para a Polícia Civil;
6. Manutenção das entidades de classe no Conselho de Polícia

Civil.
7. Proposta de Lei que exige 03 anos de experiência jurídica ou

policial para ingresso no cargo de Delegado de Polícia.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de abril de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 26/04/2017.

INDICAÇÃO Nº 573 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
que adote providências, no sentido de encaminhar a esta Casa
proposição de lei que Institui a gratuidade, na rede pública de saúde e
de educação, no âmbito do Estado do Maranhão, da realização de
exames, avaliação, identificação e rastreamento para diagnostico precoce
do autismo, e dá outras providências, conforme anteprojeto de lei em
anexo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 25 de abril de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 574 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Maranhão Senhor,
FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de
IMPLANTAR UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA) OU HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO
PARQUE INDENDÊNCIA, NA ÁREA DA ANTIGA EXPOEMA.

A presente indicação é uma solicitação de várias famílias que
irão habitar o espaço supracitado, tendo em vista que há a previsão de
2.048 unidades residenciais. Enfatizando-se o direito à saúde, a
implantação de uma UPA irá beneficiar os moradores, tanto do
condomínio que será construído, como também os da Zona Rural 1.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 575 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao ilustríssimo Senhor ANTONIO LEOMAGON,
Gerente da CLARO, solicitando a instalação  de Torre para Celular, no
KM 17 no município de Codó/MA.

Considerando que as comunicações promovem o
desenvolvimento, a integração e o progresso social, que a popularização
do uso do telefone agiliza a comunicação e democratiza o acesso à
informação, que considerando ainda que a maioria dos domicílios de
população de baixa renda não possui telefones e no caso de uma
emergência dificulta ainda mais a vida dessas pessoas sofridas. Com as
instalações da Torre de Celular no referido povoado, certamente trará
grandes vantagens aos seus moradores que são obrigados a se dirigirem
às localidades vizinhas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
abril de 2017. - César Pires - Deputado Estadual – PEN - “Incluindo o
Maranhão pelo conhecimento”.

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

INDICAÇÃO Nº 576 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação reencaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
de São José de Ribamar, o Senhor Luís Fernando, para que determine
ao setor competente, que efetue a instalação de sinalização (faixa de
pedestres e placa de trânsito – Área Escolar) na frente do Sítio Nossa
Senhora de Loreto, localizado na Estrada da Mata.

Esta indicação atende as demandas da Associação Nossa
Senhora do Loreto, que possui um conjunto de atividades educativas e
produtivas realizadas no Sítio Nossa Senhora de Loreto, localizado na
Estrada da Mata. As referidas atividades são frequentadas por crianças,
adolescentes, jovens e mulheres, que enfrentam um grande problema
de acessibilidade ao sítio, tendo em vista que o fluxo de carros é grande
e não há sinalização, o que justifica a apresentação da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
abril de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 577 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão da
Avenida Nossa Senhora da Vitória, da Rua do Porto e da Avenida Celso
Coutinho, que circundam a Reserva do Itapiracó, em São Luís, no
Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.
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Esta indicação atende as demandas da população que reside na

área adjacente à Reserva do Itapiracó e da Região dos Parques, e se
justifica tendo em vista que Avenida Nossa Senhora da Vitória, a Rua
do Porto e a Avenida Celso Coutinho, que circundam a Reserva do
Itapiracó, em São Luís, se encontram em estado grave de degradação,
quase intrafegáveis, dificultando de sobremaneira o trânsito de carros
e pessoas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
abril de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICACÃO N° 578 / 17

Senhor Presidente,

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

Trata-se de um dos maiores povoados dentre as comunidades
rurais do município respectivo, com 200 famílias, aproximadamente,
porém sem nenhum sistema de abastecimento de água potável para
consumo e higiene. Em vista disso, aquela comunidade, para suprir
suas necessidades hídricas, é obrigada a utilizar água de rios, açudes e
cacimbas, sem o tratamento adequado necessário, colocando a saúde
daquelas pessoas em constante risco. Desta forma, a implantação de
um poço artesiano é de considerável importância para aquela localidade,
o que virá a contribuir para uma relevante melhora das condições de
vida e saúde dos seus habitantes bem como viabilizará a produção de
hortifruticulturas e agricultura familiar, base da economia daqueles
moradores.

São Luís (MA), 18 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N°  579 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Diretor da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão – CAEMA, Davi Telles, a presente Indicação solicitando
a estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar a Implantação de um sistema simplificado de
abastecimento de água (poço artesiano), com rede de distribuição
respectiva, para o Povoado Juçareira, no Município de São Mateus
do Maranhão, neste Estado.

Trata-se de um dos maiores povoados dentre as comunidades
rurais do município respectivo, com 200 famílias, aproximadamente,
porém, sem nenhum sistema de abastecimento de água potável para
consumo e higiene. Em vista disso, aquela comunidade, para suprir
suas necessidades hídricas, é obrigada a utilizar água de rios, açudes e
cacimbas, sem o tratamento adequado necessário, colocando a saúde
daquelas pessoas em constante risco. Desta forma, a implantação de

um poço artesiano é de considerável importância para aquela localidade,
o que virá a contribuir para uma relevante melhora das condições de
vida e saúde dos seus habitantes bem como viabilizará a produção de
hortifruticulturas e agricultura familiar, base da economia daqueles
moradores.

São Luís (MA), 18 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Orador inscrito, transferido de ontem, deputado
Wellington do Curso. Quero registrar a presença do meu amigo, prefeito
de Tuntum e presidente da FAMEM, que ele se sinta bem-vindo nesta
Casa, porque a Casa é sua, Tema.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia nosso
mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Pastor Otoniel, por
gentileza. Que Deus quer que seus filhos sejam justos, íntegros, tementes
a Deus, se afastem do mal, assim diz a palavra de Deus: Disse o Senhor
a Satanás: “observaste, porventura, o meu servo Jó? Porque ninguém
há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e
se desvia do mal”. Livro de Jó 1, versículo 8. Palavra do Senhor,
palavra de Deus para a manhã de hoje do nosso Pastor Otoniel. Pastor
Otoniel, muito obrigado pela palavra de Deus em todas as manhãs,
todos os dias na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor
Presidente, hoje a Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias completa
24 anos, então hoje fazemos o registro, na manhã de hoje, da Academia
Militar Gonçalves Dias. E cumprimentar também o comandante da
Corporação, o coronel que é o PM, Raimundo Nonato Santos Sá.
Então hoje temos o aniversário da Academia de Polícia Militar do
Estado do Maranhão. Senhor Presidente, recebemos ontem delegados
e policiais civis do estado do Maranhão e agendamos uma Audiência
Pública para a próxima quinta-feira, da semana que vem, às 8h da
manhã, no horário da reunião da Comissão de Segurança desta Casa, da
qual faço parte, e tem o deputado Júnior Verde como Presidente. E
tivemos também uma reunião com os vendedores ambulantes que foram
retirados dos Terminais de Integração. Teremos uma reunião na próxima
quinta-feira da semana que vem, dia 04, às 15h, aqui na Assembleia
Legislativa com o Ministério Público, Defensoria Pública. Inclusive o
defensor Jean Carlos já confirmou presença, Sindicato dos Ambulantes,
Câmara de Vereadores de São Luís, convidamos a Prefeitura, SMTT,
Blitz Urbana, participar de uma Audiência Pública na quinta-feira da
semana que vem, para tratar a situação dos ambulantes que foram
retirados dos Terminais da Integração. Senhor Presidente, a pauta
principal do nosso pronunciamento na manhã de hoje é em relação à
Saúde Pública no Estado do Maranhão e na nossa capital São Luís.
Logo no início do nosso mandato, no início de 2015, já fizemos algumas
denúncias com relação à saúde em São Luís. No dia 07 de abril de 2015
já havíamos denunciado que em São Luís tem duas saúdes: a saúde real
e a saúde da propaganda enganosa. A saúde que o Prefeito mente desde
2015, 2016. Mentiu durante a campanha eleitoral, mente até agora. E a
saúde real, a saúde onde as pessoas estão padecendo para marcar uma
consulta na fila de marcação de consulta, onde as pessoas estão
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padecendo nos postos de saúde, onde as pessoas, Doutor Levi,
Presidente da Comissão de Saúde, estão padecendo no Socorrão I e no
Socorrão II. É uma vergonha! É uma falta de vergonha na cara. A falta
de compromisso com a saúde em São Luís, no Estado do Maranhão.
Recebemos ontem várias denúncias e ligamos para alguns médicos do
Socorrão I. O teto da urgência e emergência do Socorrão II caiu e, desde
então, os pacientes da Clínica Médica foram transferidos para o
Socorrão I. Imaginem o caos, imaginem o sofrimento, imaginem a dor.
Deputado Othelino, Deputado Josimar, se podem compreender a dor
humana através da falta de atendimento ou de pessoas aglomeradas em
corredores, em macas, em hospital. A dor humana! Faltam insumos,
porque a demanda, claro, que aumentou com a retirada de pacientes do
Socorro II para o Socorrão I. Falta esparadrapo, falta gaze. Meu povo,
falta o básico, falta o básico! Nos últimos dias foi noticiada, em matérias
de veiculação nacional, a marcação de consulta em hospital na capital.
Nós já fizemos esta denúncia várias vezes, da central de marcação de
consultas em São Luís. É deprimente! Senhoras e senhores, nós não
podemos viver em brancas nuvens e achar que está tudo muito bem.
Nós temos um caos na saúde, o absurdo na falta de atendimento na
saúde e no hospital Socorrão I falta o básico, falta soro, falta esparadrapo,
falta gaze, falta o básico, o básico. Nós vamos continuar com a nossa
voz altiva na Assembleia Legislativa do Maranhão em defesa da
população, em defesa da saúde do nosso Estado. Estamos formulando
a denúncia ao Ministério Público para que possa acompanhar. E vou
formular de forma oficial, Deputado Levi, para que façamos uma visita
ao hospital Socorrão I e ao hospital Socorrão II, à Comissão de Saúde
desta Casa, na qual também tenho participação. Então participo da
Comissão de Saúde e vou solicitar de forma oficial uma visita na Central
de Marcação de Consultas do Município, no hospital que foi evidenciado
esta semana por veiculação nacional, e visitar também o Socorrão I e o
Socorrão II. Os médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares realizam
suas atividades com maestria, com amor a profissão, com amor ao
povo, fazem o que Deus nos ensina, com amor ao próximo, mas,
infelizmente, não têm condições básicas, mínimas para se trabalhar. É
um absurdo! Na manhã de hoje, estamos denunciando o caos na saúde
do Estado do Maranhão e principalmente em São Luís, no Socorrão I
e no Socorrão II. Basta! Basta da falta de administração, da incompetência
administrativa, precisamos fazer alguma coisa. Que Deus seja louvado,
que Deus esteja suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão,
sobre os seus administradores, sobre os seus gestores. O Maranhão
pede socorro, a saúde do Maranhão, a saúde de São Luís pede Socorrão.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Ilustríssimo Senhor Presidente desta Casa doutor
Humberto Coutinho, demais Membros da Mesa, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, TV e Rádio Assembleia. Eu subo a esta
tribuna com um dever de ofício para dirimir informações distorcidas
trazidas a este Plenário. Ontem, o Secretário de Saúde, doutor Carlos
Lula, me repassou as seguintes informações e quero dizer que não
passou só para mim, ele com toda transparência tornou público e eu
quero aqui esclarecer esta nota, nesta Casa, que é a Casa do Povo, que
terá os seus meios de comunicação divulgando esta nota. É sobre as
providências que foram tomadas quanto ao agendamento e ao
atendimento na Vila Luizão, a primeira medida tomada, Senhor
Presidente, foi que a Secretaria de Saúde realizará um mutirão de
consultas naquela UPA, nesta sexta, sábado, na segunda e terça da
próxima semana, dando uma resposta, de imediato, ao povo que lá
procura. E, a partir de hoje, será instalada a regulação eletrônica, os
agendamentos que serão feitos no período da tarde, a partir das 14h. A
terceira medida, doutor Antônio Pereira, deputado ligado à saúde, será
aberto uma UBS em parceria com o município para desafogar o
atendimento no bairro e nas localidades vizinhas. Diante dessas três
medidas, duas, em caráter definitivo, e uma em forma de mutirão

emergencial, eu acho que fica claro a todos nós e a quem nos ouve que
tomamos ações eficazes e que realmente farão a diferença na vida das
pessoas, não só da Vila Luizão, mas de bairros adjacentes. Aproveito a
oportunidade para parabenizar o Senhor Secretário de Estado, Carlos
Lula, que ontem foi empossado como suplente na Comissão Fiscal do
Conselho Fiscal Nacional de Secretários de Saúde. Muito obrigado,
Senhor Presidente. Era isso que eu tinha que esclarecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem pela Rádio e TV Assembleia,
funcionários desta Casa, Plenário. Senhor Presidente, a inspiração que
me traz a este pronunciamento hoje, nesta Casa, veio de uma conversa
corriqueira que eu tive com o meu companheiro e comunicado de Vargem
Grande, Zé de Fátima, que, ao conversar comigo pelo telefone, após
perguntar-me o que a gente podia esperar daqui para frente do Brasil,
principalmente na questão política e com a volta de doenças que há
mais de 100 anos já foram erradicadas, citou o caso da febre amarela,
por exemplo, depois de ouvir o pronunciamento do governador, na
Rádio Timbira, no que se trata da recuperação e melhoramento do
sistema de abastecimento de água de Vargem Grande e Nina Rodrigues.
A pergunta, confesso, me pegou de surpresa, até porque, olhando o
universo político no ambiente nacional, vejo muito nebuloso, pois
ainda não se tem uma clara visão do futuro. Em relação à questão das
patologias, como é o caso da febre amarela relatada pelo meu
conterrâneo, a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque o confronto
se dá em diversos campos de batalha e não apenas na pura e simples
vacinação da população, embora a vacinação seja um passo importante
no enfrentamento do problema, tanto isso é verdade que algumas
pessoas retornam, às vezes, anos depois de erradicada, como é o caso
que ocorre justamente por passar um tempo negligenciando a questão
da vacinação, quer dizer, nós relaxamos como se diz no popular,
deixando sempre uma porta aberta ao exemplo do caso emblemático
aqui da febre aftosa, além de outros casos que poderia citar como a
hanseníase. De fato, a febre amarela foi erradicada no começo do século
passado, por volta de 1910, graças à força e determinação do brasileiro
Oswaldo Cruz, todavia, nós não erradicamos nem de longe suas
principais causas. Aqui eu volto a frisar e faço relação ao que o
governador falou que é a falta de saneamento básico nas cidades
maranhenses e de água potável. Não vamos negar que de lá para cá
houve sim um esforço, um avanço por diversos governos que se
sucederam no sentido de fazer saneamento básico no Brasil, até uma
lei foi criada e agora em 2017, por uma certa ironia do destino, essa lei
essa fazendo 10 anos de promulgada. Mas o fato concreto é que essa,
digamos assim, oferta insuficiente de saneamento é causa indireta de
muitas doenças e mortes de milhares e milhares de brasileiros,
especialmente nos países como o nosso, ainda com pobreza muito
grande. Essa pobreza é a mais atingida pela falta de água tratada, de
esgoto encanado e destinação correta do lixo e de serviços de drenagem
urbana, de instalações sanitárias adequadas, mas a causa direta,
principalmente da falta de educação para promoção de hábitos saudáveis
de higiene, exatamente como ocorreu no Brasil, especialmente aqui no
Norte e Nordeste, ainda, do nosso país. Além da febre amarela eu
citaria, para que meu eleitor, meu conterrâneo, não citou, mas citaria,
temos ainda o problema da dengue, chikungunya cuja origem é do
mesmo mosquito, o Aedes Aegypti. Muitas outras doenças estão
também associadas à falta de saneamento básico como a
esquistossomose, cólera, malária, hepatite, infecções na pele, olhos, e
leptospirose. A deputada Francisca Primo conhece muito bem esses
sintomas, principalmente nos interiores e nos povoados em Buriticupu.
Até um dia desses a gente estava às voltas com o problema de cólera,
quem não lembra aqui? E foi erradicada no Brasil pela primeira vez no
século XIX, pelos idos de 1820. Depois disso reapareceu entre nós
mais de uma vez, porque o Brasil não consegue fazer o básico, não
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consegue fazer um saneamento de qualidade para toda nossa população.
Faz a conta-gotas um ‘sistemazinho’ aqui, outro ali, nada interligado.
Senhor Presidente, eu queria me ater mais especificamente sobre a
questão da febre aftosa, não apenas porque está causando um grande
reboliço no Brasil virando notícias nos principais jornais, mas
principalmente porque as frágeis condições de saneamento básico no
Brasil acabam por oferecer uma grande porta aberta para a proliferação
dessa doença. E para dividir minha preocupação com todos aqui nesta
Casa, trago à tribuna um levantamento da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, com base nos dados do PNAD
- Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), justamente quando a Lei de
Saneamento do Brasil, à qual me referi, completa 10 anos de efetiva
validade. A Lei Ordinária 11.445, de 2007. Esses números revelam que
em 2015, anos dos dados mais atualizados sobre o assunto, 34%
aproximadamente dos lares brasileiros estavam fora de rede de esgoto.
O que significa mais de 70 milhões de brasileiros que não têm acesso ao
esgotamento sanitário com a qualidade mínima recomendada pela
Organização Mundial de Saúde, OMS. Inclui-se aí Vargem Grande e
Nina Rodrigues. Além do alto índice de casas sem esgotamento sanitário,
o Brasil convive com outra realidade preocupante nas regiões. Enquanto
no Sudeste existem aproximadamente 88% dos domicílios com esgoto
ligado a rede, apenas 22% existe esse mesmo sistema no Norte brasileiro.
No Nordeste são 42%, no Sul 65%, e no Centro-Oeste, 53%. Na
questão de lixo, na questão da coleta de lixo, segundo a ABS, 20 milhões,
aproximadamente, de brasileiros não têm acesso a qualquer tipo de
coleta. Isso significa que o lixo é descartado em qualquer espaço público,
inclusive em rios, lagos e córregos. Em qualquer um desses lugares é
descartado o lixo domiciliar. A diferença faz parte da estatística em que
o Sudeste lidera com 92% das casas recebendo água contra 60% só do
Norte. Um dos pontos considerados cruciais na lei de saneamento, e
aqui eu quero frisar porque estão sendo feitos todos esses sistemas na
maioria das cidades maranhenses, é a exigência de um plano municipal
de saneamento para que as prefeituras, e estava até pouco tempo aqui
o presidente da FAMEM, Tema, que sabe que na maioria das prefeituras
do Maranhão e do Brasil, no caso, só 30% delas cumpriram as exigências
desse plano municipal de saneamento. Mas eu quero ir mais além, eu
quero dizer que muito se tem feito, e muito ainda tem por ser feito.
Mas o que evidencia e o que eu quero divulgar aqui é preocupação de
milhões e de milhares de maranhenses que ainda têm uma preocupação
muito grande com doenças, que, principalmente no inverno, no período
chuvoso, aparecem e de certa forma encarece o sistema de saúde
municipal. Deixo aqui, mais uma vez, já fiz em outra oportunidade, o
meu elogio ao trabalho de Hércules, que são os agentes de saúde. Para
suprir a falta de todos esses saneamentos, coletas de lixo, eles têm ido
de casa em casa, batido de porta em porta para fazer uma política
pública, que muitas vezes poderia ser muito bem beneficiada se tivesse
o saneamento básico, água potável nas torneiras. Mas esses agentes de
saúde têm percorrido de casa em casa, constatando o que a gente tem
demonstrado aqui com os dados da Associação Brasileira, que
justamente algumas doenças que já deveriam ter sido erradicadas,
principalmente no Nordeste, ainda existem em vários e vários lares de
maranhenses. Por isso, Senhor Presidente, fica aqui a minha
preocupação, fica aqui o meu relato ao meu conterrâneo que me
questionou sobre isso. E fazer um apelo ao Governador para que essa
questão da água potável em Vargem Grande e Nina Rodrigues seja
solucionada em curto prazo de tempo e de maneira satisfatória para
que a população entenda que não foram só palavras ao vento e nem
palavras ditas por uma questão eleitoral. Tenho confiança que o
Governador fará, sim, em nossa região e em várias cidades do Maranhão,
com que o saneamento e a água potável cheguem aos lares maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sérgio Vieira.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Presidente. Bom dia, nobres colegas deputados.

Bom dia, galeria. Bom dia, imprensa aqui presente. Subo aqui hoje à
tribuna, Presidente, para dizer que estive reunido com o secretário de
Articulação Política do Município, Jota Pinto, presidente estadual do
meu partido, PEN, ele me relatou algumas situações da administração
do prefeito Edivaldo Holanda, que é importante serem relatadas e
esclarecidas, já que muito se escuta, muito se fala, muitas críticas. Mas
é o lado onde estão acontecendo os benefícios, as coisas boas e as
pessoas tendem a não relatar. E a primeira situação é quando se fala
muito nesse período chuvoso a questão de abandono, buracos, lixos,
dizer que a Prefeitura de São Luís, isso é importante ressaltar, que ela
desenvolve o cronograma de correção asfáltica em diversos pontos da
cidade, privilegiando os trechos em que as condições de pavimento
comprometem a fluidez do trânsito e a mobilidade urbana. As obras de
pavimentação seguem em ritmo reduzido não por abandono, mas sim
devido ao período chuvoso, porque, em São Luís, o índice pluviométrico
é o maior do Nordeste, das capitais nordestinas. Então é impossível
que você tenha um ritmo de pavimentação asfáltica acelerado no período
chuvoso como esse, é até compreensível, mas que logo quando as
águas deixarem de cair ou diminuírem, eu tenho certeza de que o prefeito
Edivaldo Holanda retomará o ritmo adequado. Em relação às escolas, a
Prefeitura de São Luís realiza hoje obra de manutenção em 48 Unidades
de Ensino, simultaneamente, e tem outras em cronogramas para começar
os trabalhos. O município está atualizando o cronograma de obras, a
partir da avaliação estrutural de todas as Unidades de Ensino da Rede
Municipal. E o prefeito Edivaldo determinou a ampliação do pacote de
obras nas escolas, cerca de 40 já requalificadas e 48 em obras e 30 com
obras previstas, ainda este ano. Vejo também que muito se fala sobre a
questão de voltar a vender passe escolar, porque dizem que o prefeito
não conseguiria resolver o problema da bilhetagem. Mas, na verdade,
houve uma pane no sistema de recarga e esse problema é pontual. E
esse problema é pontual, porque a peça é uma peça que vem de fora é
importada, esse é o motivo de restabelecimento do sistema de bilhetagem
no momento. A venda de passe em papel é uma medida da Prefeitura
para garantir que, mesmo em razão da pane, os estudantes não sejam
penalizados e o direito a meia passagem permaneça assegurado,
problema pontual este que não anula os avanços obtidos na gestão na
área de transporte. Com a modernização do sistema, licitação do
transporte que trouxe ônibus com ar-condicionado, entre inúmeras
outras melhoras, tecnologia esta sujeita a falhar. O que é extremamente
compreensível a tecnologia digital, a tecnologia eletrônica tem falhas,
mas as falhas vão ser corrigidas e já estão sendo corrigidas. Isso foi o
que ocorreu, mas estão trabalhando para que tudo volte ao normal.
Muito se fala sobre a parceria da prefeitura com o governo. Cadê a
parceria? E quero deixar claro que a parceria entre a prefeitura e o
governo do Estado segue em curso e tem sido de extrema importância
para o município, serviço como a recuperação da Rua do Mocambo, o
reordenamento do trânsito da Forquilha e a permuta de profissionais
da educação e prédios escolares, entre outros serviços. Então a parceria
está plenamente em funcionamento, está plenamente em dias, para que
o governo do Estado e o município consigam, alinhados, trazer esse
benefício para a população da cidade de São Luís. Vi também aqui o
deputado Braide dizendo que mandou uma emenda de 300 mil para
compra de mamógrafo, e até agora o município não teria comprado
esse mamógrafo. No entanto, mas 300 mil hoje não dão para você
comprar um mamógrafo digital, que custa em torno de 1,4 milhão de
reais. A emenda do deputado Braide foi muito bem-vinda, o prefeito
agradece, mas tem que fazer uma correção, tem que aumentar esse
valor, porque se está procurando formas para a compra desse
mamógrafo, para o que o deputado Eduardo já enviou uma emenda de
300 mil. E dizer que atualmente a cobertura de saúde do município de
São Luís em relação ao mamógrafo é amplamente atendido com os
prestadores do SUS e também com serviço de diagnóstico por imagem
implantado nos hospital na primeira gestão do prefeito Edivaldo, com
aquisição de aparelhos de tomografia, raio-x, ultrassom, além dos
mamógrafos que atendem a população de São Luís, toda demanda da
população de São Luís. Em relação ao Hospital da Criança, cujas obras
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diziam estar paralisadas, segue normalmente a pleno vapor. Atualmente
o serviço está em fase de colocação de piso e instalação de rede elétrica
e logo, logo, estará terminado e à disposição da população. Outra coisa
que se fala muito seriam as máquinas de asfalto que desapareceram
após a eleição de outubro. As obras de pavimentação continuaram
durante toda a gestão, a verdade é essa, não tem essa história de que
sumiram as obras, claro que diminuiu o ritmo devido às chuvas, já que
é humanamente impossível você estar com essas máquinas de
pavimentação nas ruas e com chuva toda hora, isso sim seria estragar o
dinheiro público. Se você faz e a chuva leva, virá um monte de críticas
dizendo que está desperdiçando o dinheiro público, e isso é um raciocínio
lógico, mas, tão logo as águas baixem, tenho certeza de que o prefeito
Edivaldo retomará os serviços de pavimentação e tapa-buraco em ritmo
normal e no ritmo que a cidade de São Luís quer e precisa. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom, Senhor Presidente Humberto Coutinho, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, povo que nos assiste pela TV
Assembleia, parece que o processo eleitoral que se encerrou em outubro
ainda não terminou para alguns que insistem com os palanques da
campanha eleitoral, armados. Digo isso, Senhor Presidente, porque
constantemente alguns colegas sobem para, especificamente, atacar
até de forma descendo muito o nível da discussão e do debate que a
população precisa e quer ouvir, para poder atacar o prefeito Edivaldo
Holanda. Esses discursos que muitas vezes soam demagogos não
resolvem os problemas da população. Não é verdade que nos Hospitais
Socorrão I e Socorrão II faltam materiais a ponto de paralisar
atendimento, inclusive faltando soro fisiológico. Acabei de receber uma
ligação, também para poder me informar melhor, da secretária de Saúde
Dra. Helena. Socorrão I e Socorrão II além de atenderem a população
de São Luís, atendem diversos, milhares de maranhenses todos os dias.
O procedimento de cirurgias está na normalidade. Agora acontece que
a saúde pública, não só de São Luís, não só do estado do Maranhão,
mas do país, infelizmente é um saco sem fundo. Muita demanda e
pouco recurso e infelizmente muito atrelado ainda a repasses federais.
É a prova da luta incessante que estamos fazendo com o Governo
Federal para que se aumente o teto MAC. São Luís está defasado em
muito o recurso que recebe por habitante. O Maranhão está defasado
em muito em relação aos Estados do Brasil. Essa luta sim resolve os
problemas. Discurso demagogo, fácil e barato não ajuda. Acabou de
sair daqui do Plenário o prefeito Tema, excelente prefeito, prefeito de
05 mandatos e que não descansa na defesa dos municípios. De domingo
para segunda foi a Brasília e conseguiu reverter junto com os colegas
deputados federais, a Bancada Federal do Maranhão, o corte que os
municípios sofreriam do Fundeb. E juntamente com a bancada federal,
alguns deputados estaduais e o presidente Tema, nós estamos na luta
desde o ano passado em aumentar o teto MAC da Saúde do Maranhão.
Porque assim com mais recursos com certeza o atendimento vai
melhorar, inevitavelmente melhora. Agora, não podemos fazer uma
saúde pública com a defasagem que existe hoje no Brasil. E não é só
São Luís que sofre com isso, são também os municípios do interior do
Estado, o estado do Maranhão. Salvo engano a per capita hoje do
Maranhão é em torno de R$ 156,00, a média nacional é R$ 200,00. A
melhor situação está o estado do Tocantins com quase R$ 240,00.
Então é desumano o que o Maranhão precisa fazer de saúde pública
com pouco recurso que tem. Então essa luta é vital, é fundamental, é
essa briga com o Governo Federal, com o Ministério da Saúde que
inclusive na véspera da Presidenta Dilma sair do cargo autorizou um
repasse para o estado do Maranhão e que o governo federal
judicialmente, o governo seguinte, o Governo do Presidente Temer
impediu na justiça, quer dizer, revogou a Portaria do envio do recurso,
mas o estado do Maranhão conseguiu reaver o recurso na justiça. Não
sei se esse recurso já foi depositado, vou até perguntar ao doutor

Carlos Lula. Mas na justiça o estado do Maranhão conseguiu reverter
essa situação e conseguiu, salvo engano, R$ 40 milhões que era para o
estado do Maranhão. Então a luta é essa, a secretária está à disposição,
o deputado Levi Pontes, presidente da Comissão de Saúde, em nos
receber, em dar todas as informações: os números de atendimentos, os
números de cirurgias e de como funciona a saúde pública no município
de São Luís. E também o quão injusto é a repartição dos recursos com
relação a grande demanda que a capital recebe de todo o interior do
Estado. Os macrorregionais foram inaugurados deram a grande baixa,
conseguiram melhorar muito, inclusive melhorou para o Estado do
Piauí o número de atendimentos em cerca de 70%, mas a gente precisa
fazer com que os recursos do Governo Federal cheguem rapidamente
aos municípios maranhenses, porque discurso barato não resolve o
problema da população. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, colegas jornalistas, telespectadores que nos assistem pela
TV Assembleia. Ontem o juiz titular da Comarca de Magalhães de
Almeida proferiu decisão cassando o mandato do prefeito da cidade.
Prefeito que foi eleito por uma margem pequena de votos. Foi eleito
por 80 votos de vantagem sobre o adversário, o Coronel Costa Júnior.
E ficaram configuradas naquela campanha diversas ilegalidades: o uso
abusivo da máquina pública, irregularidades das mais diversas, de
retenção de documentos de identidade e outros documentos de
identificação, até a distribuição e liberação dos documentos apenas
para aqueles cidadãos e cidadãs que comprovadamente eram eleitores
do grupo do prefeito. Além deste tipo de prática, ficou comprovada,
ficou consumada e evidenciada - e isso consta na decisão do juiz da
vara, inclusive com o parecer nesse mesmo sentido emitido pelo
Ministério Público - a distribuição dos mais diversos tipos de vantagens
para a obtenção do voto, material de construção, os mais diversos,
vantagens financeiras. Enfim, diversas condutas que foram tipificadas
como condutas ilegais e que somadas às outras agressões à legislação
eleitoral acabaram resultando no desequilibro do pleito e na vitória
apertada do atual prefeito que obteve a reeleição. Com esta decisão, a
justiça reconhece que houve um absoluto desequilíbrio do pleito por
uso excessivo da estrutura da máquina pública, da força econômica. E,
aproveitando a fragilidade daquela população que tem um dos menores
IDHs do Brasil, se valeu disso para modificar a vontade da maioria da
população. Esse fato é digno de registro, porque é do conhecimento de
todos, em especial daqueles que militam naquela região do baixo
Parnaíba, o quanto a campanha daquele município pobre como
Magalhães de Almeida foi farta em recursos a ponto de chamar a
atenção de toda a região. O juiz não só determina a cassação imediata
do mandato do prefeito, o juiz Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, da
51ª Zona Eleitoral, e ele não só determina a nulidade dos votos e
consequente cassação do prefeito, como também de mais um vereador
envolvido, na compra de votos, assim como decreta a inelegibilidade
do prefeito, por 08 anos, além da aplicação de multa. Isso restabelece
a justiça na cidade que manifesta grande revolta mediante o quadro
administrativo em que lá se encontra e, agora em especial, pós-período
eleitoral, o prefeito tem demonstrado muito pouco cuidado com a
cidade. Então, este episódio merece o nosso registro e espero que, em
breve, esta decisão seja apreciada pelo Tribunal Regional Eleitoral e
confirmada para que assim se procedam novas eleições no município
de Magalhães de Almeida e possa, de fato, se estabelecer o pleito,
dentro de uma normalidade e assim elegendo um prefeito com a devida
legitimidade. Muito Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos, cinco minutos, sem direito a
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do

orador) – Senhoras e senhores, o nosso mais cordial bom dia, que Deus
seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Queridos, existem
acontecimentos muito fortes que ocorrem em nossos meio, senhores
deputados, imprensa, TV Assembleia, que nos deixa, estarrecidos, e
na medida em que o tempo vai passando, aquilo vai caindo no
esquecimento, não foi o caso da Assembleia Legislativa, porque nós
temos aqui vários deputados que já falavam esse caso, dou aqui atenção
ao Sousa Neto, Wellington do Curso, Bira do Pindaré, eu também falei
nesse caso, aqui na tribuna, que é o caso de dois policiais militares que
estão desaparecidos até hoje. Trata-se do soldado Alberto e do cabo
Júlio Pereira, ou César como era conhecido também. O caso aconteceu
no dia 17 de novembro do ano passado, e os familiares deles, Senhor
Presidente, Fábio Braga, Rigo, Othelino, Eduardo Braide, os familiares
dos policiais estão na galeria, Antônio Pereira, César Pires, V. Exa. que
é policial militar, já me emocionei muito com eles porque teve um caso
muito sério na rua onde morava, um é o irmão do cabo Josivaldo que os
policiais muito bem conhecem e o outro é o China, ambos morreram no
Dia das Mães. Um a mãe teve a condição de enterrar e o outro não,
porque o corpo nunca apareceu e aquela mãe que não sabe o que
aconteceu com o corpo até hoje sofre muito mais de que a outra, e é o
caso dessas senhoras que aqui estão. Adriano Sarney, eu quero pedir
muito atenção nisso porque são dois policiais militares, são dois
maranhenses e os senhores familiares estão aqui clamando por justiça,
para saber o que aconteceu, e nós como parlamentares muitas vezes,
deputada Ana do Gás, a gente fica assim é nossa condição humana e,
apesar da autoridade que Deus nos deu por meio deste Parlamento,
muitas vezes você se sente impotente em certas situações, mas não
podemos desistir. Quais são as providências que nós estamos tomando?
Amanhã nós vamos estar com a OAB, pela manhã. Nós estamos também
levando vocês, os senhores, até o Ministério Público. Estou entrando
em contato aqui. Já vou entrar em contato com o presidente da Comissão
de Direitos Humanos, deputada Nina, daqui desta Casa, para poder
tomar este caso a peito. O deputado Júnior Verde, como presidente da
Comissão de Segurança, da qual faço parte, não está presente, mas
vamos levar para ele também. A nossa assessoria já está entrando em
contato, vai fazer uma denúncia na OEA e na ONU para que, caso se
estenda além das fronteiras do estado do Maranhão, porque já estava
tudo ruim, mas não tem nada ruim que não possa ser pior ainda,
senhores. O salário dos dois militares está suspenso ou os familiares
não conseguem receber. Se não conseguem receber, é um caso, mas, se
está suspenso, o governo do Estado tem que tomar uma posição com
relação a isso porque eu não posso suspender o salário de um policial
militar sem saber se ele está desertor, se ele está desaparecido ou se ele
está morto. Quando essas respostas forem atendidas, aí sim se tomam
as providências. Nesses casos que eu falei, aqui estou proclamando
para que eles estejam como desertores, senhores, que eles vão voltar e
vão ser punidos pelo quartel, mas vão voltar para o seio da família,
essa é a minha oração. Dos males, o menor. Então os familiares estão
aqui, estão aqui os irmãos, eu me emocionei muito porque conversei
com duas mães, com a mãe dos dois, e coração de mãe vocês sabem
como é. Portanto, eu quero muita atenção da Casa com relação a isso.
Peço atenção novamente do secretário de Segurança que é um bom
secretário, sei que ele não desistiu desse caso, do coronel Pereira que é
o comandante responsável por eles. Então, que nós possamos dar
respostas àqueles familiares que ali estão e que vieram aqui a esta
Casa. Graças a Deus que vocês vieram, porque nós podemos dar
repercussão nesse caso e dizer para vocês e para a sociedade que esse
caso não vai ficar no esquecimento, nós vamos fazer e que Deus abençoe
a vocês pela luta.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 39/2017, de autoria do deputado
Sérgio Frota. Projeto de Lei nº 046/2017, de autoria do deputado Sérgio
Frota, depende de parecer das comissões técnicas. Suspendo a sessão

para que a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emita seu
parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Sessão reaberta. Com a palavra o deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – O resultado
do Projeto n.º 039/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n.º 046/2017, de autoria do
deputado Sérgio Frota foi aprovado por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei n.º 039/2017, de autoria do deputado
Sérgio Frota. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto
de Lei n.º 046/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei n.º 170/2016, de
autoria do deputado Bira do Pindaré. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. A matéria vai para segundo turno. Requerimento n.º 236/
2017, de autoria do deputado Júnior Verde. Ausente. Requerimento n.º
237/2017, de autoria do deputado Júnior Verde. Ausente. Requerimento
n.º 238/2017, de autoria do deputado Júnior Verde. Ausente.
Requerimento n.º 255/2017, de autoria do deputado Júnior Verde.
Ausente. Requerimento n.º 267/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Deputado Wellington, o deputado Braide quer sua anuência
para subscrever o seu requerimento, esse e o próximo.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – O
deputado Adriano Sarney também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O deputado Adriano Sarney também. Está autorizado
a todos. Requerimento n.º 268/2017, de autoria do deputado Wellington
do Curso, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e
subscrito pelo deputado Braide e deputado Adriano Sarney.
Requerimento n.º 269/2017, de autoria da deputada Francisca Primo,
de sessão extraordinária de urgência. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 270/2017, de autoria da deputada Nina
Melo, de sessão extraordinária de urgência. Em discussão. Em votação.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento 271/
2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim. Deferido.
Requerimento 274/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
nota de esclarecimento ao prefeito de Paço do Lumiar. Deferido. Estão
incluídos para a sessão de amanhã: Requerimentos 275 e 279/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo; Requerimento 276/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso; Requerimento 277/2017, de autoria
da Deputada Ana do Gás.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Antônio Pereira, trinta minutos com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, deputados e deputadas presentes à
Mesa, colegas presentes em plenário, imprensa, galeria, internautas.
Nesta manhã, ocupo este grande expediente para tratar de um assunto
inerente à cidade de Amarante. Na semana passada, o nobre colega,
competente colega, diga-se de passagem, Deputado Adriano Sarney,
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usou esta tribuna para tratar de um concurso realizado na cidade de
Amarante. Esse concurso, Senhor Presidente, foi realizado pela gestão
anterior em 2014. O concurso nº001/2014 foi feito na época pela
administração municipal, pela senhora prefeita, digníssima prefeita, a
quem eu tenho muito respeito, ex prefeita daquela cidade, aliás, a quem
eu tenho muito respeito. E esse concurso foi feito, Deputado Adriano
Sarney, para várias áreas: saúde, educação e outras áreas. Foi um
concurso normal, realizado, feito as provas, as inscrições inicialmente,
depois as provas e, logo após a realização do concurso, das provas, o
Ministério Público municipal, desculpe, Estadual, detectando plágio
nas provas, porque o instituto que foi contratado exatamente copiou
muitas questões de outras provas de concurso de outros municípios. E
o Ministério Público entendeu que ali havia plágio nas provas e entrou
com ação civil pública, pedindo a anulação do concurso ou de algumas
provas, exatamente aquelas em que o Ministério Público achava que
havia plágio. Fez isso dia 29/04/2015, mas a prefeita, logo após a
realização do concurso, naquela parte onde não foi judicializado o
concurso, ela homologou e fez o chamamento daquelas pessoas que
passaram no concurso e que tinham o direito fez a convocação, portanto
e deu posse a essas pessoas. Mas 467 pessoas que fizeram o concurso
e que passaram no concurso ficaram sob pendência judicial, exatamente
por essa ação civil pública impetrada pelo Ministério Público. Isso
vem rolando na Justiça e ao término do mandato da ex-prefeita, em
2016, por volta do dia 13 de dezembro, há uma decisão judicial em
primeira instância do senhor juiz da Comarca de Amarante que
sentenciou anulando algumas questões de algumas provas. Ele não
anulou assim como o Ministério Público queria todas as provas, ele
anulou toda a prova de Odontologia e anulou algumas questões de
algumas provas. Naquele momento aquela sentença em primeira
instância cabia recurso e, claro, o Ministério Público ia entrar, como
entrou com o recurso, já no início de 2017, mas aproveitando aquele
final de mandato, a ex-prefeita, no dia 13 de dezembro, homologou
esse concurso. Um concurso que cabia recurso, e entre o dia 16 e dia 20
fez o chamamento dessas pessoas que tinham feito o concurso, 467
pessoas. Ora, meus senhores e minhas senhoras, era um concurso que
não estava tramitado em julgado, ainda a ação na Justiça cabia recurso,
portanto não estava transitado e julgado, e assim o Ministério Público
recorreu, mas quando recorreu a prefeita já tinha feita a homologação e
o chamamento. E por que ela não fez o correto? Por que nós
consideramos um ato ilegal? Por vários motivos: primeiro porque cabia
recurso e não estava transitado em julgado; segundo porque nesta
mesma época 15, 16 e 17 de dezembro, o Ministério Público alertou a
senhora ex-prefeita para não convocar os concursados, porque ela
estaria incorrendo na ilegalidade, mas mesmo assim ela o fez. E o fez
no período mesmo sendo recomendado pelo Ministério Público ela o
fez, e o fez num período de conduta vedada, mais um problema de
ilegalidade, nós sabemos que 90 dias antes e 90 dias depois, você não
pode fazer contratação, mesmo que seja chamamento de pessoas que
foram concursadas. Esse concurso, é bom lembrar, estava ainda sub
judice pelo que também a lei não permite que se faça, nos últimos 180
dias de um mandato, para completar. Ela estava a menos de 15 dias do
término do seu mandato, o que não permite que se chamem funcionários.
E mais um agravante existia: em 2016, está comprovado que foram
usados 52,78% dos recursos líquidos daquela prefeitura para despesa
de pessoal e sabemos que o limite legal é de 54%, podendo ser superado
em apenas 1,12%. Então, 467 pessoas sendo chamadas e efetivadas na
prefeitura aumentaria em mais de 5%, extrapolando o limite legal.
Portanto, todos esses atos são graves e nulos de pleno direito por tudo
que aqui falei. Imediatamente, quando a nova prefeita Joice Marinho
assumiu a Prefeitura de Amarante, o Ministério Público manda ofício
recomendando à prefeita que não chame, que não faça o chamamento
dos concursados, elencando todas essas irregularidades e ilegalidades.
A prefeita fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a atual
prefeita Joice Marinho fez uma consulta ao Tribunal de Contas do
Estado e foi relatado pelo senhor conselheiro Edmar Cutrim cuja
sentença foi levada ao Plenário daquele tribunal que, por unanimidade,
determinou, sob pena de improbidade administrativa, que a prefeita

não convoque os senhores concursados. A prefeita Joice fez uma
consulta ao tribunal que analisou essa consulta e mandou inclusive que
fosse feita também uma denúncia pelo Ministério Público ao Tribunal
de Contas do Estado. Então, exatamente o tribunal sentencia dizendo
que, se a prefeita atual convocar esses concursados para as vagas na
prefeitura, ela estará sujeita a responder por crime de responsabilidade.
Eu digo isso, trago isso a esta tribuna, a esta Casa, porque foi levantado
aqui pelo nosso ilustre colega, na semana passada, Adriano Sarney,
talvez por não ser, e eu tenho todos esses documentos aqui comigo,
conhecedor de todos os detalhes, então eu acho que talvez tenha sido
uma questão política paroquial de Amarante, não é uma questão de
direito, é uma questão de um processo legal que ainda rola e cujo
recurso está aqui no Tribunal de Justiça. Precisamos esperar, aguardar
a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão sobre essa questão. Mas
já temos a orientação do Ministério Público de não fazer a convocação
e uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de não fazermos, sob
pena da atual prefeita exatamente responder por crime de
responsabilidade. Eu quero dizer àqueles concursados que fizeram seu
concurso de boa vontade, de boa fé, que se a justiça assim determinar
que eles sejam convocados, eles serão convocados. Mas nós temos a
obrigação de aguardar e de esperar exatamente a decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão. Eu fiz questão de trazer esse problema
exatamente no Grande Expediente para deixar à vontade algum colega
ou alguma colega, deputado ou deputada, que possa querer fazer algum
aparte, algum questionamento, pois estamos aqui prontos a responder.
A sociedade de Amarante ficou alvoroçada no sentido de que achava
que havia uma perseguição da atual prefeita em relação aos concursados.
Não, na verdade há uma determinação legal pelo Tribunal de Contas do
Estado, há uma orientação do Ministério Público de não fazer essa
convocação e a prefeita atual entende que se ela fizer, primeiro porque
vai ultrapassar o limite legal de gastos com pessoal daquele município;
segundo estará descumprindo agora uma determinação do Tribunal de
Contas do Estado, que é muito claro na sua decisão,. Se ela assim o
fizer, ela vai responder sobre crime de responsabilidade. Portanto,
espero que a sociedade amarantina receba essa notícia com calma, com
tranquilidade e sabendo que se a justiça decidir pela permanência, pela
validade do concurso a Prefeitura Municipal de Amarante chamará os
467 concursados e empossará efetivamente aquelas pessoas nos seus
empregos devidos. Eram essas, senhor Presidente, as minhas
considerações, não sei se algum colega quer fazer algum questionamento,
mas espero ter sido aqui claro de que não há nenhuma questão política
envolvida, não há questão de deixar de chamar o concursado para
chamar os amigos políticos, não é essa a questão, é a questão pura e
simplesmente de legalidade. O Dr. Marconi, que é a liderança política,
esposo da atual prefeita Joice, é um legalista, já provou isso no seu
mandato anterior, é um legalista e ele obedece conforme as orientações
e conforme a lei. Portanto, tenho absoluta certeza, se o Tribunal de
Justiça realmente positivar esse concurso, realmente trouxer uma
sentença dizendo que não há nulidade, não há ilegalidade nesse concurso
a Prefeitura Municipal de Amarante chamará os 467 concursados para
ocupar os cargos pelos quais disputaram nesse concurso. Muito
obrigado, senhor Presidente, eram esses os meus esclarecimentos nesta
manhã.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, senhor Presidente. Deputado Wellington pelo tempo
da liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Wellington, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador)- Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa e difunde as nossas ações
no parlamento estadual, internautas, telespectadores que nos
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acompanham através da TV Assembleia. O nosso mais cordial bom dia
e que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu volto à tribuna, na
verdade, para solicitar do Governo do Estado esclarecimentos sobre o
desaparecimento de dois policiais, mas eu vou deixar para fazer na
parte final do meu pronunciamento, porque eu estava ausente. Logo
após o meu pronunciamento eu estava na sala das comissões
participando de uma audiência sobre transporte na região metropolitana
e me antecederam, ou melhor, me substituíram dois deputados que
vieram fazer a defesa da Prefeitura de São Luís. E eu não podia de
deixar de fazer considerações com relação ao pronunciamento dos
parlamentares. O primeiro foi o Deputado Sérgio Viera. Deputado
Sérgio Vieira, com todo o respeito a Vossa Excelência, mas Vossa
Excelência veio defender a Prefeitura de São Luís. Estou há dois anos
defendendo a população de São Luís. Na manhã de hoje, o senhor veio
defender a Prefeitura de São Luís, e eu estou há dois anos defendendo
a população de São Luís. Então temos lados totalmente antagônicos.
Vossa Excelência falou da educação, uma educação caótica, na atual
gestão. O prefeito já conduz o seu mandado pela segunda vez e, na
atual gestão, os professores já ficaram acorrentados na sede da
Prefeitura de São Luís e na Câmara Municipal por mais de 100 dias,
por falta de atenção à educação. Vossa Excelência falou que a Prefeitura
está reformando 44 escolas. V. Ex.ª está enganado. Eu não vou faltar
com o respeito com V. Ex.ª. V. Ex.ª está enganado, mas a Prefeitura
mente. Não estou dizendo que o senhor está mentindo. O senhor está
enganado, mas a Prefeitura mente. E V. Ex.ª só confirma a falta de
compromisso da Prefeitura. O senhor fala que 44 escolas estão sendo
reformadas. Primeiro há um TAC desde 2014 firmado com o Ministério
Público para reformar 54 escolas. Cinquenta e quatro desde 2014.
2014, 2015, 2016, estamos em 2017. E, em 2017, a falta de compromisso
com a educação em São Luís é gritante, porque duas escolas desabaram
o teto. E eu estive visitando quatro escolas e convido V. Ex.ª, Deputado
Sérgio Vieira, a visitar escolas de São Luís. E convido V. Ex.ª para
visitar as 25 creches construídas pelo Prefeito Edivaldo Holanda Júnior.
Eu convido V. Ex.ª para fazer essa visita na capital. Falando de saúde,
o Deputado Rafael Leitoa veio falar da saúde de São Luís. Deputado
Rafael Leitoa, eu estou falando da falta de compromisso do atual gestor.
V. Ex.ª veio me ofender, mas eu defendo o seu posicionamento, o seu
ponto de vista, porque V. Ex.ª está defendendo o Prefeito. V. Ex.ª está
no PDT e está defendo o Prefeito, e tem a Prefeitura de Timon. Talvez
não precise da população porque o senhor tem como buscar votos
através do PDT, da Prefeitura de São Luís e da Prefeitura de Timon.
Mas eu estou aqui defendendo a Prefeitura? Não! Estou defendendo a
população. Eu quero dirigir a palavra ao senhor que muitas vezes
defendeu, e vem defendendo a Prefeitura de São Luís. Eu quero mostrar
para V. Ex.ª que, no dia 07 de abril de 2015! Em 07 de abril de 2015,
pessoas nos corredores do Socorrão I e Socorrão II, a propaganda
enganosa e mentirosa do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Em 2016,
fez uma maquiagem dizendo que São Luís era mil maravilhas, ele
ludibriou e enganou a população. Foi eleito, reeleito mentindo e
enganando, retirados dos corredores temporariamente para enganar
uma população. Deputado Rafael Leitoa, como um home de bem que
V. Ex.ª é, eu que quero chamar a atenção de V. Ex.ª, e quem sou eu para
julgar, mas nós temos um Deus superior a todos nós e muitos não
atentam, não prestam atenção e não sabem ou esquecem que todos nós
teremos um momento e que em um piscar de olhos daremos satisfação
das nossas ações a Deus. A palavra de hoje diz que Deus quer quem
assim sejam os justos, seja justo com a população de São Luís, deputado
Rafael Leitoa, seja justo! A população está padecendo nos corredores,
está padecendo na marcação de uma consulta, V. Ex.ª veio falar que eu
estava fazendo um discurso barato. Barato, V. Ex.ª sabe o que é barato?
Barato são os insumos que esta faltando na Prefeitura, baratos são os
insumos, barato é o soro fisiológico que custa R$ 5,00, barato é a caixa
de esparadrapo que custa R$ 3,75, não tem esparadrapo, não tem soro,
é uma vergonha! V. Ex.ª vem falar de orçamento. Tem orçamento, o
problema é que é mal gerido, é mal administrado. E hoje a população de
São Luís, querido amigo Luís Cardoso, a quem tenho apreço, carinho e
estimação, hoje, Deputado Rafael Leitoa, eu quero solicitar a V. Ex.ª

todo o apoio que V. Ex.ª tem do Governo do Estado do Maranhão que
hoje eu quero declarar na Assembleia Legislativa e solicitar ao Presidente
Humberto Coutinho, que a destinação das minhas emendas de um
milhão de reais, pode ser pouco, diante do montante que o Socorrão I
recebe, mas hoje quero destinar um milhão de reais das minhas emendas
ao Socorrão I, ao Socorrão II, que V. Ex.ª possa fazer essa intervenção
ao Governo do Estado do Maranhão. Só concluir, deputado Sérgio,
contando com a benevolência do Presidente em exercício Deputado
Ricardo Rios, V. Ex.ª pode usar a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Obrigado pela
concessão do tempo, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado, V.
Ex.ª está pelo Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - É tempo da liderança, deputado Sérgio, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Vai usar o
Bloco também vai emendar o discurso?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - V. Ex.ª está no tempo da Liderança, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente,
ele já encerrou o tempo da liderança, saber se vai emendar o tempo do
Bloco, que é o próximo Bloco a ser chamado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO- Eu
aguardo que inclusive, graças a Deus, é o próximo Bloco deputado
Rafael Leitoa

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Presidente,
depois eu queria solicitar o tempo da liderança para a deputada Nina.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
para ratificar, deputado Ricardo Rios, quando estava me dirigindo, já
que eu era o primeiro eu pedi o tempo do Bloco e aí se o senhor puder
fazer isso, eu estava contando com o tempo do Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - É uma escala que tem que ser seguida pelo Bloco.
V. Exa. pediu pela liderança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Certo, mas como eu falei para o V. Ex.ª que o Bloco era o primeiro e
ninguém havia pedido o tempo da liderança, eu podia usar o tempo do
Bloco. Mas tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Eu peço que V. Ex.ª aguarde pela escala e vai falar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir então, deputado Rafael Leitoa e deputado Sérgio...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só para
melhorar, deputado Wellington, o seu Bloco é o próximo Bloco, acredito
que emendando seu tempo, até para permitir o aparte do deputado
Sérgio Vieira que já solicitou, o debate fica melhor, Presidente. Não
precisa sair o deputado Wellington da tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Realmente você está certo, deputado. Pela escala,
você vai falar agora pelo bloco, por oito minutos, com direito a aparte.



QUINTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2017                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –

Ok. Muito obrigado. Deputado Sérgio Vieira, por gentileza, com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (aparte) – Com
todo respeito que tenho por V. Ex.ª, na parte que me cabe, o convite
está feito. Acho que é hora de nós descermos do palanque, a eleição já
passou. Procurarmos sim, vou com V. Ex.ª procurar ver essa questão
toda das escolas das quais V. Ex.ª falou. Estou à disposição e quero
inclusive pedir a V. Ex.ª que nós façamos isso juntos para que a gente
tire e dirima todas essas dúvidas em relação a minha fala hoje acerca da
questão das escolas.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Sérgio Frota, desafio aceito. Estou indo hoje a Imperatriz
para o Parlamento Amazônico.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Sérgio Vieira.
O Sérgio é meu xará ali.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Desculpa. Sérgio Vieira. Deputado Sérgio Vieira, o desafio está aceito.
Faço convite a V. Ex.ª já na próxima semana para que possamos visitar
a creche da Cidade Operária, que teria sido entregue no dia 13 de abril
de 2017 e já recebeu um 1,795 milhão, a creche da Ribeira e a creche da
Chácara Brasil. São três creches que deveriam ter sido entregues no dia
03 de fevereiro. Já fica o convite para V. Ex.ª, na próxima semana,
quando voltar do compromisso de Imperatriz. Além das creches,
poderíamos marcar também algumas escolas.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Ok.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só para concluir, Senhor Presidente Deputado Ricardo Rios, senhoras
e senhores, o que eu tenho feito na tribuna da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão é honrado não somente os votos que me foram
conferidos na eleição de 2014, mas os quase sete milhões de habitantes
no estado do Maranhão, em defesa da saúde, da educação. Hoje, quando
eu trouxe o tema, não é denúncia minha, é um pedido, é um apelo de
médicos do Socorrão I, um pedido, um apoio de médicos do Socorrão
I porque desde segunda-feira não tem soro, não tem gaze, não tem
esparadrapo. Talvez os ilustríssimos deputados não precisem ir a uma
urgência e emergência de um hospital como o Socorrão I e o Socorrão
II, pois têm seus planos de saúde, mas é deprimente. E quem está
falando não é um deputado de palanque, não é um deputado de tribuna,
é um deputado que está nas ruas e conhece a realidade de São Luís e
conhece a realidade do Maranhão. Fui ao Socorrão I, fui ao Socorrão II,
fui ao Socorrão de Imperatriz e conheço essa realidade. Hoje fiz o
convite, a solicitação à Comissão de Saúde desta Casa para que possa
verificar o Socorrão I, o Socorrão II, afim de que possamos ir in loco
visitar e conhecer a realidade. É deprimente, deputado Sérgio Frota, eu
estou falando não é de hospital de campanha, de hospital de guerra,
mas se assemelha, é parecido, as pessoas padecendo, as pessoas
sofrendo, e não tem dor pior do que a fome e o sofrimento da doença,
sem serem atendidas. Deputada Nina Melo, que é médica e compreende
perfeitamente isso, nós estamos num estado que tem muitas carências,
muitas necessidades, um povo sofrido e um povo, deputado Antônio
Pereira, que também é médico, que precisa do nosso olhar atento. E
mais uma vez, mais uma vez, na manhã de hoje, eu estou fazendo a
denúncia de que a Prefeitura de São Luís é incompetente para gerir os
seus recursos. Nós estamos sendo enganados, ludibriados quando
existem duas saúdes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Wellington, quando V. Ex.ª puder me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pois não, deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Com
todo respeito que tenho a V. Ex.ª, seu discurso, seu pronunciamento,
até porque V. Ex.ª colocou de uma forma que: ah, o deputado Rafael
Leitoa tem os votos de Timon e não precisa de São Luís. Primeiro que
não estou aqui incessantemente, o momento de voto é um período
eleitoral e que aconteceu no ano passado, não estamos em período
eleitoral, nós fomos eleitos para representar o estado do Maranhão.
Eu tenho amigos eleitores aqui na cidade de São Luís, fiz o contato com
a secretária Helena, já me comprometi em ir visitá-la, ela vai me passar
todo o relatório da situação do Socorrão I e Socorrão II e, acredito, que
o nosso trabalho tem que ser dessa forma. V. Ex.ª se preocupa muito
com resultado eleitoral, coloca que os votos que teve aqui em São
Luís... acho que a eleição já passou, deputado Wellington, e nós
precisamos, obviamente, fiscalizar todos os serviços, sejam eles
estadual ou municipal como é caso do Socorrão, mas precisamos também
saber as origens dos problemas. Eu acabei de citar um problema crônico
que o estado do Maranhão está passando que é o repasse de recursos
do teto MAC. A denúncia que V. Ex.ª recebeu, que é isso que vou tratar
inclusive com a secretária Helena, que V. Ex.ª também está convidado
porque ela tem os números que atendem o Socorrão I e o Socorrão II,
para que a gente possa saber realmente o que está acontecendo. Passei
para secretária. E outra coisa, saber como é que estão os processos
administrativos, se há entrega constante das empresas que estão
contratadas, isso tudo tem que saber. Quando V. Ex.ª coloca, que
corriqueiramente coloca, a creche da Cidade Operária. Não é isso, que
V. Ex.ª coloca? Que sacou R$ 1,6 milhão, esse dinheiro já saiu do
FNDE? Está na prefeitura? Foi pago à empresa? O FNDE tem liberado
recursos? Porque no estado do Maranhão inteiro o FNDE não estava
conseguindo liberar o recurso. Salvo engano no início do ano que teve
uma grande parcela de pagamento de medição que estava com 6 a 8
meses atrasado. Então quando falo que V. Ex.ª vem com discurso barato
é me referindo que é um discurso fácil. É muito fácil V. Ex.ª falar que a
creche não foi concluída, é muito fácil dizer que no hospital está faltando
soro, esparadrapo e tudo, mas sem conhecer realmente o que está
acontecendo. Essas creches do FNDE não é só em São Luís, deputado
Wellington, é no Maranhão e no Brasil inteiro, várias e várias creches
não foram concluídas por falta de repasse do FNDE. Algumas, talvez,
podem ter tido alguma má gestão, ou o gestor fez alguma inconformidade
com a obra, mas tudo tem que ser observado. V. Ex.ª quando vem à
tribuna fala muito em questão de voto e acho que V. Ex.ª tem que se
preocupar menos com voto. Acho que o trabalho que V. Ex.ª faz aqui,
não só aqui em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão é um
trabalho que admiro e respeito, porque V. Ex.ª corre muito realmente,
mas acho que eleição nós vamos deixar para o próximo ano, que é em
outubro, é o período correto de a gente tratar de voto. Aqui vamos
tratar de políticas públicas com seriedade e buscando resolver todos
os problemas, não só de São Luís, mas do estado do Maranhão. Era
essa a minha participação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Rafael Leitoa, muito obrigado pela participação. Mas, mais
uma vez, vou deixar bem claro para que todo o estado do Maranhão
possa compreender, quem está na galeria possa compreender, V. Ex.ª
defende a gestão, defende a prefeitura, eu estou defendendo a população
de São Luís, a população do estado do Maranhão. E ao defender a
população V. Ex.ª fala que vai verificar qual o problema. Verifique qual
foi o problema desde o início da gestão? Mas não vou atrás dos dois
primeiros anos, 2013 e 2014, vou me reportar ao tempo que sou
deputado, 2015. No dia 07 de abril denunciamos a grande quantidade
de pessoas nos corredores do Socorrão I e Socorrão II, em 2015. Então
verificar esse relatório, verificar o problema, verifique, por gentileza,
por que tanto tempo? E mais ainda, por que no período eleitoral eles
foram escondidos? Por que no período eleitoral eles não apareceram?
Por que no período eleitoral o hospital que aparecia era como se fosse
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um hospital dos sonhos, um hospital ideal? Esse hospital ainda não
existe em São Luís. O que existe é um hospital real, são duas saúdes: a
saúde real, que as pessoas estão padecendo, Deputado Rafael Leitoa,
e a saúde da propaganda enganosa, a saúde que é utilizada para enganar
as pessoas durante a eleição, maquiando, camuflando a realidade. Hoje
as pessoas estão padecendo nos corredores do hospital Socorrão I e
Socorrão II. V. Exa. pode fazer alguma coisa? Pode. V. Exa. pode pedir
à Secretaria de Saúde que providencie, no mais curto espaço de tempo,
para hoje, soro, esparadrapo e gaze. É uma vergonha! Não tem soro,
esparadrapo, nem gaze no hospital. Vamos ver nas redes sociais, vamos
ver na população, vamos ver nas ruas, agora na porta do Socorrão e ver
as lamentações, as reclamações de quem usa o serviço público de saúde
do nosso Estado e da nossa capital. É o que tinha para o momento,
Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Pela Liderança do bloco de Oposição, Deputada
Andréa, cinco minutos sem direito a aparte. Deputada Nina pela
Liderança? Cinco minutos sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, senhoras, senhores, deputadas, deputados.
Senhor Presidente, meus cumprimentos à galeria, à imprensa, aos
servidores da Casa também. Presidente, hoje é o Dia Nacional de
Combate e Prevenção a Hipertensão Arterial Sistêmica, doença
importante e potencialmente fatal, que vem aumentando 14% nos
últimos anos. E a tendência é aumentar cada vez mais. 50% das mortes
por causas cardiovasculares é por hipertensão, fora as por morbidades,
como AVC, enfarto, insuficiência cardíaca, renal, etc. Dessa forma, é
importante que toda a sociedade hoje se una em torno desse debate da
conscientização da importância dessa doença chamada hipertensão
arterial, ou seja, pressão alta, como é bem conhecida. Este mês eu dei
entrada e eu solicito que a Comissão de Justiça desta Casa dê celeridade
a esse projeto de lei da minha autoria que é sobre um programa estadual
de conscientização sobre a hipertensão arterial precoce.
Importantíssima ferramenta para o Governo do Estado começar a tratar
essa doença tão importante, conscientizando com políticas protetivas,
e que, com certeza, vai diminuir a morbidade da população. Dessa
forma, solicito à Comissão de Justiça que com coerência dê celeridade
para a imediata aprovação desse nosso projeto de lei. E, por falar em
saúde, Deputado Rogério, eu inúmeras vezes conversei com Vossa
Excelência sobre a conclusão do Hospital Estadual do Município de
Santa Luzia do Paruá que está em reforma. Hoje, deputado Rafael,
encontra-se lá uma tenda, um hospital campanha que anteriormente o
deputado Wellington veio a esta Tribuna para dizer que aqui no
Maranhão não tinha hospital campanha. E a sensação que nós temos é
que nós estamos em guerra sim. Porque lá do lado da BR, está instalado
um hospital campanha. Temos inúmeras denúncias de negligência, de
imprudência. Inclusive essa tenda está localizada a menos de 5 metros
da BR, segundo o DNIT, causando um risco gravíssimo para esses
pacientes, além das denúncias do que está acontecendo lá. Na semana
passada, eu fiz uma solicitação à Comissão de Saúde desta Casa e me
colocando à disposição para participar de uma visita para acompanhar
a celeridade desse hospital e para acompanhar o funcionamento desse
hospital campanha. E eu espero que tão logo eu receba uma resposta
para que possamos junto resolver esse problema. Porque Santa Luzia
do Paruá, uma cidade tão importante da região da BR, não pode
continuar desse jeito. E eu como deputada, como representante daquele
município, tenho obrigação de vir aqui e cobrar das Comissões desta
Casa para que isso seja resolvido. Dessa maneira, deputado Rogério,
eu quero aproveitar pra destinar R$ 400 mil, das minhas emendas que
nunca saíram, para ajudar na conclusão do Hospital Estadual de Santa
Luzia, do mesmo jeito que eu fiz com o hospital de Colinas, que
também está sendo concluído e que eu espero que tão logo seja resolvido
esse problema, pela atenção. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Pela liderança do Bloco Parlamentar Democrático.
Deputado Sérgio Frota, pela liderança? Bloco Parlamentar de Oposição.
Deputada Andréa? Partido Verde. Deputado Rigo? Parlamentar
Democrático. Deputado Vinícius. Ausente. Deputado Bira, dez minutos
pelo Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Primeiro dizer, Senhor Presidente, nós
travamos uma batalha emergencial e ela foi exitosa. Trata-se do corte
de recursos para a educação no Estado do Maranhão, R$ 224 milhões,
esta Casa deu a sua colaboração ao aprovar o requerimento de nossa
autoria e que pedia a revogação imediata ao Ministério da Educação em
relação a essa matéria. Com o apoio decisivo da bancada federal no
Estado do Maranhão e aqui eu queria destacar a atuação exemplar da
bancada federal que energicamente reagiu e conseguiu reverter a situação
e que seria um prejuízo irreparável para a educação pública do Estado,
sobretudo aos municípios, pois muitos deles não teriam sequer
condições de pagar a folha de pagamento no que diz respeito aos
professores, aos servidores da educação no estado do Maranhão.
Portanto, foi uma ação enérgica que teve resultado. Nós temos aqui
que agradecer pela participação de todos aqueles que somaram forças
nessa batalha travada na data de ontem. O prazo era curto, deputado
Rogério, mas se conseguiu reverter, portanto, nós aqui queremos
destacar esse resultado positivo. Em segundo lugar, Senhor Presidente,
quero dizer que hoje nós tivemos aqui a aprovação de um projeto de
nossa iniciativa e que eu considero de alta relevância. Trata-se da
implantação do sistema cicloviário do estado do Maranhão. Hoje mesmo
tivemos uma audiência pública, deputado Frota, muito importante
nesta Casa, que debateu sobre a mobilidade urbana na Comissão de
Assuntos Municipais, uma comissão que ganha cada vez mais
envergadura pelos temas abordados, que envolve o conjunto dos
municípios. Dentro da implantação da região metropolitana,
seguramente o tema mais importante neste momento, dentre todos os
temas colocados, é o tema da mobilidade urbana. Hoje nos reunimos
com os trabalhadores do transporte alternativo, com todos os
municípios presentes, o governo do Estado por meio da MOB e da
Agência Metropolitana, os representantes do poder público,
vereadores, os parlamentares desta Casa, enfim, e inauguramos um
ambiente de diálogo fundamental para que a gente possa equacionar e
resolver esses problemas no que diz respeito a essa mobilidade.
Coincidentemente, hoje esta Casa aprova um projeto de nossa iniciativa
que visa à implantação do sistema cicloviário. E por que é importante?
É importante porque nós precisamos de um sistema multimodal, pois
o que resolve o problema da mobilidade não é apenas o sistema de
transporte de ônibus, esse é um dos modelos, é um dos caminhos que
permitem a mobilidade urbana em qualquer município de qualquer
lugar do mundo, mas não é o único, nós precisamos de outras
modelagens que permitam a complementação desse sistema e permitam
que o povo possa exercer livremente o seu direito de ir e vir. E o caso
do sistema cicloviário é fundamental. Hoje a bicicleta é incentivada
como meio de transporte no mundo inteiro, o mundo inteiro entende
que a bicicleta como um sistema de transporte moderno, contemporâneo
e necessário porque, além de desafogar o trânsito, além de diminuir os
engarrafamentos, permite também que as pessoas usem o sistema de
bicicletas como meio saudável e ambientalmente sustentável. Portanto
é necessário. E qual é a novidade dessa lei que nós aprovamos hoje
nesta Casa? É que esta lei exige que as obras novas no estado do
Maranhão, de vias urbanas ou interurbanas, tenha a previsão de ciclovia.
Nada mais adequado, deputado Frota, do que ciclovias. Se nós
tivéssemos ciclovias nas principais avenidas de São Luís, da Ilha, com
certeza a mobilidade seria melhor. Vou lhe conceder um aparte, deputado
Frota. Eu fico sonhando, por exemplo, como seria lindo e maravilhoso
se aquela BR 135, no trecho da área Itaqui/Bacanga, que vai da Barragem
até o Porto do Itaqui, imaginem se ali tivesse a ciclovia, quantas pessoas
não seriam beneficiadas. É uma estrada federal e precisamos encontrar
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solução para isso. Então são temas da atualidade, são temas impactantes
na realidade e na modificação da qualidade de vida da população. Eu
sonho um dia em ter o direito de andar de bicicleta na nossa cidade.
Hoje esse direito não existe. Quem usa a bicicleta hoje, não só em São
Luís, nas cidades de modo geral não foram preparadas, não foram
pensadas, mas quem usa é um corajoso, aventureiro que aceita o desafio
dos perigos que nós temos na nossa cidade. Porque não estão, as
cidades maranhenses, brasileiras não estão preparadas, infelizmente,
para esse sistema moderno, mas precisamos caminhar nessa direção.
Por isso é que essa lei é tão importante para o estado do Maranhão.
Deputado Frota com a palavra, eu concedo o aparte.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) -
Deputado Bira do Pindaré, antes de mais nada gostaria de parabenizá-
lo, estive há pouco com V. Ex.ª na audiência pública da Comissão de
Assuntos Municipais e parabenizá-lo pela condução competente que
tem feito nessa comissão, na qualidade até de vice-presidente. E dizer
que é assim que a gente faz política, é ouvindo, sobretudo, o cidadão.
E o que vimos ali foi isso. Claro, como V. Ex.ª fez questão de frisar, que
todos nós temos a consciência, ali foi o ponto de partida. Seria muito
pretensioso V. Exa sair com alguma definição e deliberação sobre o
transporte público. Eu queria dizer que tenho certeza que não só as
autoridades ali presentes, os deputados, os vereadores e os sindicatos
envolvidos mas, sobretudo, os cidadãos saíram satisfeitos, porque
viram a postura do deputado, que é um servidor público em melhorar
as condições de vida da população desse segmento. E aproveitando
aqui, V. Ex.ª vem com a aprovação desse projeto que é fundamental. Eu
queria remeter, eu ainda não era político, mas participei como empresário
fazendo aquela obra da São Luís Rei de França e ali já se discutia na
segunda gestão do prefeito Jackson Lago, do então prefeito Jackson
Lago, as ciclovias. Imagine se a São Luís Rei de França tivesse uma
ciclovia hoje? Todas essas pessoas que trabalham na construção civil
fazem uso da bicicleta, até por não ter poder aquisitivo para ter outro
transporte. E o que vemos nas grandes cidades no mundo todo é cada
vez mais a utilização da bicicleta. Então seria, primeiro, lhe parabenizar
pela audiência pública, tenho certeza que com a sua postura. E nesta
Casa temos muito a contribuir para que a política pública de transporte,
mobilidade urbana na grande São Luís possa contemplar a todos aqueles
entes envolvidos e sabendo que vêm esses transportes alternativos,
vem com deficiência esse sistema de ônibus, principalmente, em atender
a população. E mais ainda dizer que tenho certeza que o governador há
de sancionar esse projeto de lei, é fundamental. E que V. Ex.ª conte com
os 42 deputados, 41, inclusive V. Ex.ª, para que a gente possa realmente
tornar realidade a utilização das ciclovias na nossa cidade.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Obrigado,
deputado Sérgio Frota, a quem agradeço pela parceria, a sua participação
foi fundamental. E devemos ampliar inclusive, cada vez mais, essa
nossa união de esforços para que a gente avance nessas temáticas.
Então é uma questão fundamental, V. Ex.ª que hoje é vice-presidente
da Comissão de Assuntos Municipais e vejo que essa dobradinha tem
tudo para dar certo. São dois bolivianos que não tem como dar errado.
Então V. Ex.ª quando defende essa causa, com certeza pensa nos
bolivianos, mas pensa também nos motenses, porque todo mundo
precisa melhorar a mobilidade na nossa cidade. Então agradeço
muitíssimo a participação de Vossa Excelência em relação a essa luta
que iniciamos. Estamos continuando e com certeza haverá muitos
resultados positivos por conta desse esforço que nós estamos fazendo
a partir do trabalho, do protagonismo desta Casa Legislativa, que tem
força. E Vossa Excelência percebeu isso claramente hoje. Todos nós
percebemos a força que o Poder Legislativo Estadual tem para ajudar
na solução dos problemas. E é conversando, dialogando que eu acho
que a gente vai conseguir encontrar o caminho. E lá você viu a questão
hoje do transporte alternativo, que era uma temática prioritária, mas
outros assuntos já começaram a surgir e é natural que venham. Todos
eles vamos debater, e enfrentar os debates com muita clareza, com
muita tranquilidade e procurando, sobretudo, solução, porque é isso

que a população precisa, resolver os problemas e melhorar a qualidade
de vida do nosso povo. Agradeço muitíssimo a sua participação. Para
finalizar, Senhor Presidente, eu queria destacar, faltam aí alguns
segundos apenas, amanhã eu retomo esse tema, mas não tem como a
gente não tocar nessa discussão. Sexta feira a população brasileira está
fazendo uma mobilização nacional contra as Reformas do Governo
Temer. Eu estou aqui com um material de divulgação desta mobilização,
que é uma mobilização de greve geral. Mas nem todas as categorias vão
grevar, é verdade. Mas todas elas haverão de se manifestar nesse dia.
Portanto vai ser uma intensa mobilização contra as reformas que são
altamente prejudiciais à população brasileira. Eu cito aqui a Reforma
da Previdência, a Reforma Trabalhista, inclusive também a Lei da
Terceirização, que já foi aprovada, que são verdadeiros desmontes, são
retrocessos. Isso aí é pior do que caranguejo, porque caranguejo anda
de lado. O Governo Temer está andando para trás. Ele disse que o
plano dele era uma ponte para o futuro, mas o que nós estamos vendo
é uma ponte para o passado, porque estão rasgando aquilo que foi
conquista histórica da classe trabalhadora. E é preciso que a gente diga
isso com todas as letras. Portanto quero aqui desde já manifestar nosso
pleno apoio a esta luta que se trava no Brasil. É uma luta de todos nós.
Aqui de fato o que está pautado é desmonte, retirada de direitos, e a
gente não pode aceitar isso de maneira mansa e pacífica. Vamos lutar
juntos e haverá de se encontrar caminhos melhores para o Brasil, porque
do jeito que está, infelizmente, não dá. Senhor Presidente, muito
obrigado pela sua tolerância e a atenção de todos. Muito obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Não há oradores inscritos.

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

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

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

Neto.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores(as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores Deputados: Andréa
Murad, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Roberto Costa, Sousa Neto e Zé Inácio. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da
Ata da Sessão anterior, que foi aprovado, do expediente encaminhado
à publicação e concedeu a palavra aos Deputados: Bira do Pindaré,
Othelino Neto, César Pires, Professor Marco Aurélio, Antônio Pereira,
Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Josimar de Maranhãozinho e Eduardo
Braide. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. Em seguida, o Deputado
Bira do Pindaré solicitou, em cárater excepcional, que fosse submetido
ao Plenário, o Requerimento nº 273/2017, de sua autoria, requerendo a



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                   QUINTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2017 17
revogação da Portaria do Ministério da Educação que cortou 204 milhões
de reais de recursos para a educação no Maranhão, sendo este
Requerimento aprovado e subscrito pelos Deputados César Pires,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Stênio Rezende e Wellington
do Curso. Na sequência, o Deputado Eduardo Braide, sugeriu que se
fizesse uma inversão na Ordem do Dia para que fosse votado o
Requerimento nº 265/2017, de autoria do Deputado Paulo Neto,
solicitando que fosse discutido e votado, em regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 062/2017, também de autoria do Deputado Paulo
Neto. Não havendo objeção, o Presidente acatou a sugestão. Aprovado
este Requerimento, o Presidente anunciou a votação dos Projetos de
Lei nºs 061/2017, de autoria do Deputado Humberto Coutinho, 062/
2017, de autoria do Deputado Paulo Neto e do Projeto de Resolução
Legislativa nº  016/2017, de autoria da Deputada Graça Paz,
suspendendo os trabalhos para que a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania emitesse os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos,
o Presidente da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania informou
que as matérias foram aprovadas pela Comissão, tendo o Presidente
anunciado a votação em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
dos Projetos de Lei nº 061/2017, de sua autoria, que denomina de
“José Bruno de Morais” a Unidade de Ensino situada no Povoado de
Nazaré do Bruno, no Município de Caxias e 062/2017, de autoria do
Deputado Paulo Neto, que denomina “Centro de Ensino
Matarromense”, a Escola Estadual Centro de Ensino Oliveira Ramos,
do Município de Mata Roma, os quais foram aprovados e encaminhados
à Sanção Governamental. Ainda em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência, foi aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto de
Resolução Legislativa nº 016/2017, de autoria da Deputada Graça Paz,
que concede título de Cidadã Maranhense a Senhora Kênia Régia
Anasenko Marcelino. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos
nºs: 234/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, solicitando que
sejam discutidos e votados em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, os Projetos de Lei nº 039/2017 e 046/2017, ambos de
sua autoria e os Requerimentos nº 239/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e
encaminhado Votos de Congratulações à população do Município de
Vitória do Mearim, pela passagem de seu  aniversário ocorrido no dia
19 de abril; 246 e 247/2017, também de autoria do Deputado Adriano
Sarney, subscrito pela Deputada Valéria Macêdo, solicitando que sejam
registrados nos Anais desta Casa e encaminhados Votos de
Congratulações às populações dos Municípios de Pedreiras e Morros,
pela passagem de seus aniversários comemorados no mês de abril;
Requerimento nº 248/2017, ainda do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhado
Votos de Congratulações à população do Município de Riachão, pela
passagem de seu aniversário, comemorado no dia 29 de abril;
Requerimentos nºs: 258/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, enviando Mensagem de Congratulações ao Prefeito e ao
Presidente da Câmara Municipal de Pedreiras, parabenizando-os pela
passagem do aniversário de fundação daquela cidade, comemorado no
dia 27 de abril; 259/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
subscrito pela Deputada Valéria Macêdo, com Mensagem de
Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de
Riachão, parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação
da cidade, comemorado no dia 29 de abril; Requerimento nº 260/2017,
de autoria do Deputado Adriano Sarney, subscrito pelas Deputadas
Valéria Macêdo e Nina Melo, para que seja registrado nos Anais desta
Casa e encaminhado Votos de Congratulações à população do Município
de Grajaú, pela passagem de seu aniversário, que ocorrerá no dia 29 de
abril e o Requerimento nº 261/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, subscrito pela Deputada Valéria Macêdo, encaminhando
Mensagem de Congratulações ao Batalhão do Choque da Polícia Militar
do Maranhão pelos 31 anos a serviço da população maranhense. Os
Requerimentos nºs: 236, 237, 238 e 255/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, ficaram transferidos para a próxima Sessão ordinária
devido a ausência do autor. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs: 262/2017, de autoria do Deputado

Wellington do Curso, enviando Mensagem de Pesar a Senhora Francisca
Teodora dos Santos Lima, pelo falecimento do Senhor Jean dos Santos
Lima ocorrido no dia 22 de abril; 263/2017,  também do Deputado
Wellington do Curso, encaminhando Mensagem de Pesar ao Deputado
Vinícius Louro e ao Senhor Raimundo Louro, pelo falecimento do
Senhora Maria de Jesus Pereira, ocorrido no dia 23 de abril; 264/2017,
de mesma autoria no mesmo sentido ao Tenente-Coronel Roberto, da
Companhia de Polícia Militar de Turismo Independente, pelo
falecimento do Senhor Bruno Pinheiro de Oliveira, ocorrido no dia 22
de abril e requerimento nº 266/2017, de autoria do Deputado Hemetério
Weba, solicitando que seja justificada a sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 06, 07, 16, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro e
02, 13, 14, 20, 22 e 23 do mês de março do corrente ano, conforme
atestado médico. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de
Lei nºs: 112, 119 e 170/2016, de autoria do Deputado Bira do Pindaré
e os Requerimentos nºs: 267 e 268/17, do Deputado Wellington do
Curso; 269/17, de autoria da Deputada Francisca Primo; 270/17, da
Deputada Nina Melo e 271/17, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Vinícius Louro
falou pelo Bloco Parlamentar Democratico. O Deputado Rafael Leitoa
falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado
Max Barros falou pelo Bloco Parlamentar Independente e o Deputado
Wellington do Curso falou pela liderança deste Bloco. No Expediente
Final não houve orador inscrito. 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, 26 de abril de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 389/2017

Designa os Pregoeiros e os Membros da Equipe
de Apoio dos Pregoeiros da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art.
12 do Regimento Interno e nos termos da Resolução Legislativa nº
481/2006 regulamentada pela Resolução Administrativa nº 334/2006,

   R E S O L V E:

Art. 1º Designar como Pregoeiros da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, os servidores CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, matrícula nº 1624899, SHEILA MARIA TENORIO DE
BRITTO, Secretário Executivo, matrícula nº 1411438 e ALEXANDRE
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, Chefe Assessoria Legislativa,
matrícula nº 1644228.

Art. 2º Designar como Membros da Equipe de Apoio dos
Pregoeiros os servidores DEUSIMAR DE JESUS CARNEIRO LIMA,
Secretário Executivo, matrícula nº 1609023; CAMILA CORREIA
LIMA DE MESQUITA, Assessor Especial Legislativo, matrícula nº
1636463;  THALYTA REGINA CRUZ COSTA, Secretário Executivo,
matrícula nº 1623263; FERNANDO FILLIPE SANTOS
MARQUES, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula nº
1639665; GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES, Assistente
Legislativo Administrativo, matrícula nº 1639715; ARNALDO
SOARES SERRA, Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº
2402; LINCOLN CHRISTIAN NOLETO COSTA, Auxiliar Legislativo
Operacional – Áudio e Imagem, matrícula 1630086 e CARLA LETÍCIA
SILVA DE OLIVEIRA, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula
nº 1630615, para, junto com os Pregoeiros, processarem e julgarem as
licitações, assim como praticarem todos os atos decorrentes do
procedimento licitatório até a adjudicação do objeto licitado aos
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vencedores, promoverem inscrição, alteração e cancelamento em registro
cadastral, na forma do artigo 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com investidura de 01 (um) ano.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de abril

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado OTHELINO NETO - Primeiro Vice-Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado FABIO MACEDO
- Segundo Vice-Presidente. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário. Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO - Terceiro
Vice-Presidente. Deputado ZÉ INACIO - Terceiro Secretário.
Deputado ADRIANO SARNEY - Quarto Vice-Presidente. Deputada
NINA MELO - Quarta Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 394/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 252/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 17 de
abril do Deputado Junior Verde, conforme atestado médico.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 26 de
abril de 2017. Deputado Humberto Coutinho - PRESIDENTE.
Deputado Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado
Stênio Resende - SEGUNDO SECRETÁRIO

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 016/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 820/2017

Conceder Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Kênia Régia Anasenko Marcelino.

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Kênia Régia Anasenko Marcelino, natural da cidade de Goianésia,
Estado de Goiás.

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 25 DE ABRIL DE 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO – Presidente. Deputado
RICARDO RIOS – Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE
– Segundo Secretário.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA

AOS 25 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
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER N° 089/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

043/2017 – INSTITUI a “Semana Estadual do Conscientização,
Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética”, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado LEVI   PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 093/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

036/2017 – DISPÕE sobre a obrigação das agências bancárias em receber
contas de outras instituições financeiras

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 095/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

047/2017 – CRIA o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações
de Telemarketing, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado OTHELINO  NETO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 096/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

035/2017 – NORMATIZA o monitoramento da qualidade da areia de
parques, praças tanques, creches e escolas destinados ao lazer, recreação
e atividade educativas, esportivas e culturais do estado do Maranhão,
bem como DISPÕE sobre a obrigatoriedade de tratamento, limpeza e
conservação da areia visando prevenir e/ou combater os agentes
transmissores de doenças.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 103/2017 – Emitido ao   PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão”, ao Magistrado, Doutor
SEBASTIÃO  JOAQUIM LIMA BONFIM.

AUTORIA:  Deputado STÊNIO REZENDE
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 107/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

053/2017 – INSTITUI no âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro
para Bloqueio de Propaganda.

AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 109/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

188/2016 – OBRIGA as empresas que desenvolvem atividades de
comércio de bens e às prestadoras de serviços de qualquer natureza, no
âmbito do Estado do Maranhão, a disponibilizarem crédito ou
reembolso imediato, para pagamentos efetuados em duplicidade por
consumidores e dá outras providências.
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AUTORIA:  Deputado JOSIMAR DO

MARANHÃOZINHO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 110/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

058/2017 – “INSTITUI no Calendário Cívico o Período Estadual da
1Festa dos Pescadores” de Porto Rico-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER N° 111/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

055/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos
Pequenos Agricultores Santo Antônio, com sede e foro no Município
de Açailândia-Ma.

AUTORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
PARECER N° 112/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

054/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-11 do Município de Primeira Cruz-Ma, com sede e foro no Município
de Primeira Cruz-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 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 SAÚDE;
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL
DO ANO  DE 2017,  ÀS  10 HORAS E 40 MINUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI PONTES – PRESIDENTE, em exercício
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
VINICIUS LOURO
ROGÉRIO CAFETEIRA (Suplente)
RAFAEL LEITOA (Suplente)
FÁBIO BRAGA
BIRA DO PINDARÉ
WELLINGTON DO CURSO
SÉRGIO FROTA
CABO CAMPOS

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

039/2017  – que TORNA obrigatória a colocação de placas em
Hospitais, Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de Saúde com
nome dos médicos em exercício, chefe de emergência e seus honorários
de atendimento.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA

RELATOR:  Deputado RAFAEL LEITOA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania;   Saúde.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 046/

2017 – DISPÕE sobre a inclusão de Quadras Poliesportivas nos
Projetos de Construção de Escolas Públicas no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR:  Deputado LEVI PONTES
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania; Educação,

Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de Abril de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE
2017,  ÀS  10 HORAS E 40 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO
LEVI  PONTES

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

061/2017 – que DENOMINA a Unidade de Ensino, situada no Povoado
de Nazaré  do Bruno “José Bruno de Morais”,  a Unidade de Ensino
Estadual, localizada na rua Vila Nova, S/Nº, no mesmo Povoado,
Segundo Distrito de Caxias-MA.

AUTORIA: Deputado HUMBERTO COUTINHO
RELATOR:  Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER VERBAL  – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/2017 – CONCEDE título de
Cidadão Maranhense à Senhora KÊNIA RÉGIA ANASENKO
MARCELINO e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado HUMBERTO COUTINHO
RELATOR:  Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

062/2017 – que DENOMINA  “Centro de Ensino Matarromense”
que denomina “Centro de Ensino Oliveira Ramos, do Município de
Mata Roma, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado PAULO NETO
RELATOR:  Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  DO ESTADO DO
MARANHÃO,  em 25 de abril de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E  CIDADANIA,
REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE
2017,  ÀS  10 HORAS E 45 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 073/2017  – (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 036/
2016 – que PROPÕE Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman
ao Senhor GEORGE SILVA CAVALCANTE.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATOR:  Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: Pela aprovação, nos termos do voto do Relator.

Foi dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  25 de Abril  de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 02/05/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 059/2017, de autoria
do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade na marcação de exames e consultas para pessoas
com mais de 60 anos nas Unidades de Saúde Públicas pertencentes
ao Governo do Estado do Maranhão no máximo de 07 (sete) dias
- RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 070/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Altera a Lei nº 10.289, de
28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado do
Maranhão, de 28 de julho de 2015 - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 076/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Estabelece a
obrigatoriedade de realização do exame de oximetria de pulso
em todos os recém-nascidos - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 033/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre “Disque
Denúncia de Maus-Tratos aos Animais”, no âmbito do Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 085/2017, 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 - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 065/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Inclui as Procissões
Históricas do Tempo da Quaresma e Semana Santa, realizadas
pela Forania Nossa Senhora da Vitória, no Calendário Turístico
e Religioso do Estado do Maranhão - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 069/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Institui, no âmbito do
Estado do Maranhão, o Dia Estadual da Prevenção, Controle e
Orientação da Osteoporose - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 072/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a criação
da Semana para sensibilização e defesa da educação inclusiva de
alunos com necessidades educacionais especiais, no ensino
público e privado do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 067/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia do
Profissional de Eventos no Maranhão - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 064/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui o Programa Estadual
de Conscientização sobre a Hipertensão Arterial Precoce, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Programa
Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido
em Escolas Públicas, no âmbito do Estado do  Maranhão -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 066/2017, de autoria
do Senhor Deputado César Pires, que Considera de Utilidade Pública
a Comunidade Servos do Imaculado da Virgem Maria, no
Município de Codó, no Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 087/2017, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que Considera de Utilidade
Pública a Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto, no
Município de Tutoia, no Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

14- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 082/2017, de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade
Pública a Associação de Moradores do Loteamento Renascer, no
Município de São José de Ribamar, no Estado do Maranhão -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

15- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 081/2017, de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade
Pública o Conselho Regional dos Eixos do Parque Vitória a Parque
Jair – G13, no Município de São José de Ribamar, no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

16- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 073/2017, de autoria
do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade
Pública a Companhia Folclórica e Cultural Encanto do São
Cristóvão, no Município de São Luís, no Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

17- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/
2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Propõe o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Pedro Robson Holanda
da Costa, natural de Brasília/Distrito Federal - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

18- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/
2017, de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Propõe o Título
de Cidadã Maranhense à Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda,
natural de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;
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19- MOÇÃO Nº 005/2017, de autoria do Senhor Deputado

Raimundo Cutrim, que Propõe Mensagem de Aplausos à Senhora
Letícia Oliveira Milhomem Gama, Delegada de Polícia Civil,
Titular da Delegacia Especial da Mulher do Município de Balsas,
Estado do Maranhão - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

20- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
066/2016, de autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe
sobre a Gestão da Fauna Silvestre Brasileira e Exótica no âmbito
do Estado do Maranhão - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

21- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
232/2016, de autoria do Senhor Deputado Antônio Pereira, que
Acrescenta o inciso VII ao art. 14 da Lei nº 8.149, de 15 de junho
de 2004, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos,
o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 26 de abril de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 007/2017-AL. PARTES:
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa A. F. LOBO MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
firmam entre si Contrato de Prestação de Serviços. OBJETO: Execução
de serviços de perfuração, revestimento e equipamento de poço tubular
e implantação de reservatório elevado nas instalações físicas da Sede
Social da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. VALOR: O
valor do presente contrato é de R$ 106.063,36 (cento e seis mil, sessenta
e três reais e trinta e seis centavos).  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa.  Projeto Atividade:
4628 – Atuação Legislativa. Plano Interno: Manutenção.  Natureza da
Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações. Sub-item da Despesa:
3.4.4.90.51.07 – poços e açudes.  Histórico: Contratação de empresa
para serviços de perfuração, revestimento e equipamentos de poço
tubular e implementação de reservatório elevado nas instalações da
Sede Social da ALEMA. Fonte de Recursos: 0101000000 – Recursos
do Tesouro – Exercício atual. VIGÊNCIA: o contrato terá vigência de
12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 10 de abril de 2017. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93
e Processo Administrativo n.º 6972/2015-ALEMA, que originou a
licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 003/2016-CPL/ALEMA.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão - Deputado Humberto Ivar Araújo Coutinho –
Presidente e Empresa A. F. LOBO MENDES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º  13.8134.953/0001-35 –
CONTRATADA. São Luís (MA), 19 de abril de 2017.

LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO
Procurador Geral

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 10/2017.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e a empresa RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA
- ME, firmam entre si, Contrato de Fornecimento OBJETO: Aquisição
de 01 (um) SERVIDOR DE VÍDEO PARA TV para o Complexo de
Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
incluindo plano de assistência técnica gratuita durante o período da
garantia.  VALOR: o valor total deste contrato é de R$ 49.900,00
(quarenta e nove mil e novecentos reais). DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia
Legislativa. Projeto Atividade: 4628 – Atuação Legislativa. Plano
Interno: Manutenção.  Natureza de Despesas: 3.3.90.52 –
Equipamentos e material permanente. Sub-item de Despesa:
3.4.4.90.52.16 –Equipamento de comunicação. Fonte de Recursos:
0101000000 – Recursos do Tesouro – Exercício Anterior.  VIGÊNCIA:
o prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua
assinatura e vigorará até 31/12/2017. DATA DE ASSINATURA: 19 de
abril de 2017. BASE LEGAL:  Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93 e
Processos Administrativos nos. 4005/2016 e 1406-2017-ALEMA.
ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão - Deputado Humberto Coutinho - Presidente e Empresa
RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME, CNPJ n.º 23.882.253/
0001-31-CONTRATADA. São Luís–MA, 20 de abril de 2017.

LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO
Procurador-Geral

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DA
LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-CPL/AL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5431/2016-AL. A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público o julgamento e classificação das propostas de preços
da licitação em referência, cujo objeto trata da contratação de empresa
para execução dos serviços de engenharia de reforma e adequação de
calçadas, passarelas e pinturas diversas em edificações e estruturas da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ficando assim a
classificação das proponentes: a) Classificadas: - 1º Lugar:  PRIMOR
EMPREENDIMENTOS LTDA; -  2º Lugar: A.C.M. CONSTRUÇÕES
E TERRAPLENAGEM LTDA; - 3º Lugar: M.L. CONSTRUÇÕES E
PROJETOS LTDA; - 4º Lugar: L.A. MEIRELES GOMES
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES; - 5º Lugar: A.N.
RODRIGUES ENGENHARIA; - 6º Lugar: C & D ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO E INFRA-ESTRUTURA LTDA; - 7º Lugar: A.F.
LOBO MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; - 8º Lugar:
A.G.C. ENGENHARIA LTDA; 9º Lugar: GERAL ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA e 10º lugar: SANGAR CONSTRUÇÕES EIRELI.
b) Desclassificadas: - MODULAR CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA; RESENDE ENGENHARIA LTDA, PENHA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; FORMATO SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA; E.B.L. CONSTRUÇÕES LTDA; G.H.R.
GUTERRES; RMC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e BASE
ENGENHARIA LTDA. Os autos do processo estão com vista
franqueada aos interessados na sede da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, para interposição de recurso, observado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, contado da publicação deste Aviso, nos Diários
Oficiais do Estado e da ALEMA no dia 27 de abril de 2017. São Luís,
25 de abril de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

ERRATA

ONDE SE LÊ:

RETIFICAÇÃO
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5168/2016-ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo
24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da Empresa
LIMAX SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 14.341.365/0001-94, para
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prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação nas
dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-
ALEMA, no valor total de R$ 1.564.482,24 (um milhão, quinhentos e
sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e
quatro centavos), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nas condições
definidas no Termo de Referência anexo aos autos do Processo nº
5168/2016.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no
prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 27 DE  MARÇO DE 2016. Deputado Othelino
Nova Alves Neto-Presidente ALEMA em exercício.

LEIA-SE:

RETIFICAÇÃO
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5168/2016-ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo
24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da Empresa
LIMAX SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 14.341.365/0001-94, para
prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação nas
dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-
ALEMA, no valor total de R$ 1.564.482,24 (um milhão, quinhentos e
sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e
quatro centavos), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nas condições
definidas no Termo de Referência anexo aos autos do Processo nº
5168/2016.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no
prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 27 DE  MARÇO DE 2017. Deputado Othelino
Nova Alves Neto-Presidente ALEMA em exercício.
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