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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/05/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15.05.2017 – SEGUNDA-FEIRA

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

1. PARECER Nº 150/2017 , DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI 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 DA MESMA DATA. –
RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA.

lI - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI Nº 056/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO , (MENSAGEM Nº012/2017), INSTITUI O
PROGRAMA MARANHÃO VERDE, DESTINADO A
FOMENTAR E DESENVOLVER PROJETOS VOLTADOS PARA
APOIO À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURELIO, ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM E   MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, RELATOR DEPUTADO
LÉO CUNHA.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/
2017, DE AUTORIA DO  DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM,
QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR PAULO AUGUSTO DA TRINDADE – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.
– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORÚM REGIMENTAL.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/
2017, DE AUTORIA DO  DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM,
QUE CONCEDE MEDALHA “MANOEL BECKMAN” AO
SENHOR CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.   – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRÚM REGIMENTAL.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/
2017, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, QUE

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À LENILCE
MARIA SÁ FORTES DE ARRUDA, NATURAL DE JUIZ FORA -
MG.  – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO DR. LEVI PONTES.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO N º 327/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE
CAMARÃO, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE OS
ENDEREÇOS DAS 303 ESCOLAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS
ATÉ O FINAL DE 2018 NO MARANHÃO, DE ACORDO COM A
PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO.
SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA INFORMADO QUANTAS
DESSAS ESCOLAS JÁ FORAM ENTREGUES, BEM COMO O
LOCAL DE FUNCIONAMENTO. – INDEFERIDO PELA MESA,
O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO
CONFORME O ARTIGO 159 DO REGIMENTO INTERNO. –
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO N º 328/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE
CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO AOS
ENDEREÇOS DAS 574 ESCOLAS REFORMADAS OU QUE
ESTEJAM EM PROCESSO DE REFORMA COM PRAZO DE
CONCLUSÃO ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017, DE ACORDO COM
A PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO. SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA
ESPECIFICADO O TIPO DE REFORMA QUE FOI/ESTÁ SENDO
REALIZADA. - INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO CONFORME O
ARTIGO 159 DO REGIMENTO INTERNO. – TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 334/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO JURISTA TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, PARABENIZANDO-O PELA SUA POSSE
COMO MINISTRO EFETIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL (TSE) OCORRIDO NO DIA 09 DE  MAIO DE 2017
PARA O BIÊNIO 2017-2019. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 335/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO DELEGADO JOÃO MARCELINO
ALVES DO NASCIMENTO NETTO, PARABENIZANDO-O,
PELA NOMEAÇÃO DE DELEGADO NO MINICÍPIO DE
PARAIBANO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 336/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO DELEGADO FÁBIO BRITO DO
AMARAL, PARABENIZANDO-O, PELA NOMEAÇÃO DE
DELEGADO NO MINICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
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ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 337/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO DELEGADO FRANCISCO SALES
TAVEIRA DE OLIVEIRA, PARABENIZANDO-O, PELA
NOMEAÇÃO DE DELEGADO NO MINICÍPIO DE SÃO JOÃO
DOS PATOS. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 338/2017, 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 ALTO PARNAÍBA, PELA PASSAGEM DE SEU
151º (CENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO)
ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO DIA 19 DE MAIO DO ANO
EM CURSO, DANDO CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, RUBENS SUSSUMU
OGASAWARA E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 339/2017, 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 NOVA IORQUE, PELA PASSAGEM DE SEU 112º
(CENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO,
DANDO CIÊNCIA A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA
MUNICIPAL, MAYRA RIBEIRO GUIMARÃES E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 340/2017, 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 CAJAPIÓ, PELA PASSAGEM DE SEU 30º
(TRIGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO DIA 11 DE
MAIO DO ANO EM CURSO, DANDO CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,
MARCONE PINHEIRO MARQUES E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DE VEREADORES. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 348/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A CRUZ VERMELHA PELA PASSAGEM
DOS 154 ANOS DE FUNDAÇÃO, COMEMORADO NO DIA 08
DE MAIO.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 349/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER QUE, APÓS OUVIDA A
MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA
DO JOVEM SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DO MARANHÃO E ENTUSIASTA DO ESPORTE NO
MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES E REGIÃO, CARLOS
MAGNO BRAGA COSTA, QUE FALECEU NO ÚLTIMO DIA 04
DE MAIO DO ANO EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 15/05/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/17,

de autoria do Senhor Deputado Stênio Resende, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador
Raimundo José Barros de Sousa”.

2. MOÇÃO Nº 007/17, de autoria do Deputado Cabo Campos,
que solicita o envio de Moção de Aplauso ao Bispo Jairo Santos,
congratula-se com a Igreja Mundial do Poder Deus, pela realização do
momento de fé e louvor realizado em nossa capital, denominado
Concentraçao de Fé, que possibilitou um momento ímpar de oração,
reflexão e louvor para mais de 15 mil fiéis presentes no ato.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 107/17, de autoria do Senhor deputado

Eduardo Braide, que considra de Utilidade Pública, a Associação
Comunitária e Esportiva Amigos do Projeto Alcance do Lima Verde,
Safira  adjacentes com sede e foro na Rua da manga – 24, nº07 Município
de Paço do Lumiar, neste Estado.

2. PROJETO DE LEI Nº 108/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Associação Assistencial, Esportiva e Cultural “MANCHA
TRICOLOR”, com sede e foro na Unidade 103, Quadra 06, Casa 11,
Cidade Operária, Município de São Luis, neste Estado.

3. PROJETO DE RESOLIÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/17,
de autoria do Senhor Deputado Levi Pontes que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” para o Senhor Ruy Palhano
Silva.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 105/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Pais e Amigos do Residencial Turiúba I, II, III, IV, V, VI,
VII.

2. PROJETO DE LEI Nº 106/17, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que Dispõe sobre a informatização da
carteira de vacinação no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 102/17, de autoria do Senhor

Deputado Stênio Rezende, que considera de Utilidade Pública a
Associação Movimento Unificado de Desenvolvimento da Área do
Remanso (M.U.D.A.R), de Santa Inês – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 103/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que considera de Utilidade Pública a Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP INSTITUTO
COELHO NETO.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  11/05/17.

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

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

Sarney.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY (lê Expediente).

II – EXPEDIENETE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019 / 17

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Desembargador
Raimundo José Barros de Sousa”.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Desembargador Raimundo José Barros de
Sousa.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN” SÃO LUIS, 11 de Maio de 2017. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 007 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção Aplauso ao BISPO JAIRO SANTOS,
nos seguintes termos: “A Assembléia Legislativa do Estado do
Maranhão congratula-se com a IGREJA MUNDIAL DO PODER
DEUS, na pessoa do seu dirigente BISPO JAIRO SANTOS pela
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realização do momento de fé e louvor realizado em nossa capital,
denominado CONCENTRAÇÃO DE FÉ, que possibilitou um
momento ímpar de oração, reflexão e louvor para mais de 15 mil
fies presentes ao ato”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
maio de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 348 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulações a Cruz Vermelha pela passagem
dos 154 anos de fundação, comemorado no dia 08 de maio.

A Entidade promove os Direitos Humanos em 171 países, se
dedicando ao próximo, tendo um papel relevante na sociedade através
dos seus excelentes serviços prestados, através de médicos, enfermeiros,
dentistas, assistentes sociais e psicólogos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 04 DE MAIO DE 2017 - CABO
CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.05.17
EM: 11.05.17

REQUERIMENTO Nº 349 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de Pesar à
família do jovem sargento da polícia militar do Estado do Maranhão e
entusiasta do esporte no munícipio de Nina Rodrigues e região, Carlos
Magno Braga Costa, que faleceu no último dia 04 de maio do ano em
curso.

Carlinhos como era conhecido, dentre os diversos atributos
humanos que possuía foi um filho exemplar, um amigo extraordinário,
um chefe de família e pai extremoso, mas foi acima de tudo um grande
cidadão maranhense.

Que Deus reconforte seus amigos e familiares por essa perda
humana irreparável e que reserve para Carlinhos uma vaga no espaço
destinado aos justos.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio
MANUEL BECKMAN, São Luís, 10 de maio de 2017 – FÁBIO
BRAGA– Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.05.17
EM: 11.05.17

REQUERIMENTO Nº 350 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que esta
Assembleia faça realizar, no dia 18 de maio próximo, às 15hs, audiência
pública para tratar a Lei sobre o uso do nome social das pessoas trans
no âmbito do estado do Maranhão.

A audiência pública é uma solicitação do Grupo Gayvota e
para abordagem do tema esta Casa deverá convidar representação o
Fórum Desembargador José Sarney, o Tribunal de Justiça do MA - TJ/

MA, Ministério Público, o Governo do Estado do Maranhão,
Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, a
Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Criança e Assistência
Social - SEMCAS, Comissão Direitos Humanos desta Casa e Conselho
Estadual LGBT.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
“É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  - Deputado Estadual
– PT

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, PARA
AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 11/05/2017.

INDICACÃO N° 629 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Indicação que solicita, em regime de urgência, a
adoção de medidas legais e administrativas necessárias, com a maior
brevidade possível, a Inclusão das ruas dos bairros Madre Paulina,
Brejo do Pinto I e Morada do Sol, Sede do Município de Estreito,
no Programa “Mais Asfalto” do Governo do Estado do Maranhão.

A presente Indicação objetiva a inclusão das ruas dos bairros
em referência no Programa “Mais Asfalto” do Governo do Estado,
visto que os problemas de infraestrutura das vias daqueles bairros
(muito populosos e com grande fluxo de automóveis e de pedestres),
vem se agravando cada vez mais, de modo que todos os moradores tem
sido obrigados a conviver com a poeira (na estiagem) e lama e muitos
buracos (no período de chuvas), responsáveis por vários acidentes e
pela proliferação de várias doenças naquela população.

Sabendo-se da continuidade do “Programa”, através da parceria
do Governo do Estado com várias prefeituras no Maranhão, solicita-
se a inclusão das ruas dos bairros respectivos para pavimentação,
compreendendo um percurso de 4.523 metros, a fim de melhorar a
trafegabilidade, a mobilidade e proporcionar qualidade de vida a todos
bem como propiciar acesso a outros serviços públicos como limpeza,
segurança, saúde, transporte escolar, dentre outros, além de viabilizar
o acesso da população à Expoeste (exposição agropecuária de Estreito)
localizada no bairro Morada do Sol.

Desta forma, a inclusão das ruas dos bairros Madre Paulina,
Brejo do Pinto I e Morada do Sol, todos na Sede do Município de
Estreito, no Programa “Mais Asfalto” renovará esperança e mais
perspectiva àqueles moradores, com mais infraestrutura e
desenvolvimento social e econômico e qualidade de vida e saúde para
aqueles habitantes.

São Luís (MA), 11 de maio 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° 630 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Indicação que solicita, em regime de urgência, a
adoção de medidas legais e administrativas necessárias, com a maior
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brevidade possível, para Inclusão do Povoado Timbaúba, Município
de São Mateus, no Programa “Mais Asfalto” do Governo do Estado
do Maranhão.

A presente Indicação objetiva a inclusão do povoado em
referência no Programa “Mais Asfalto” do Governo do Estado, visto
que os problemas de infraestrutura das vias daquele povoado vem se
agravando cada vez mais, de modo que todos os moradores tem sido
obrigados a conviver com a poeira (na estiagem) e lama e muitos buracos
(no período de chuvas), responsáveis por vários acidentes e pela
proliferação de várias doenças naquela população.

Sabendo-se da continuidade do “Programa”, através da parceria
do Governo do Estado com várias prefeituras no Maranhão, solicita-
se a inclusão das ruas do povoado em referência para pavimentação, a
fim de melhorar a trafegabilidade, a mobilidade e proporcionar qualidade
de vida a todos bem como propiciar acesso a outros serviços públicos
como limpeza, segurança, saúde, transporte escolar, dentre outros.

Desta forma, a inclusão do Povoado Timbaúba no Programa
“Mais Asfalto” renovará esperança e mais perspectiva àqueles
moradores, com mais infraestrutura e desenvolvimento social e
econômico e qualidade de vida e saúde para aqueles habitantes.

São Luís (MA), 08 de maio 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° 631 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Indicação que solicita, em regime de urgência, a
adoção de medidas legais e administrativas necessárias, com a maior
brevidade possível, para Inclusão do Povoado São Benedito,
Município de São Mateus, no Programa “Mais Asfalto” do
Governo do Estado do Maranhão.

A presente Indicação objetiva a inclusão do povoado em
referência no Programa “Mais Asfalto” do Governo do Estado, visto
que os problemas de infraestrutura das vias daquele povoado vem se
agravando cada vez mais, de modo que todos os moradores tem sido
obrigados a conviver com a poeira (na estiagem) e lama e muitos buracos
(no período de chuvas), responsáveis por vários acidentes e pela
proliferação de várias doenças naquela população.

Sabendo-se da continuidade do “Programa”, através da parceria
do Governo do Estado com várias prefeituras no Maranhão, solicita-
se a inclusão das ruas do povoado em referência para pavimentação, a
fim de melhorar a trafegabilidade, a mobilidade e proporcionar qualidade
de vida a todos bem como propiciar acesso a outros serviços públicos
como limpeza, segurança, saúde, transporte escolar, dentre outros.

Desta forma, a inclusão do Povoado São Benedito no Programa
“Mais Asfalto” renovará esperança e mais perspectiva àqueles
moradores, com mais infraestrutura e desenvolvimento social e
econômico e qualidade de vida e saúde para aqueles habitantes.

São Luís (MA), 08 de maio de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual (PDT)

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

INDICAÇÃO Nº 632 / 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
MA-006, no trecho que interliga o centro de Pinheiro ao Povoado
Pacas, que é a principal via de acesso ao Campus Pinheiro da UFMA,
no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.

O trecho da MA-006 que interliga o centro de Pinheiro ao
Povoado Pacas encontra-se em grave estado de degradação, quase
intrafegável, dificultando de sobremaneira o trânsito de carros e pessoas.
Esse trecho é a principal via de acesso ao Campus Pinheiro da UFMA
e sua recuperação beneficiará alunos, professores e funcionários da
Universidade, além da população local, que sofre com as condições da
via.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
maio 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 633 / 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 Secretaria de Segurança Pública, o Senhor Jefferson Miler
Portela e Silva, o reforço do policiamento no município de Carutapera
– MA, em razão da forte onda de assaltos ocorrida nos últimos dias.

Esta indicação atende as demandas da população de Carutapera
e se justifica em razão necessidade urgente de reforçar o policiamento
neste município, no combate à criminalidade, oferecendo maior
segurança em face da onda de assaltos ocorrida nos últimos dias e,
consequentemente, proporcionando uma melhor condição de vida para
a população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
maio 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 N° 634 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado da
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, reiterando a solicitação constante
na Indicação nº 432/2016, para que efetue, com a maior brevidade
possível, a pavimentação das ruas do Bairro Pequiá de Baixo, município
de Açailândia/MA

O Bairro Pequiá de Baixo, como é popularmente conhecido,
fica localizado no município de Açailândia. Trata-se de um bairro
considerado industrial, devido sua proximidade com empresas do aço
e do ferro. Nos últimos anos, o referido bairro, apresentou um
crescimento no número de habitantes. Entretanto, as mais de 300
(trezentas) famílias que residem na localidade, são submetidas a
situações adversas, em razão dos diferentes problemas de infraestrutura
existentes na localidade, tais como a falta de pavimentação asfáltica de
algumas ruas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido bairro, solicitamos por
meio desta Indicação a pavimentação asfáltica de suas ruas que,
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atualmente, encontram-se intrafegáveis, devido à grande quantidade de
buracos, erosões, poeira e lama durante o período chuvoso.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
aludido bairro, diante das constantes reclamações dos moradores do
local, que são diariamente prejudicados, entre outros, pela dificuldade
de acesso de pedestres e meios de transporte ao local. Ademais, o
aprimoramento na infraestrutura viária no bairro Pequiá de Baixo, irá
oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora
significativa nas condições de vida da população que residem no referido
bairro.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 10 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 635 / 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 SUPERITENDENTE DA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL NO MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. SÉRGIO
PENHA, solicitando que seja instalada uma casa lotérica no bairro do
Coquilho II, para melhorar os serviços bancários na nesta comunidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
maio de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -  Transferidos da Sessão de ontem, deputado
Adriano Sarney. Declina. Deputado Raimundo Cutrim, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, aos colegas. Amanhã, dia 12 de Maio, é o Dia Internacional
da Enfermagem. Neste momento, venho à Tribuna para fazer a devida
homenagem a essa classe que é considerada o maior alicerce da
manutenção da saúde, mas que, no momento, é muito esquecida e
desvalorizada. Para vocês terem uma ideia, hoje, a enfermagem é a
segunda categoria profissional do mundo, é a maior, que só perde para
os comerciários. Registrados no Conselho de Enfermagem do Maranhão,
são 47 mil profissionais, dentre eles, técnicos de enfermagem e
enfermeiros. Hoje, nós temos a maioria dos enfermeiros no Maranhão,
a maioria é do sexo feminino. São mulheres que têm que trabalhar em
dois ou três empregos para ter um salário minimamente digno, ainda
ter que chegar à sua casa e cuidar dos filhos, do marido e,
consequentemente, a família. A enfermagem hoje passa por uma situação
muito difícil na sua história, além de ter lidar com os contratos precários
das terceirizações que impõem condições de trabalho cada vez mais
exploratórias, quando podem repousar nas unidades de saúde, após

12h ou 24h de trabalho, ainda não têm condições dignas de um local
adequado para seu repouso. A cada dia, a tecnologia vem avançando na
saúde, todos nós sabemos disso, mas garanto aos senhores que ainda
não inventaram uma máquina que faça curativo, administre um
medicamento em uma unidade de saúde e principalmente não existe
máquina no mundo que segure a tua mão quando está com dor. Amanhã
é comemorado, como eu disse, o Dia Internacional da Enfermagem,
mas o Dia do Enfermeiro são todos os dias, pois, muita vezes, se a
gente vai a um posto de saúde, se não encontra um médico, mas, com
certeza, ali está ou um enfermeiro ou um técnico atendendo as pessoas.
Como eu disse, a profissão de enfermagem deve ser comemorada todos
os dias, além de ser uma profissão extremamente insalubre, ela também
é muito penosa, pois imaginem que o nível de estresse de ter que lidar
com a condição humana, falta de condições de trabalho e baixo salário...
Então, hoje, como eu afirmava, a situação dos enfermeiros,
principalmente no Maranhão, é muito difícil e no Brasil. Eu recebi esta
semana alguns profissionais da área, onde alguns me falaram que há no
caso, que alguns locais aqui do município, que estão três meses sem
receber salários, ali na Vila Luizão, em outros postos. Então, nós não
podemos aceitar que o profissional da área médica possa ficar dois,
três meses sem receber o salário e sem condições, há postos, aqui em
São Luís, que não tem sequer uma seringa. Nós estamos aqui, eu vou
conversar com o Prefeito, eu não sei se ele sabe da situação em que se
encontram aqui alguns postos de saúde, principalmente os Socorrões,
que é uma situação de calamidade, eu vou conversar com o Prefeito, eu
vou pedir uma audiência na semana que entra, para que a gente possa
conversar sobre o assunto e que ele, com certeza, que é uma pessoa
que está fazendo aquilo que está ao seu alcance, não só pela saúde, mas
pelo município de São Luís e levar a ele esses fatos que me foram
trazidos para que ele tome conhecimento da realidade que se encontra
a saúde em nosso município, para verificar a situação dos salários
atrasados, bem como a falta de medicamentos básicos, no caso uma
seringa, isso aí não pode faltar em um posto de saúde. Então, eu vou
conversar com o Prefeito para que ele possa mandar um levantamento
e, com certeza, tenho absoluta certeza de que após ele tomar
conhecimento, e eu vou levar a ele os dados somente dos postos de
saúde onde as pessoas que estão com os salários atrasados, bem como
a falta de medicamentos e demais coisas necessárias para que ele possa,
com certeza, determinar um levantamento e uma auditoria para que
possa ser regularizado de imediato. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Obrigado, Senhor Presidente! Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, imprensa, amigos e amigas do Maranhão. Mais uma vez,
eu estou retornando a esta tribuna para falar da minha indignação e da
indignação de milhares de maranhenses com a forma que está sendo
tratado o Campeonato Maranhense de Futebol, aqui do nosso Estado.
O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou para hoje,
quinta-feira, o julgamento da medida cautelar impetrada pelo Sampaio
Corrêa, que suspendeu mais uma vez o Campeonato Maranhense 2017.
O processo está em pauta para ser julgado agora, às 10h30min da
manhã. O Sampaio recorreu contra a decisão do TJD do Maranhão,
por 5 votos a 3, o que deu causa ganha ao Moto Clube, o que fez com
que a Federação Maranhense de Futebol marcasse a nova decisão do
retorno entre Moto Clube e Cordino. Eu disse aqui já esta semana,
salvo engano foi segunda-feira passada, que dia 03 de maio o Cordino
veio para jogar com o Sampaio Corrêa em São Luís, mas foi suspenso
o jogo, o que significou desgaste para os dois times, principalmente
para o Cordino. Dia 06, sábado passado, foi marcado o jogo em Barra
do Corda, no Leandrão, entre Cordino e Moto Clube, às 11 horas da
manhã aproximadamente, mas o Superior Tribunal de Justiça
Desportivo suspendeu o campeonato maranhense. Mais um problema
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afetando os dois times, o Cordino que se encontrava em Barra do
Corda e o Moto Clube que se deslocou de São Luís para Barra do
Corda com vários torcedores, pagando passagem, fretando ônibus para
torcer pelo seu time. A população de Barra do Corda estava em peso
preparada também para assistir ao jogo e está lá apoiando o time
principal, que é o Cordino que abrilhanta o nosso Maranhão. Suspendeu
e hoje é o julgamento. Eu espero que seja julgado correto, por que todo
esse imbróglio? Tudo que está acontecendo, falei e continuo a falar:
Tudo é culpa da Federação Maranhense de Futebol, a culpa todinha,
100% da culpa está na Federação. Por ser uma Federação totalmente
desorganizada, se é uma Federação que está puxando para um lado, não
está sendo isenta e não está sendo correta para com os times do
Maranhão. E isso é um absurdo! Nós temos que tomar todas as
providências em relação à Federação. Porque não é só a indignação do
deputado Rigo Teles não, estou falando pela indignação do povo do
Maranhão, a indignação dos desportistas, a indignação dos torcedores
que estão esperando seu time, e a vergonha que está a Federação, que
está o time do Maranhão, que está o futebol maranhense, Campeonato
Maranhense em nível nacional. Você vê passar todos os estados
brasileiros, os 26 estados e incluindo o Distrito Federal, você assiste a
Rede Globo, a Record, qualquer meio de televisão e qualquer meio de
comunicação no esporte e você não vê falar no Campeonato
Maranhense. Isso é a maior vergonha que está acontecendo, por meio
dessa Federação, pois a culpa toda vem da Federação, por que não se
organizou antes? Por que não preparou um calendário para que os
times se adequassem a esse calendário? E o mais prejudicado, Senhor
Presidente, é o Cordino, porque o Cordino já está classificado, foi
campeão do 1º Turno, já temos jogo marcado entre o Cordino e Santos,
do Amapá, lá em Barra do Corda, no Leandrão, no próximo dia 21, na
semana que vem, veja quem está prejudicado, o Cordino é o time mais
prejudicado por causa da Federação. Mas tudo isso, tudo isso, eu não
queria acreditar e nem quero acreditar, mas tudo isso vem para tentar
prejudicar o Cordino. Mas está aí, graças a Deus, um time de garotos
bons, preparados, que estão abrilhantando o Maranhão. O único time
do Maranhão que representa o Maranhão é o Cordino Esporte Clube,
lá de Barra do Corda, que vai jogar já o Campeonato na Série D,
Campeonato Nacional da Série D, e também já está classificado para o
Campeonato Nordeste. Então, para nós, está classificado para a Copa
do Nordeste, para nós que somos torcedores, que sou lá de Barra do
Corda, minha terra natal, fica aqui a minha indignação, fica aqui a
minha tristeza, fica aqui a minha revolta para com esta Federação de
Futebol do Maranhão. Essa tristeza, essa revolta e essa indignação
para com os incompetentes da Federação do Maranhão. Mas, Senhor
Presidente, eu não poderia também encerrar magoado, chateado,
indignado, com coração o partido, nesta manhã de quinta-feira, porque
estamos encerrando o nosso trabalho desta semana, nesta Casa
Legislativa, mas, Senhor Presidente, temos que encerrar com alegria.
Nós que, graças a Deus, temos a nossa mãe que está aqui na terra, que
muito bem cuidou de todos nós. Todas as mães desta Casa, começando
pelas zeladoras, pelas seguranças, pelas senhoras deputadas, por todas
as mães desta Casa, por Nossa Senhora, mãe de todos, desejo um feliz
Dia das Mães a todas as mamães!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Bira do Pindaré, 05 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, hoje é considerado
o dia nacional do Reggae. Essa importante manifestação oriunda de um
país chamado Jamaica e que aqui no Maranhão encontrou uma sintonia
quase que absoluta. Nós sabemos o quanto o reggae tem força em São
Luís e no Estado do Maranhão. Dizem até os especialistas que é pelo
fato de que a população que foi trazida escravizada para o Maranhão
é a mesma que foi levada para a Jamaica. Dizem os especialistas que a

mesma região da África onde capturaram pessoas que foram
escravizadas aqui é a mesma região que também escravizaram na Jamaica,
por isso que há tanta semelhança entre o povo do Maranhão e o povo
da Jamaica. E talvez por isso que o povo jamaicano inventou o reggae
e o Maranhão tenha tido essa adesão tão forte. Pois bem, hoje, nesse
dia, o Governador Flávio Dino está fazendo um gesto importante de
reconhecimento a esse elemento que nós não podemos negar de maneira
alguma a despeito de polêmicas de quem gosta, de quem não gosta.
Isso não vem ao caso, mas é um elemento forte da cultura popular
maranhense. Basta frequentar as periferias dessa cidade, os municípios
do interior do Maranhão, na Baixada principalmente, e a gente percebe
a força e a vitalidade que o reggae tem. E o Governador resolveu conhecer
isso num gesto grandioso. Hoje o Governador Flávio Dino assina a
ordem de serviço que cria o Museu do Reggae em São Luís do Maranhão.
Um Museu que será dirigido na sua concepção e na sua implantação
por um regueiro conhecido de todos nós, Ademar Danilo, pessoa de
extrema respeitabilidade do ponto de vista da sua atuação no ramo e na
área do reggae. É uma pessoa que é conhecedor, que é estudioso e que
tem se dedicado ao longo da sua vida para esta causa. Portanto, hoje,
vai ser um dia especial. Eu queria convidar os parlamentares dessa
Casa para a gente prestigiar esse momento às 17h30, na Praia Grande,
naquela que seria a Praça das Crianças, que agora será a Praça do
Reggae, na Praia Grande, em São Luís do Maranhão. E nada mais
adequado, porque todo turista que vem ao Maranhão tem como uma
das referencias que aqui é a terra do reggae. Então nada mais adequado
do que permitir ao cidadão da nossa cidade e ao turista que nos visita
conhecer a história do reggae, a forma que o reggae é expressado nas
organizações, nas festas, nas tecnologias utilizadas, enfim, através de
um museu que vai de alguma forma ensinar as presentes e futuras
gerações a importância que o reggae tem. O reggae influencia o jeito das
pessoas até se comportarem em São Luís e no Estado do Maranhão, a
forma de se vestir, a forma de se divertir. Isso faz parte da cultura. É
por isso que é tão importante esse reconhecimento. Portanto, Senhor
Presidente, eu confirmo que eu estarei presente nesse evento, mas
gostaria que outros parlamentares pudessem prestigiar esse momento
juntamente com o Governador Flávio Dino, 17h30 lá na Praça da
Criança, que agora vai ser a Praça do Reggae. E aqui fica a nossa
homenagem a todos os regueiros, a todos os que gostam desse estilo
musical, desse estilo de dança que faz parte da cultura do Estado do
Maranhão. Senhor Presidente, este é o primeiro assunto. O segundo
assunto, muito brevemente, apenas para registrar, ontem nós estivemos
com a reitoria da Universidade Federal do Maranhão, a professora
Nair Portela, que nos recebeu muito bem, que ouviu a nossa reivindicação
em relação à implantação da bonificação na nota do ENEM para os
estudantes maranhenses. E, graças a Deus, a Reitora disse que é
favorável, a Pró-Reitora de ensino também falou que é favorável e que
vão levar o assunto ao Conselho Universitário. Portanto nós já abrimos
as portas da Universidade para esse debate. Foi feito um estudo
jurídico, um parecer assinado, inclusive, pelo causídico Marlon Reis
foi entregue à Universidade. Vários colegas estavam lá. Estava lá o
Deputado Levi Pontes, o Deputado Marco Aurélio, que foi quem
tomou a iniciativa da reunião, diga-se de passagem, o Deputado
Wellington do Curso. Estavam lá presentes e prestigiando esse
momento. Portanto nós vamos dar um passo adiante e acreditamos
que a bonificação será uma realidade na nota do ENEM aqui para a
Universidade Federal do Maranhão. Já a partir de 2018, o próximo
ENEM, se Deus quiser, já vai ter bonificação. E eu queria deixar,
Deputado Roberto Costa, já uma ideia adicional, que a gente começasse
a pensar a implantar também a bonificação na Universidade Estadual
do Maranhão, na UEMA. Porque a UEMA tem o curso de Medicina
lá em Caxias e hoje mesmo eu recebi mensagem de celular dizendo o
seguinte: que dos estudantes de medicina lá em Caxias, 80% pelo
menos é do Piauí. Até a formatura do curso de medicina é em Teresina,
não é em Caxias não. Tanto que tem gente do Piauí fazendo curso em
Teresina. Nada contra os irmãos piauienses, mas nós precisamos de
maranhenses em Medicina, por isso vamos ter que fazer o debate
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também com a Universidade Estadual do Maranhão. E desde já eu
conclamo esta Casa para nos ajudar nessa discussão relevante para
melhorar as condições da saúde pública. Não se faz saúde pública sem
o profissional da Medicina. E é esse problema que nós estamos
enfrentando no Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor
Presidente. E a todas as mães eu faço a minha homenagem a duas
mulheres, sem as quais eu não seria o que sou, minha mãe, Maria
Helena Gonçalves de Almeida, e minha esposa, mãe das minhas duas
filhas, Jacileide da Silva Sousa. Um grande abraço, beijo no coração e
que Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sérgio Vieira, por cinco minutos sem
aparte.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia a Mesa. Bom dia,
deputados e deputadas presentes, imprensa galeria e a todos os
presentes. Eu gostaria de começar registrando a presença nesta Casa
do ex-prefeito e ex-deputado Deusdedith Sampaio. Seja bem vindo,
Deusdedith. Eu quero usar o espaço, hoje, para prestar conta à
população de Açailândia sobre um assunto que nós começamos a tratar
semana passada com relação ao desrespeito do atendimento das agências
bancárias daquela cidade. Eu me comprometi com a população, pois
fui procurado, ouvi as reivindicações e hoje venho aqui prestar conta
do que já foi feito, para que nós possamos solucionar esse problema,
que é o desrespeito no atendimento bancário. Nós procuramos enfrentar
esse problema em duas linhas tanto junto à superintendência dos
bancos. E essa semana já fomos à Superintendência do Banco do Brasil,
onde fomos recebido pelo superintendente Igor Júnior e onde pudemos
expor os problemas que estamos passando em Açailândia no
atendimento: filas enormes, caixas eletrônicos quebrados, falta de
dinheiro nos caixas eletrônicos, venda de lugares nas filas bancárias. E
passamos esses problemas para a superintendência e obtivemos a
resposta da superintendência no sentido de que o banco vai traçar
algumas medidas para que esse problema seja solucionado. E uma
medida que já ficou o compromisso acertado com o superintendente
Igor é que dentro de trinta dias o Banco do Brasil de Açailândia vai
abrir um correspondente bancário transacional com horário estendido,
já nos próximos trinta dias, para que melhore o atendimento. Apesar
de não ser uma agência bancária nos moldes em que conhecemos, mas
é um correspondente bancário transacional com todos os serviços que
uma agência bancária oferece, para que a gente não tenha mais pessoas
na fila às 5 horas da manhã, pessoas deitadas no chão esperando para
ser atendido, pessoas pegando uma senha 10 horas da manhã para ser
atendido 4horas da tarde. Isso já são medidas que nós tomamos junto
à Superintendência do Banco do Brasil. E tenho certeza que com a
abertura dessa agência transacional, desse posto transacional, nós já
estaremos contribuindo para que isso não aconteça mais. A segunda
medida que o Banco vai tomar é junto ao poder público, junto aos
municípios que, por ventura, a Agência do Brasil de Açailândia atenda,
faça pagamentos lá, para que faça o escalonamento desses pagamentos,
para que não tenha o pagamento em um só dia de todos esses agentes
municipais que recebem dinheiro naquele banco. Pois com
escalonamento de dias nós evitaremos as grandes filas, nós evitaremos
que não tenha mais a demora nesse atendimento. Uma terceira medida
que o Banco do Brasil tomará e evitar que isso não se repita novamente,
que são esses maus atendimentos, é a questão da implantação de
correspondentes bancários nas lojas, no comércio de Açailândia. E isso
nós vamos fazer um trabalho, uma parceria junto com a Associação
Comercial, junto com a Associação dos Lojistas para que a gente veja
quais os estabelecimentos que se encaixam no requisito bancário, para
que a gente tenha abertura desses correspondentes bancários nessas
lojas, para que a gente desloque as pessoas, a desnecessidade de ir até
as agências bancárias, lotando-as. E que esse serviço seja deslocado
para essas lojas comerciais que tenham no município de Açailândia.

Para isso nós vamos pedir o apoio da Associação Comercial para que
a gente tenha uma reunião e identifique as lojas, os donos de lojas que
tenham capacidade e que tenham, que obedeçam os requisitos
necessários para que isso seja aberto nessas lojas. Assim estamos
cumprindo o nosso papel de legislador, que é ouvir a população e
buscar o entendimento junto às autoridades, junto aos estabelecimentos
junto à superintendência desses estabelecimentos, para que a gente dê
uma solução, para que a gente não possa mais ver a nossa população
sendo maltratada em filas enormes e com serviços precários. E é isso
que eu quero dizer para a população de Açailândia, hoje, que além de
nós procurarmos a superintendência dos bancos, assim como o
Deputado Sousa Neto fez lá em Santa Inez, um trabalho brilhante,
Deputado. Eu lhe parabenizo aqui. E nós também, paralelamente,
procuramos o PROCON, na pessoa do seu presidente Duarte Júnior.
Hoje, antes dessa sessão, fiz uma reunião com ele às oito e meia da
manhã e ele nos garantiu que vai nos ajudar no sentido de melhor
fiscalizar os estabelecimentos bancários de Açailândia e melhor equipá-
los, inclusive, lutando para que a gente possa colocar mais servidores
para que essa fiscalização fique maior e melhor aparelhada. Eu acho
que é assim que nós temos que trabalhar nesses dois lados: tanto na
questão de procurar os estabelecimentos para eles darem soluções,
melhorar o atendimento, e no outro procurarmos o órgão responsável
pela fiscalização. Juntando essas duas forças, o melhor atendimento
com uma melhor fiscalização, eu acho que nós vamos cumprir o nosso
dever enquanto parlamentar, enquanto pessoa preocupada com a
população. Muito obrigado, Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Othelino Neto por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, colegas jornalistas, quero inicialmente saudar as mães do
Maranhão, começando pela nossa Casa, pelas servidoras, pelas
deputadas. Uma saudação especial às mulheres importantes
fundamentais em minha vida, minha mãe, Iolete, e minha esposa Ana
Paula, minha Guilhermina, enfim, a todas as mulheres do Brasil e do
Maranhão. Hoje venho a tribuna tratar de uma notícia importante que
me deu muita alegria e satisfação, que foi a sanção pelo Governador
Flávio Dino com vetos apenas em dois parágrafos, em dois artigos da
Lei nº 10.584, de 03 de maio de 2017, fruto de um Projeto de Lei de
minha autoria, aprovada por unanimidade por esta Casa, que dispõe
sobre os direitos dos usuários dos serviços e ações de saúde no Estado
do Maranhão. Esta lei tem por objetivo, principalmente, garantir a
dignidade das pessoas que utilizam os serviços de saúde. Fazer com
que estas pessoas tenham o seu direito de ser humano respeitado
naquele momento de maior sensibilidade. Todos que estão num hospital,
num leito de um hospital sofrendo por algum tipo de enfermidade
estão num momento de fragilidade, precisando de cuidados médicos.
Essa fragilidade requer um tratamento com respeito, seja uma simples
indisposição, ou seja uma doença mais grave sem a perspectiva de
cura. Esse projeto de lei inova, porque pela primeira vez o Maranhão
passa a ter uma lei que rege a questão dos cuidados paliativos com
relação aos pacientes que estão internados nos órgãos privados ou
públicos de saúde ou que não estejam internados, mas que precisam de
cuidados médicos e assistência médica permanente. Trata-se do primeiro
marco legal e, portanto, com esta lei o Maranhão faz história, uma vez
que cria mais mecanismos legais para garantir a integridade das pessoas
que precisam de assistência de saúde. Enfatizo alguns trechos desta
lei. No Artigo 2º, a lei diz: São direitos dos usuários de saúde, no
estado do Maranhão, ter um atendimento digno e atencioso e
respeitoso, não ser identificado ou tratado por números, códigos ou
de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso. Imaginemos nós
um paciente qualquer, ou um parente querido, um amigo internado
num hospital, num leito hospitalar, e ser tratado simplesmente como
um código de barras. Ali existe um ser humano, com uma história de
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vida, com sentimentos, com frustrações e que jamais pode ser resumido
a um número, como o paciente número tal, ou chegar lá e se identificar
por um simples código de barras. São coisas simples, mas que
acontecem nos hospitais do Brasil. Em alguns hospitais, ainda há
tratamentos desumanizados e desrespeitosos com relação a pacientes.
Não vou tratar aqui de cada um dos artigos ou parágrafos dessa lei, mas
quero destacar alguns que considero importantes porque todos nós já
passamos por situações constrangedoras por não ter um impositivo
legal ou até por já ter e não ser cumprido. Dos direitos dos usuários de
saúde: poder identificar as pessoas responsáveis, direta e indiretamente,
por sua assistência por meio de crachás visíveis, legíveis e que
contenham nome completo, função, cargo e nome da instituição à qual
serve aquele profissional. Receber informações claras e compreensíveis
sobre hipóteses diagnósticas, diagnósticos realizados, exames
solicitados e ações terapêuticas, além dos riscos e benefícios e a duração
do tratamento proposto. No caso de procedimentos de diagnósticos e
terapêuticos invasivos, a necessidade ou não de anestesia, assim como
o instrumental a ser utilizado e os efeitos colaterais. Nós sabemos de
casos, e recentemente aconteceu um que me foi relatado pelo deputado
Hemetério de uma paciente que foi internada e sofreu uma anestesia
sobre a qual o médico não a consultou, o profissional não consultou a
família. O paciente tinha uma alergia, um problema sério que não poderia
ter sido anestesiado sem os devidos cuidados, teve uma complicação,
dessa complicação acabou gerando a morte do paciente, por isso, pelo
cuidado com a vida da pessoa, é preciso que se respeitem esses
procedimentos. Isso, evidentemente, já está na lei, mas é preciso ratificar
para que seja cumprido. Partindo, Senhor Presidente, para a finalização,
esta lei requer muitos e muitos debates e outros regulamentos
posteriores. Cito ainda o Inciso 9º: É também direito do paciente receber
as receitas com o nome genérico das substâncias prescritas,
datilografas ou em caligrafia legítima. Quem de nós já não passou
pela desagradável experiência de sair de um hospital ou de um
consultório médico com uma receita na mão e, chegando à farmácia,
nem o atendente da farmácia e nem o paciente conseguiram identificar
o que ali estava escrito. Isso é desrespeitoso, porque não só oferece o
risco de comprar o remédio errado, como de ter que voltar ao consultório
para pedir que se decifre o que está escrito ali. E nós devemos lembrar
que um caso famoso em São Luís, onde o farmacêutico não entendeu,
a atendente da farmácia não entendeu o que o médico havia prescrito
naquela receita, voltou o paciente ao consultório e o médico, em vez de
escrever com letras de forma ou digitar em computador, mandou um
bilhete desaforado chamando o atendente de analfabeto, porque não
conseguiu decifrar aquelas letras escritas com aquela péssima caligrafia
naquela receita. Enfim, essa lei fala disso, fala de garantir dignidade aos
pacientes e que inclusive sejam informados formalmente sobre a
perspectiva ou não de cura para que possam, no caso de pacientes que
não tenham mais a possibilidade de cura, ter o restante da vida com
qualidade, podendo optar por serem tratados em casa ou no hospital,
mas que tenham qualidade de vida no tempo que ainda restar. Enfim, é
um marco histórico para o Maranhão porque começamos a legislar
sobre um tema que é marcante, já que muitas vezes as pessoas que
estão ali no hospital não são tratadas como gente, não são tratadas
como pessoas que têm uma historia e que precisam ser respeitadas
mesmo quando estão ali em uma maca de hospital, em um leito
hospitalar, quando estão desacordadas, quando não podem reagir. Tem
que se lembrar sempre de que ali tem uma pessoa que precisa, até o
último momento da vida, ser tratada com dignidade. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos.
Peço permissão ao deputado Rafael Leitoa, porque há alguns vereadores
de Timon, mas eu gostaria, deputado Rafael, da sua autorização para
saudar pelo menos um vereador que é meu amigo, o Leandro Belo,
grande liderança de Timon, grande parceiro e companheiro. Seja bem-
vindo, vereador Leandro Belo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, deputado Roberto Costa, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, eu
pensei que V. Ex.ª não fosse saudar o vereador Leandro Belo que já
estava ali preocupado, mas queria registrar todos os colegas
parlamentares do município de Timon que estão hoje: vereador Ramon
Júnior, vereador Tiago Carvalho, vereador Adão da Ceasa e o nosso
amigo vereador Leandro Belo que hoje visita esta Casa em busca de
melhorias para nossa cidade. Daqui a pouco, teremos uma reunião com
o secretário de Segurança Pública sobre a questão da Polícia Militar no
município de Timon. Então eu quero aqui registrar a presença dos
vereadores e dizer que a Câmara em Timon, hoje, graças a Deus, tem
uns bons legisladores e uns bons defensores da nossa população. O
nosso gabinete estará sempre à disposição, aberto a todos os vereadores
daquela Casa. Senhor Presidente, na verdade o objetivo principal do
meu pronunciamento de hoje foi a visita, na terça-feira, do governador
Flávio Dino ao município de Timon. Uma visita importante, pois foi a
entrega de 210 kits do Programa Mais Renda, deputado Bira do Pindaré.
Ali na verdade não é apenas um carrinho no qual aquele cidadão vai
vender os seus produtos, são 210 microempresas porque ali você traz
geração de renda não só para quem está vendendo, mas às vezes ele
precisa contratar mais alguma pessoa para ajudar na venda, para ajudar
na produção dos alimentos, e isso é muito importante. Foram 210
beneficiados em Timon que melhoram inclusive a qualidade dos seus
produtos porque também receberam qualificação técnica e vão receber
esta consultoria durante um ano para que possam caminhar com suas
próprias pernas, tanto do ponto de vista da qualidade da comida, da
alimentação, como também do ponto de vista financeiro, pois vão
aprender também a gerenciar seu negócio para que possam ali aumentar
a sua renda, aumentar o seu negócio, além de dois outros convênios
que foram assinados: o primeiro com a entidade cooperativa de
cajucultores do município de Timon, que vai melhorar o beneficiamento
da castanha do caju, porque sabemos que a castanha in natura tem um
valor, mas, melhorada, ela multiplica em 10 vezes o seu valor. Olha o
tanto de benefício para esses cooperados, deputado Fábio Braga, V.
Ex.ª que conhece a região que é uma grande região potencial na
cajucultura. Então, são investimentos como esse que favorecem e
desenvolvem a agricultura familiar e a agricultura do Maranhão. Outro
ponto específico, porque esta ação foi da Secretaria de Agricultura
Familiar, das Sedes, por meio do deputado Neto Evangelista, hoje
secretário da Sedes, que é a cobertura do mercado Velho Graça, um
mercado importante da cidade que fica na região do Grande Parque
Alvorada e que vai contemplar muitos feirantes. É um mercado que foi
construído na margem da BR-226 que o prefeito Luciano já modernizou,
já reformou, construiu um grande pátio, mas faltava a sua cobertura,
então o governo do Estado, nas parcerias que têm sido mantidas
constantemente com o município de Timon, garantiu a cobertura desse
mercado e agora com certeza os feirantes vão ter uma acomodação
melhor, uma acomodação mais justa e poderão ali vender os seus
produtos e obviamente o público, os comerciantes e os usuários do
mercado terão também um maior conforto porque com uma cobertura
à altura, onde os produtos poderão ser comercializados com mais
praticidade. Então foi, no meu ponto de vista, a nona vez que o
governador Flávio Dino foi a Timon em pouco mais de dois anos de
governo, nunca nenhum governador, na história recente do Maranhão,
visitou tanto a cidade de Timon quanto o governador Flávio Dino,
sempre preocupado em colocar a região leste do estado no mapa do
Maranhão e preocupado em levar as ações para aquela região. Ontem,
na terça-feira, foi um momento muito especial porque, além de tratar
da geração de emprego e renda, de mexer especificamente em um gargalo
para o povo do Maranhão, que é o emprego, a geração de renda
principalmente para o homem do campo. Então ficamos felizes porque
essa visita realmente foi um contato diretamente com o trabalhador,
ouvindo demandas também da nossa população que inclusive já deu os
encaminhamentos para que a gente possa dar solução efetiva a toda a
nossa população, à grande Timon que é não uma cidade do interior do
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Maranhão, mas a segunda região metropolitana do estado. Muito
obrigado, Senhor Presidente, pelo espaço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, quero inicialmente parabenizar
o governo do Estado pela assinatura, no final da tarde, da ordem de
serviço que cria o Museu do Reggae, um reconhecimento à cultura
reggae no Maranhão, e também pela indicação e nomeação do regueiro
historicamente reconhecido como um dos grandes nomes do reggae no
Maranhão, Ademar Danilo, para ficar à frente dessa importante
instituição que contará, ao longo do tempo, a história do reggae no
Maranhão. Parabéns, governador Flávio Dino, e parabéns ao reggae do
Maranhão, à cultura reggae no Maranhão, parabéns ao Ademar Danilo.
Senhor Presidente, o que me traz a esta tribuna é para falar, convidar,
sobretudo a nossa militância do Partido dos Trabalhadores, para a
etapa estadual do congresso do nosso partido que terá abertura amanhã,
às 19 horas, no Sesi, na Fetaema, e terá a definição da direção estadual
no sábado, durante todo o dia de sábado. Então, nos dias 12 e 13, serão
os dias em que será realizado o Congresso do PT no estado do Maranhão.
Aproveito esta oportunidade para convidar aqueles e aquelas,
deputados e deputadas, que têm simpatia com o Partido dos
Trabalhadores, a imprensa, a classe política de um modo geral, sobretudo
a nossa militância, para esse grande evento. Nós temos já a presença
confirmada do governador Flávio Dino que já incluiu na sua agenda a
presença na abertura do nosso congresso, o prefeito Edivaldo Holanda
também está convidado e deve se fazer presente. O senador pelo Rio
de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias, há a
possibilidade também de confirmar a presença. A senadora Gleisi
Hoffman, o Romênio Pereira, que é o dirigente nacional do PT, o
deputado federal Paulo Teixeira, deputado federal pelo estado de São
Paulo, o Vilmar Lacerda, que é suplente de senador pelo Distrito Federal,
o Florisvaldo, também dirigente nacional, além de secretários estaduais
de governo, prefeitos e vice-prefeitos e vereadores do Partido dos
Trabalhadores e de partidos aliados. Deputado Othelino, é uma honra
convidar não só o seu partido, mas V. Ex.ª, o deputado Bira, a deputada
Francisca Primo e todos aqueles que têm simpatia em relação ao Partido
dos Trabalhadores para se fazerem presentes nesta importante data
que define não só a nova direção do partido como a tática político-
eleitoral para 2018 e o processo de eleição direta que se encerra neste
final de semana. Aconteceu em 192 municípios, mobilizamos, votaram
e participaram deste processo 12.400 filiados ao Partido dos
Trabalhadores, nos 192 municípios, onde elegemos 260 delegados. O
Maranhão pela primeira vez se tornou a sétima maior delegação ao
Congresso Nacional, fruto de um trabalho aguerrido e de muita militância
e condução da direção estadual pelo nosso presidente Raimundo
Monteiro, assim como pela participação dos demais companheiros
que compõem executivo hoje do nosso Partido, com destaque ao
secretário de Organização, Francimar. Isso nos levou a 192 municípios,
a mais de 12 mil filiados, o que nos torna a sétima maior delegação do
Brasil para o Congresso Nacional. Nesse sentido é que nós convocamos
toda nossa militância, os 260 delegados distribuídos entre as cinco
chapas que farão a disputa pela composição da nova direção estadual
e também pela presidência do partido. Para concluir, Senhor Presidente,
eu não poderia deixar de falar sobre o ocorrido ontem em Curitiba,
onde o presidente Lula mais uma vez demonstrou que a verdade
prevalecerá e saiu de cabeça erguida demonstrando que não vão consegui
manchar a sua história de ex-presidente com falsas acusações, e a
confiança no presidente Lula só aumenta. Aumenta não só pelo fato de
ter esclarecido todos os pontos da acusação que pesa sobre ele
injustamente, não baixou a cabeça, não se intimidou, e foi firme nas
suas palavras. Hoje a sociedade brasileira se questiona sobre qual o
motivo de tanta perseguição ao presidente Lula. Essa mesma sociedade

brasileira, a população brasileira de modo geral, vê o Lula como um
injustiçado, um perseguido e, como ele disse, depois de tanta
provocação, se declarou na audiência em Curitiba e saiu em todos os
jornais em nível nacional que é pré-candidato à presidência da República.
Esse desfecho pela falta de prova será a absolvição do presidente Lula
e sua conflagração nas urnas em 2018. Eu não tenho dúvida porque
assim a população brasileira e nós, maranhenses, a população do
Maranhão, em mais de 63%, já bota a preferência em Lula presidente.
Eu quero finalizar dizendo que não só a posição firme de Lula no
depoimento ontem como a mobilização de lideranças de todo o Brasil
que foram a Curitiba em mais de 50 mil lideranças políticas, militantes
do Partido dos Trabalhadores, de partidos aliados e do movimento
social que foram prestar solidariedade ao presidente Lula. Infelizmente,
a grande imprensa não demonstrou os números, os mais de 50 mil que
estiveram nas praças no centro de Curitiba. Para finalizar, Senhor
Presidente, quero dizer que seguiremos firmes com a certeza de que,
assim como a esperança venceu o medo em 2002, a verdade vencerá a
mentira dos injustos que perseguem Lula. Muito obrigado pela tolerância
do tempo.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há quórum para deliberação. Ficam
transferidos para a próxima sessão na próxima semana. Requerimentos
à deliberação da Mesa. Convido o deputado Stênio Rezende para
compor a Mesa, para que possamos apreciar o requerimento.
Requerimento nº 341/2017, de autoria do deputado Wellington do
Curso. Ausente. Trata-se de justificativa de falta. (lê). Deferido. Inclusão
na Ordem do Dia da sessão ordinária de segunda-feira, 15 de maio.
Projeto de Resolução 017/2017, de autoria da deputada Nina Melo;
Projetos de Resolução nº 012 e 035/2017, de autoria do deputado
Raimundo Cutrim; Requerimento 348/2017, de autoria do deputado
Cabo Campos; Requerimento nº 349/2017, de autoria do deputado
Fábio Braga. Comunicamos aos senhores deputados e às senhoras
deputadas a realização da sessão solene, às 11 horas, em comemoração
ao Dia do Enfermeiro, por solicitação da deputada Valéria Macedo.
Peço aos líderes que utilizem, se possível, apenas cinco minutos do
tempo dos partidos e dos blocos para não atrasar a sessão solene que
deve começar daqui a 22 minutos.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito o Deputado Sousa Neto, que já
gentilmente, Deputada Valéria, informou que será breve e utilizará
apenas 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, aos amigos da imprensa, a galeria em que se encontram aqui
os agentes penitenciários que fizeram o concurso. Peço até permissão
para mandar um abraço para o meu amigo Leandro Belo, vereador de
Timon, ao Deputado Rafael Leitoa. Mas eu vou tratar de um tema
muito importante aqui que é sobre a contratação de uma fundação que
estava fazendo o concurso no Governo Flávio Dino. Primeiro, eu recebi,
ano passado, um grupo de candidatos a gentes penitenciários que fizeram
uma prova e foram desclassificados, 112 candidatos. Porque no edital
constava a questão do tema da prova, só que na hora de aplicar a prova
não existia tema e eles foram desclassificados. Entraram com uma ação
judicial proposta por vários candidatos na 5ª Vara da Fazenda Pública.
Eis a decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública: No caso em apreço,
observo pelos documentos da inicial que restou demonstrado, a
princípio, a existência de erro grosseiro na formulação da questão
pela organizadora do concurso, bem como a violação a regras do
edital do certame, uma vez que a simples leitura da prova discursiva
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não demonstra de forma clara e inequívoca a presença de um tema e,
sim, um texto de referência. Dessa forma vislumbra a existência de
irregularidade a comprometer a compreensão e o desempenho dos
candidatos. Isso aqui é a decisão favorável aos candidatos que fizeram
o concurso de agente penitenciário sob pena de multa diária. Só para
vocês terem uma ideia, só um candidato até agora da decisão do ano
passado para cá já ganhou mais de duzentos mil reais e ainda estão
contabilizando. E eu fiquei curioso sobre essa fundação FUNCAB
atuar aqui no Estado do Maranhão. Fui analisar a FUNCAB, Deputado
Adriano Sarney, e pasmem, essa mesma fundação que está aqui no
Estado do Maranhão através de dispensa de licitação é investigada em
oito estados do Brasil pelo Ministério Público Federal. No Mato Grosso
do Sul, para você ter uma ideia, Deputado Adriano, o Ministério Público
Federal sobre a FUNCAB: Eles poderão também pedir ressarcimento
dos gastos com alimentação, combustível e hospedagem da primeira
prova. O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul firmou
termo de ajustamento de conduta com a Fundação Augusto Bittencourt,
o FUNCAB, organizadora do último concurso para o cargo de Agente
Administrativo da Polícia Rodoviária Federal. O acordo garante que os
415 candidatos prejudicados na primeira prova aplicada em 25 de maio
tenham direito a nova avaliação. O Ministério Público Federal
continuará acompanhando todas as futuras ações efetuadas pela
FUNCAB e PRF, pois a FUNCAB deve ainda fornecer ao Ministério
Público Federal, a cada 30 dias, um relatório de todas as providências
tomadas. E a multa, caso o TAC não seja cumprido na sua totalidade,
a FUNCAB será multada em 10 mil reais para cada cláusula infringida.
Se a infração continuar, mais um mil reais serão aplicados a cada dia
pelo descumprimento em Mato Grosso do Sul. Rondônia denúncia
também. Apontou o Tribunal e Contas irregularidades no certame,
fraude em 2011, 2012 e 2013, pela FUNCAB. Mato Grosso, candidato
denuncia irregularidades nas provas e ameaça barrar judicialmente.
Agente penitenciário do Mato Grosso, também pelo Ministério
Público, irregularidade da FUNCAB, ano 2016. Tocantins, aprovado
no concurso de Defesa Social, acampados em frente à Secretaria,
cobrando o andamento de certame. A Defensoria Social está
acompanhando a fraude no concurso Tocantins. Goiás, FUNCAB está
sob investigação do Ministério Público, Polícia e Tribunal de Contas
do Estado. Alguns concursos em andamento, sob a supervisão da
FUNCAB, estão sob investigação cercada por denúncias de fraudes e
outras irregularidades, como o de técnico administrativo na Paraíba, e
de malotes contendo provas que foram violadas. Salvador, Deputado
Edilázio Júnior, contratada para o concurso em Salvador a FUNCAB
acumula reclamações e processos e está sendo investigada pelo
Ministério Público Estadual. Em Cuiabá, concurso da Polícia Civil é
alvo de vários processos. Já tem seis liminares. A FUNCAB extrapolou
o conteúdo programado e previsto no Edital, mais de trinta e oito mil
pessoas se inscreveram no concurso que ofereceu seiscentas vagas.
Sendo cento e cinquenta para o cargo de escrivão de polícia;
quatrocentos e cinquenta para investigador e a Polícia e o Ministério...
especialidade da Fazenda Pública está sob investigação. No Tocantins
essa mesma Fundação que está no governo Flávio sob dispensa de
licitação, nova organização de concurso público substitui a FUNCAB.
O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento, o IBADE, substitui
a FUNCAB lá no Tocantins. E aqui são alguns exemplos dessa empresa
FUNCAB, que trabalha por dispensa de licitação aqui no Maranhão.
Mas o que é grave, Deputado Edilázio Júnior, o mais grave porque eu
acho que para mim é um dos maiores escândalos desse Governo. Depois
de várias denúncias, depois da FUNCAB aplicar provas no concurso
da Emserh da Saúde com mais de 8 mil aprovados, depois de fazer
provas para Agentes Penitenciários sob irregularidades, a FUNCAB
simplesmente fecha as portas em todo o Brasil. Mas ela era gerida por
alguém que fazia as conversações. E esse alguém era o senhor Sílvio
Eduardo Lutes, que era o Diretor da FUNCAB. Essa FUNCAB tem a
sede em Niterói, no Rio de Janeiro. Fechada a FUNCAB, sobre o
Diretor Sílvio Eduardo Lutes, esse Diretor abre uma empresa chamada
IBADE na mesma Cidade de Niterói. A sede da FUNCAB e a sede do

IBAD são na mesma cidade. E agora o Diretor que era da FUNCAB,
que apresentou calotes e tem vários processos judiciais em todo Brasil,
inclusive aqui no Maranhão. A FUNCAB fechou as portas e o novo
Diretor, Sílvio Eduardo Lutes, abriu o IBADE, que é o antigo diretor.
As duas foram contratadas, detalhe, Deputado Adriano Sarney. O
IBADE já foi contratado também por dispensa de licitação e já fez
concurso aqui no Maranhão, para fazer o seletivo da saúde. Agora
detalhe, Deputado Edilázio, por dispensa de licitação. Como é que o
Governo do Estado do Maranhão vai contratar uma empresa para
fazer diversos concursos aqui no Maranhão por dispensa de licitação?
Essa aqui é a Lei da Licitação que V.Exa., que é advogado, sabe muito
bem. Diz bem claro aqui na Lei da Licitação: é dispensável a licitação;
Inciso XIII, na contratação de instituição brasileira incumbida,
regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino e do
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação
social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Ora, se em
2011 a 2013 saiu dando calote no Brasil inteiro, como é que ela veio
parar aqui no Maranhão com tanto processo e contrato aqui? Já vou
encerrar, Presidente. Eu fui mais além, Deputado Edilázio, para
descobrir o porquê de uma empresa tão suja estar trabalhando aqui no
Estado do Maranhão. E olha que é um Governador que se diz moralista,
que é um Governador da transparência. E aqui agora eu estou
entendendo, Deputado Adriano, porque que às vezes na Casa não se
passam esses requerimentos chamando o Secretário para poder passar
as informações importantes. Sabe por quê? Porque essa FUNCAB
trabalhava para o ministro Orlando Silva do PCdoB e foi denunciada
de uso eleitoreiro do Ministério do Esporte. É uma empresa camarada.
Isso é gravíssimo, PCdoB trazendo os camaradas para cá, mesmo
como uma instituição que não tem nenhuma inidoneidade pra trabalhar
aqui no Maranhão. E aqui está bem claro na denúncia do uso eleitoreiro
do Ministério do Esporte através do Programa Segundo Tempo. Rio
de Janeiro, candidato a vereador e ex-presidente da UNE, Ricardo
Cappelli, PCdoB, está sendo acusado de uso eleitoreiro do Programa
Segundo Tempo do Ministério do Esporte, cujo titular, Orlando Silva,
também é filiado do PCdoB. A denúncia foi feita por três representantes
de Associações dos Moradores de Santa Cruz do Oeste. Segundo os
líderes comunitários, o programa foi cortado das comunidades porque
a Associação não apoia o candidato que nega sua acusação. Vou mais
além: de acordo coma denúncia, o programa, administrado pela ONG
Fundação Professor Augusto Bittencourt, FUNCAB, foi cortado da
associação em julho, três semanas depois do início das atividades,
porque, segundo o Presidente da Associação de Moradores do conjunto
Liberdade, Santa Lúcia, Toldo, o lanche que era enviado para os alunos
foi cortado pela ONG. Ela é uma das líderes comunitárias que acusam
Fabrício Marques, contratado pela FUNCAB para ser assessor e
coordenador dos programas do Rio de Janeiro, de usar politicamente o
programa e um convênio do Ministério do Esporte junto com a
FUNCAB de R$ 2.599.034,83. No site de Cappelli, até quarta-feira
um dos três se informaram, está aqui: “Essas acusações fazem parte da
disputa política. Nunca fui a Santa Cruz na campanha. Vou processar
a todos que estão me acusando. Tenho uma história limpa”. Defendeu-
se Cappelli. Disse conhecer Fabrício do movimento estudantil. Ele
trabalha na minha campanha e de todos os candidatos do PCdoB.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Sousa, V. Ex.ª traz a esta Casa uma denúncia gravíssima. V.
Ex.ª está falando de uma empresa, de um instituto investigado em
diversos estados por fraudes. E já condenado em alguns estados, vêm
para cá já outra empresa, uma vez que essa já está queimada, fechou
essa e abriu a outra com o mesmo dono e com dispensa de licitação sem
ter a menor idoneidade para isso, sem ter uma conduta ilibada essa
empresa a única, o único pré- requisito que essa empresa tinha para
poder ganhar esse contrato, aqui dos concursos públicos do Estado,
dos seletivos do Estado, porque nunca houve concurso aqui para os
seletivos, o único pré-requisito é que já tinha trabalhado para o Partido
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Comunista no Ministério dos Esportes e, mais, só mostra a fraude que
vem ocorrendo nesse governo dito como moralista, o arauto da
moralidade e, dia após dia, vai sendo desvendado e desmoronando essa
cara que tinha de ética, de grande gestor, de mudança e mostrando,
assim como foram os alugueis camaradas, agora o contrato camarada. É
importante, deputado Sousa Neto, levar isto até o Ministério Público,
porque eu vejo uma improbidade muito grande nesses contratos,
solicitar também os valores arrecadados por esta empresa com as
inscrições dos agentes penitenciários, vê se isso foi abatido depois no
momento do contrato, porque, salvo engano, existe uma cláusula nesse
sentido que o que é arrecadado com as inscrições depois é abatido dos
custos do Estado. Então, eu quero me solidarizar com V. Exa. para que
nós possamos trabalhar unidos nesse sentido, porque aí tem um cheiro
de improbidade muito grande nesse contrato camarada. Muito obrigado,
Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu agradeço o
aparte de V. Exa., eu quero que registrem nos Anais desta Casa.
Presidente, só mais dois minutinhos aqui para escutar o aparte do
Deputado Adriano, depois eu concluo.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado Sousa, serei breve, gostaria apenas de parabenizá-lo pela
atenção, pela fiscalização com o Governo do Estado, eu acho que essa
fiscalização democrática é importante, é importante para que a gente
possa fortalecer assim a nossa democracia. Então, deputado, eu gostaria
de parabenizá-lo e dizer que V. Exa. terá nosso total apoio no que diz
respeito a entrar com uma ação contra esse caos na administração
pública. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Agradeço ao
Deputado Adriano Sarney, eu só quero mostrar, Deputado Adriano,
isso aqui foram meses, meses de trabalho de fiscalização, eu vou entrar
no Ministério Público, mas com várias ações sobre essa fraude e esse
beneficiamento partidário que eles não ligam para a moralidade, eles
querem saber da questão partidária, estão pouco se lixando para os
agentes penitenciários, estão pouco de lixando para o seletivo da saúde,
até porque eu vou trazer outros, aqui está começando um
questionamento que eu trouxe para cá, eu tenho muitas coisas que eu
vou trazer durante a semana que vem para desmascarar esse governo
que aí está que só fala imoralidade, só fala em transparência e que é só
discurso, porque aqui está a prova e quem quiser os documentos está
à disposição no meu gabinete. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Partido Verde, Deputado Adriano Sarney, por
seis minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, senhores e senhoras da galeria, quero aqui
saudar todos, em especial que vieram do município de Presidente
Sarney, saudar a presença do Reginaldo, da Luana, do Thiago, dos
outros companheiros que estão aqui presentes. E é sobre esse município
mesmo que eu venho me manifestar nesta Tribuna. Senhor Presidente,
a partir de 2009, o município de Presidente Sarney conseguiu ganhar
água, devido aos esforços do então Prefeito Edson Chagas. Foi uma
iniciativa que com muito esforço o então prefeito conseguiu resgatar o
sistema e ele mesmo com a própria administração bancar o material
para tratamento, após dois anos de sua gestão, tocando todo o processo
de água sozinho, apenas o município, sem o apoio da CAEMA, o
prefeito e os habitantes daquele município tiveram a surpresa de ter o
seu abastecimento de água parado porque, no Governo Roseana Sarney,
a CAEMA fornecia ao menos material para tratamento e todo resto era
tocado pela prefeitura.  Quando o governador Flávio Dino assumiu o

governo, a CAEMA simplesmente parou de enviar o material para
tratamento da água, o então prefeito, Dr. Edson, deu continuidade, a
própria prefeitura comprando material para o tratamento da água e,
após dois anos, agora com a eleição  da atual prefeita, que é do partido
do governador, o município hoje  se encontra  absolutamente sem água
nas torneiras, e aqui eu digo um relato, um relato importante de um
morador que me ligou e que me mandou uma mensagem, esse morador
diz: “Água agora aqui no nosso município só da chuva porque está
chovendo bastante, ou então de quem tem poço para doar para os
vizinhos e amigos, porque na torneira mesmo não tem mais água no
município”. Uma tristeza porque assim que a atual prefeita assumiu,
que é do partido do governador, foi divulgado, até mesmo em mídia
nacional, que o município, que o nome do ex-presidente Sarney agora
passaria por uma revolução, e é esta a revolução que queremos? O
município sem água? Sim, existe a revolução no município que tinha
água para o município e que agora volta às origens da era da lata d’água
na cabeça. Essa é a verdadeira mudança do governo comunista? Fica a
pergunta, a pergunta importante que estamos colocando aqui. Então,
vou fazer meu papel de parlamentar, que é o de fiscalizar, o de criticar,
o de apontar erros, mas também o de tomar atitudes. Estou entrando
com um requerimento solicitando informações e ações da CAEMA
naquele município para que volte a fornecer àquele município material
para tratamento. Também estou entrando aqui com requerimento para
que a gente, nesta Casa, faça o nosso papel junto à prefeitura de
Presidente Sarney, para que a prefeitura de Presidente Sarney possa
reorganizar e colocar em ordem o sistema de abastecimento de água
naquele município. É o mínimo que podemos fazer para aquela
população e é o mínimo que o governador Flávio Dino, o governo
comunista, pode fazer para engolir as palavras que foram ditas na
reeleição da prefeita comunista que hoje comanda aquele município e
que passa por uma revolução sim, mas é a revolução sem água, a
revolução do retrocesso, do atraso. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em razão de ausência de quórum regimental,
declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em
dez de maio de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rogério

Cafeteira.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, 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,
Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Andréa Murad, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto Coutinho,
Nina Melo, Paulo Neto e Rafael Leitoa. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Professor Marco Aurélio, Júnior
Verde, Bira do Pindaré, Leo Cunha, Roberto Costa, Wellington do
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Curso e Graça Paz. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente  informou que a inscrição do Deputado Adriano
Sarney ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação do Requerimentos nº
330/2017, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho,
solicitando que fosse discutido e votado em uma Sessão Extraordinária,
o Projeto de Lei nº 104/2017, de sua autoria, que dispõe sobre retenção
e recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza –
ISSQN e o Requerimento nº 333/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide,  solicitando que fosse discutido e votado em regime de urgência,
em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 070/2017, que altera
a Lei nº 10.289/2015, os quais foram aprovados. Sujeitos à deliberação
da Mesa foram indeferidos os Requerimentos nºs: 327 e 328/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando-lhe que encaminhe a
esta Casa informações sobre quantas escolas serão construídas até o
final de 2018, quantas já foram entregues, quantas já foram reformadas
e quantas estão sendo reformadas, de acordo com a propaganda oficial
do Governo do Estado. O autor recorreu ao Plenário da Decisão da
Mesa, e os dois Requerimentos foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária. Por fim, a Mesa deferiu o Requerimento nº
331/2017, ainda do Deputado Wellington do Curso, enviando
Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor Ivanildo Pereira Costa,
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 05 de maio e 332/2017, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 25, 26, e 27 de abril
do corrente ano, conforme atestado médico. Por força de acordo das
Lideranças e atendendo solicitação dos autores, o Presidente incluiu na
presente Ordem do Dia e anunciou a discussão e votação dos Projetos
de Lei nºs: 104/2017, do Deputado Josimar de Maranhãozinho e 070/
2017, do Deputado Eduardo Braide, suspendendo os trabalhos para
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se manifestasse
sobre o Projeto de Lei nº 104/2017. Reabertos os trabalhos o Presidente
da referida Comissão, Deputado Professor Marco Aurélio informou
que o aludido Projeto de Lei foi aprovado na Comissão tendo o
Presidente da Mesa submetido a deliberação do Plenário o Projeto de
Lei nº: 104/2017, que foi aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental, assim como o Projeto de Lei nº 070/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 334, 335, 336, 337, 341 e 342/2017 de autoria
do Deputado Wellington do Curso e 338, 339 e 340/2017  de autoria do
Deputado Júnior Verde. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. No tempo dos Partidos
e Blocos ouviu-se o Deputado Eduardo Braide que falou pelo tempo
da Liderança do Bloco Parlamentar Independente e o Deputado Adriano
Sarney pelo tempo da Liderança do Partido Verde. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo, que, lido e aprovado, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 11 de maio de 2017.

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
Deputados: 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: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”. Em
seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projeto de
Lei nº 094/17, de autoria do 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. Requerimentos
n°s: 267/17, do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
Mensagem de Congratulações ao Jornal “O Imparcial” que completou,
no dia 1º de maio, 91 anos de fundação, requer ainda que seja
encaminhada a referida mensagem ao Diretor Geral, Jornalista Pedro
Freire e Raimundo Borges, diretor de redação; 268/17, do referido
autor, no mesmo sentido ao Jornal “O Estado do Maranhão”, pelos
seus 58 anos de existência, no dia 01 de maio de 2017, requer, ainda,
que seja encaminhada a Mensagem a Senhora Teresa Sarney, Diretora
Geral do Jornal; 269/17, da Deputada Francisca Primo, solicitando
que sejam discutidos e votados em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, os Projetos de Lei nºs. 009/2017 e 209 /2016, ambos de
sua autoria; 270/17, da Deputada Nina Melo, solicitando que seja
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária,
o Projeto de Lei nº 063/2017, de sua autoria; 271/17, do Deputado
Raimundo Soares Cutrim, encaminhando Mensagem de Condolências
à família da Senhora Maria de Jesus Pereira, falecida no último domingo,
dia 23 de abril na capital Piauiense; 272/17, do Deputado Wellington
do Curso, para que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 071/
2017 de sua autoria; Requerimento nº 273/17, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, enviando Mensagem ao Ministro da Educação
protestando contra a medida anunciada pelo Governo Federal que
corta $ 224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões) de recursos
para a Educação no Maranhão, bem como solicitando a imediata
revogação dessa medida para evitar danos irreparáveis à educação no
Estado do Maranhão; 274/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando
que seja registrado nos Anais desta Casa a nota de esclarecimento do
Prefeito Municipal de Paço do Lumiar, Senhor Domingos Dutra,
referente à discussão sobre títulos de propriedade no referido município;
Indicação nº 572/17, de autoria do Deputado Léo Cunha, ao Presidente
da VALEC-Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, Senhor Mário
Mondolfo, solicitando a doação da área localizada no Conjunto Itamar
Guará em Imperatriz, ao Governo do Estado do Maranhão, objetivando
a criação de uma área de preservação ambiental. Não havendo mais
matéria para leitura, o presidente encaminhou o expediente à publicação
e concedeu a palavra aos Deputados Bira do Pindaré, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, César Pires, Antônio Pereira, Stênio Rezende,
Sérgio Vieira, Josimar de Maranhãozinho e Eduardo Braide. Os
Deputados Bira do Pindaré, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
César Pires e Josimar de Maranhãozinho que criticaram a redução de
verbas repassadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação aos
Estados e Municípios pelo Governo Federal que cortou 224 (duzentos
e vinte e quatro) milhões de reais de recursos para educação do
Maranhão. O Deputado Antônio Pereira registrou a presença da
comissão de empresários, vereadores, representantes da Prefeitura
Municipal de São Domingos, conjuntamente com o ex-prefeito, Senhor
Tratorzão, que agendou com o Presidente Humberto Coutinho uma
audiência para falar sobre o fechamento parcial da agência do Banco do
Brasil daquele município e dos efeitos nocivos desse fato para economia
local. O Deputado Stênio Rezende relatou sua participação em reunião
com prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Senhor Fufuca Dantas e com
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o Governador Flávio Dino, quando solicitou melhorias para este
município. O Deputado Sérgio Vieira agradeceu ao Governador Flávio
Dino pela reforma da Escola Antônio Carlos Beckman, na cidade de
Açailândia e relatou que esteve na CODEVASF, solicitando providências
para conter a erosão do centro da cidade de Açailândia. A seguir, ouviu-
se o Deputado Eduardo Braide criticando o Veto do Governador ao
Projeto de Lei de sua autoria, que estabelece as diretrizes para o Programa
de Capacitação de Educadores da Rede Pública do Estado do Maranhão
para o acompanhamento dos alunos autistas ou diagnosticados com
transtorno do espectro autista. 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 caráter
excepcional, que fosse submetido ao Plenário, o Requerimento nº 273/
2017, de sua autoria, requerendo a revogação da Portaria do Ministério
da Educação que cortou 224 (duzentos e vinte e quatro) 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 emitisse 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 à 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
que falando pelo Bloco Parlamentar Democrático homenageou sua
avó, Maria de Jesus Pereira, que faleceu no dia 23 de abril do ano em
curso, no Município de Teresina. O Deputado Rafael Leitoa, pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão criticou o corte de verbas
para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação aos Estados e
Municípios pelo Governo Federal. O Deputado Max Barros falando
pelo Bloco Parlamentar Independente discorreu sobre a Reforma da
Previdência e seus reflexos na vida de todos os trabalhadores brasileiros
assalariados e o Deputado Wellington do Curso falou pela Liderança
deste Bloco teceu duras críticas à gestão do Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior. No Expediente Final não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
25 de abril de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente.
Deputado Othelino Neto - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Stênio Rezende - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 436/2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 266/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 23 de agosto do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias, nos dias
06, 07, 16, 20, 22, e 23 de fevereiro, bem como 02, 13, 14, 20, e 23 do
mês de março do corrente ano do deputado Hemetério Weba, em virtude
do mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 27 de
abril de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
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- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 437/2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 317/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 08 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias, nos dias
26,27 e 28 de abril, do corrente ano do deputado Hemetério Weba, em
virtude do mesmo encontrar-se participando das reuniões do
Parlamento Amazônico na cidade de Imperatriz - MA.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 10 de
maio de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 438/2017, de 11 de maio de 2017, exonerando LORENA

NINA PADILHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 439/2017, de 11 de maio de 2017, nomeando BRUNO
LEONARDO SILVA RODRIGUES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 440/2017, de 12 de maio de 2017, exonerando
RAIMUNDO NONATO MARTINS SOUSA , do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

RESENHA DA VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA REALIZADA AOS 10 DIAS DO MÊS DE MAIO
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
SÉRGIO FROTA – PRESIDENTE
BIRA DO PINDARÉ
FÁBIO BRAGA
FRANCISCA PRIMO
CABO CAMPOS
JUNIOR VERDE
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2017 – Emitido ao PROJETO LEI Nº

142/2016, que veda o funcionamento de curso de nível médio técnico e
curso técnico específicos voltados à formação de enfermagem à distância
no âmbito do estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada VALÉRIA MACÊDO

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

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 11 de maio de 2017.

ANTONIO GUIMARÃES DE FREITAS
Secretário da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO   DO ANO
DE 2017, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SALA
DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LÉO CUNHA - PRESIDENTE
EDSON ARAÚJO
PROF. MARCO AURÉLIO
FÁBIO BRAGA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER N° 001/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

056/2017, QUE INSTITUI o Programa Maranhão Verde, destinado a
fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e
recuperação ambiental.

AUTORIA:  PODER EXECCUTIVO
RELATOR: LÉO CUNHA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 10 de maio de 2017.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 16/05/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 095/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 10.356, de 9 de novembro de
2015, que autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do
ICMS a aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água
mineral natural ou água adicionada de sais em circulação neste
Estado, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 075/2017, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a criação
do Programa “Pro-Meninas”, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 051/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria o Programa de
Fisioterapia para Idoso (Fisioterapia Geriátrica) em toda Rede
Estadual de Saúde e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 048/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui, no âmbito do Estado
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do Maranhão, o direito a uma folga anual para realização de
exames de controle do câncer de mama e do colo de útero -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 080/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui, no Estado de
Maranhão, o Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência
e dá outras providências - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 050/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
instalação, por parte das concessionárias e permissionárias de
serviço público de transporte coletivo de pessoas, de dispositivo
de pânico que gere a mensagem “Socorro! Assalto!” nos letreiros
luminosos dos veículos para informar a ocorrência de assaltos e
dá outras providências - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 049/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de
telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares manterem
em suas páginas na internet link próprio que possibilite ao
consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato
de prestação de serviço via internet - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 007/2017, de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Obriga os restaurantes,
lanchonetes, bem como as praças de alimentação dos Shopping
Centers e outros estabelecimentos do setor gastronômico,
reservarem cinco por cento de lugares para idosos, portadores de
deficiência e gestantes nos feriados e datas festivas e/ou
comemorativas, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 068/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Dispõe sobre a isenção de
taxas/tarifas e outras despesas oriundas de inscrição para
concursos públicos estaduais e vestibulares do Estado do
Maranhão, a doadores de sangue e medula óssea cadastrados em
órgãos competentes assim como portadores de deficiência, e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 093/2017, de autoria
do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Disciplina o processo
de criação, organização e supressão dos Distritos no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 091/2017, 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
- RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 090/2017, 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 - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 098/2017, de autoria
do Senhor Deputado Fábio Braga, que Considera de Utilidade
Pública a Associação dos Apicultores de Amapá do Maranhão, no
Município de Amapá do Maranhão, no Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 10 de maio de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº150 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 070/2017, de autoria

do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Altera a Lei n.º 10.289, de
28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado do
Maranhão de 28 de julho de 2015.

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

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

Lei nº 070/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 070/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 11 de maio de 2017.

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

PROJETO DE LEI Nº 070 / 2017

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

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

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

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

P O R T A R I A   Nº 334/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo nº 5631/2016-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ERIKA HELENA BEZERRA
DA SILVA, matrícula nº 1619063 e YONE CORREIA DE OLIVEIRA,
matrícula nº 1630169,    ambos lotados na Diretoria de Administração,
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para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto do contrato
ou equivalente  que deverá ser formalizado com a empresa Água e Vida
Comércio e Equipamentos Industriais - EPP, decorrente do Processo
Administrativo nº 5631/2016, cujo objeto envolve a prestação de
serviços de análises físico-químicas e microbiológicas de amostras de
esgoto bruto e tratado da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)
da  sede da Assembleia Legislativa do Estado, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09
de maio de 2017. Deputado OTHELINO NETO -  Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 336/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 045/2017 – DSMO,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARCELO SEREJO CASTRO,
matrícula nº 1630672 e KATYANE RIBEIRO VASCONCELOS,
matrícula nº 1636505, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato ou equivalentes que deverá ser formalizado
com a Empresa PONTO A PONTO GRÁFICA DIGITAL (R J P
RODRIGUES EIRELI), decorrente do Processo Administrativo nº
1271/2017, cujo objeto envolve impressão gráfica de blocos especiais
de “Notificação de Receitas tipo B”, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa  nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10
de maio de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº  369/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 2040/2017-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor WALDINEY DA SILVA    MARINHO,
Chefe do Núcleo de Contabilidade, matrícula nº 1389139,  para
responder pelo Cargo em  Comissão de Subdiretor de Finanças deste
Poder, no período de 30 (trinta) dias, devendo ser considerada a partir
do dia 1º de maio do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15

de maio de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício

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 e site no dia 15 de maio de 2017. São
Luís, 11 de maio de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0957/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 020/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material de construção na espécie
louças e metais sanitários, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do
dia 29 de maio de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada no
térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau,
nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª
feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas
cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de
expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão
disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 11 de maio de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL

AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/
2016-ALEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5441/2016-AL.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
através da sua Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento ao
disposto no inciso I, alínea “c” e §1º do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 comunica aos interessados que o Presidente da
Assembleia em decorrência de fato superveniente que mostra
inoportuna a continuidade do procedimento licitatório nas condições
preestabelecidas revogou o Pregão Presencial nº008/2017-CPL/
ALEMA que trata da Contratação de empresa para o fornecimento de
medalhas do mérito legislativo para homenagear personalidades para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, respaldado no caput
do artigo 49 da citada Lei e por razões de interesse público e
conveniência administrativa. Durante o prazo recursal o Processo
encontra-se com vistas aos interessados. São Luís, 11 de maio de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0096/2017-
AL. A Pregoeira da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão –
ALEMA torna público que por conveniência administrativa a Sessão
Pública de Recebimento e Abertura do Pregão Presencial nº 016/2017-
CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de telefonia nos Sistemas Fixo
(STFC – Serviço Telefônico Fixo Comutado) e Móvel (SMP – Serviço
Móvel Pessoal), com fornecimento de aparelhos celulares em regime
de comodato, para atender às necessidades da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, designada anteriormente, para as 09:30 horas
do dia 11 de maio de 2017, fica adiada até ulterior deliberação. São
Luís, 11 de maio de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Pregoeira/ALEMA

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912358459. PARTES: ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, firmam entre si o
Terceiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços. OBJETO:
Incluir no contrato supra o subitem 2.3 da cláusula SEGUNDA – DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, contendo o Termo de Categorização e
Benefícios da Política Comercial dos Correios, efetivando-se quando
da assinatura deste Termo. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 1436/2017-ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
02/05/2017. ASSINATURA: CONTRATANTE - Deputado Humberto
Ivar Araújo Coutinho–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e Empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS, CNPJ n.º 34.028.316/0034-71 – CONTRATADA.
São Luís – MA, 11 de maio de 2017.

LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO
Procurador-Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912358459. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, firmam entre si o
Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços. OBJETO:
Incluir/Excluir no contrato supra o(s) serviço(s) Encomenda por meio
do(s) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes
contendo os procedimentos pertinentes ao serviço incluído, efetivando-
se quando da assinatura deste Termo. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93
e Processo Administrativo nº 1436/2017-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 02/05/2017. ASSINATURA: CONTRATANTE -
Deputado Humberto Ivar Araújo Coutinho–Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e Empresa EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ n.º
34.028.316/0034-71 – CONTRATADA. São Luís – MA, 11 de maio
de 2017.

LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO
Procurador-Geral

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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