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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/05/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.05.2017 – TERÇA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. 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, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(1º SESSÃO).

2. 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, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

3. 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, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

4. 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, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

5. 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
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1º SESSÃO).

6. 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, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

7. 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, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

8. 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, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1º SESSÃO).

9. 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, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 353/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO NA PESSOA DO SEU
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, LUIZ
GONZAGA COELHO, PARABENIZANDO-O PELOS 50 ANOS
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO.

11. REQUERIMENTO Nº 355/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
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VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA QUE “CONCEDE MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO AO DESEMBARGADOR RAIMUNDO
JOSÉ BARROS DE SOUSA”.

12. REQUERIMENTO Nº 356/2017, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS GLALBERT CUTRIM E FÁBIO MACÊDO,
REQUER QUE, APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA,
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 109/2017, BEM COMO OS
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001 E 002/17, TODOS
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 351 E 354/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS EDUARDO BRAIDE E WELLINGTON DO
CURSO RESPECTIVAMENTE, REQUEREM QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES DO VEREADOR EDIMILSON
JANSEN, FALECIDO NO DIA 13 DE MAIO.

14. REQUERIMENTO Nº 352/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREA MURAD, REQUER QUE, APÓS OUVIDA A
MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA ÀS SESSÕES
PLENÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO
DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO MÉDICO
ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 16/05/2017 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/17,

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

2. MOÇÃO Nº 007/17, de autoria do Senhor Deputado Cabo
Campos, que seja enviada Mensagem 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  3ª 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 4º E ÚLTIMA 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.

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 quinze de maio de dois mil de
dezessete.

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

Marco Aurélio.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (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 PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 024/2017

São Luís, 11 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da presente Medida Provisória que altera a Lei nº 9.858, de 1° de julho
de 2013, que dispõe sobre a criação da Gratificação de Estímulo
Profissional aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico e Subgrupo
Apoio Administrativo do Grupo Administração Geral, e Grupo
Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional- ADO.

A atual redação contida no art. 1° da Lei n° 9.858, de 1° de
julho de 2013, garante a percepção da gratificação de 30% (trinta por
cento) sobre o vencimento somente aos profissionais integrantes do
Subgrupo Apoio Técnico e Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo
Administração Geral e do Grupo operacional Atividades de Apoio e
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Administrativo e Operacional lotados na Secretaria de Estado da
Educação - SEDUC.

Ocorre que, no âmbito da administração indireta, há servidores
que integram esses mesmos grupos e que, pelo fato de não estarem
lotados na SEDUC, não recebem a referida gratificação.

A medida, portanto, faz justiça ao corrigir esse defeito
normativo, proporcionando isonomia de tratamento aos servidores
integrantes dos referidos grupos, independentemente de suas
respectivas lotações.

Agradeço desde já o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação desta Medida Provisória.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA N° 232 ,DE 08 DE MAIO DE 2017.

Altera a Lei n° 9.858, de 1 ° de julho de 2013, que
dispõe sobre a criação da Gratificação de Estímulo
Profissional aos integrantes do Subgrupo Apoio
Técnico e Subgrupo Apoio Administrativo do
Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional
- ADO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1 ° do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art.1° A Lei n° 9.858, de 1° de julho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1 ° ( ... )
Parágrafo único. A gratificação que trata esta Lei também abrange

os integrantes do Subgrupo Apoio Técnico e Subgrupo Apoio
Administrativo do Grupo Operacional - ADO, lotados em órgãos da
Administração Indireta vinculados à Secretaria de Estado da Educação,
desde que desenvolvam atividades de apoio administrativo nas áreas
de gestão educacional e sejam detentores de Diploma de Curso Técnico
de Nível Médio na 21 a área.

( ... )”.
Art. 2° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO

MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE MAIO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N° 025 /2017

São Luís, 12 de maio de 2017
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V e
47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº
046/2017, que dispõe sobre a inclusão de Quadras Poliesportivas nos
Projeto de Construção de Escolas Públicas no Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto ao Projeto de Lei nº 046/2017, que dispõe
sobre a inclusão de Quadras Poliesportivas nos
projetos de Construção de Escolas Públicas no
Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47,
caput da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº
046/2017.

RAZÕES DO VETO

Ao tornar obrigatória a inclusão de quadra poliesportivas em
projetos de construção de escolas públicos Estaduais, a proposição
legislativa em tela acaba atraindo para si a competência ‘para dispor
sobre atribuições de Secretarias de Estado.

Nesse contexto, ainda que revestido de relevante propósito
social, o referido projeto de lei não se coaduna com as disposições
constitucionais de regência, notadamente aquelas que dizem respeito
ao processo formal de elaboração das leis.

É o que prevê o inciso V do art. 43 da Constituição Estadual:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
( ... )
V - criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública
estadual.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

( ... ) É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado
a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de
secretarias e de órgãos da administração pública. 7. Violação
ao princípio da separação dos poderes, pois o processo
legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder
Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015).

Logo, por se tratar de matéria de competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, o projeto de lei em comento padece de vício
formal de inconstitucionalidade, motivo pelo qual opolho-lhe veto.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram vetar
integralmente o Projeto de Lei nº 046/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE MAIO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N° 026 /2017

São Luís, 12 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
n° 062/2017, que denomina “Centro de Ensino Matarromense”, a
Escola Estadual de Mata Roma - Maranhão.
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Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa

Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto ao Projeto de Lei nº 062/2017, que denomina
“Centro de Ensino Matarromense”, a Escola
Estadual de Mata Roma - Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
n? 062/2017.

RAZÕES DO VETO
O projeto de lei atribui o nome de “Centro de Ensino

Matarromense” à Escola Estadual localizada no Município de Mata
Roma.

Com efeito, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente no ordenamento jurídico. Assim, ao que se observa da
competência formal, cumpre analisar que a iniciativa da referida
proposição legislativa não obedeceu à autoridade competente, conforme
disposto no inciso III do art. 43 da Constituição do Estado do
Maranhão. Ei-lo:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
( ... );
III - organização administrativa e matéria orçamentária.

O projeto de lei, portanto, ao tentar colocar nome em unidade
administrativa do Poder Executivo Estadual, interfere na organização
administrativa do Estado e, portanto, padece de inconstitucionalidade,
uma vez que a matéria é, como visto, de iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo.

Sobre tema, colhe-se o seguinte julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ESTADUAL 10539/00. DELEGACIA DE ENSINO.
DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO.
COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SIMETRIA. OBSERVÁNCIA OBRIGATÓRIA PELOS
ESTADOS-MEMBROS. VETO. REJEIÇÃO E
PROMULGAÇÃO DA LEI. VÍCIO FORMAL: MATÉRIA
RESERVADA À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO.
1. Delegacia de ensino. Alteração da denominação e das
atribuições da entidade. Iniciativa de lei pela Assembleia
Legislativa. Impossibilidade. Competência privativa do
Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo
sobre matérias pertinentes à Administração Pública (CF/88,
artigo 61, § 1°, II, “e”). Observância pelos estados-membros
às disposições da Constituição Federal, em razão da simetria.
Vício de iniciativa. 2. Alteração da denominação e das
atribuições do órgão da Administração Pública. Lei oriunda
de projeto da Assembleia Legislativa. Veto do Governador
do Estado, sua rejeição e a promulgação da lei. Subsistência
do atentado à competência reservada ao Chefe do Poder
Executivo para dispor sobre a matéria. Vício formal insanável,
que não se convalida. Ação julgada procedente para declarar
a inconstitucionalidade da Lei 10539, de 13 de abril de 2000,
do Estado de São Paulo.
(ADI nº 2.417/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
Maurício Corrêa, DJ de 5/12/03).

E tal limitação constitucional possui uma razão de ser: ao impedir
que o legislador inicie o processo legislativo em tais casos, o
constituinte estava a entender. que dispor sobre a organização e
funcionamento da administração pública é competência do Poder
Executivo, uma vez que a organização é o pré-requisito para o bom
funcionamento da administração.

Logo, padece de inconstitucionalidade formal projeto de lei
resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de
órgãos públicos ou organização administrativa, tal como o presente.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
integralmente o Projeto de Lei nº 062/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE MAIO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM .º 04/2017

São Luís, 09 de maio de 2017.

Senhor Presidente,

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei, referente à
alteração do inciso XXVII do art. 3° da Lei Complementar n” 48, de 15
de dezembro de 2000, que criou o Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário - FERJ.

O presente Projeto, que ora encaminho à apreciação, justifica-
se pela possibilidade de inclusão na tabela de custas e emolumentos
dos serviços prestados por meio dos Sistemas BACENJUD,
RENAJUD, INFOJUD ou análogos de modo a implementar a
arrecadação do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento
do Judiciário - FERJ.

Ressalta-se que os Tribunais pátrios, a exemplo dos de São
Paulo e Rio de Janeiro, já adotaram as referidas cobranças como receitas
para os Fundos de Aparelhamento do Judiciário.

Registra-se que a aprovação do projeto em apreço não causará
qualquer impacto financeiro no orçamento do Judiciário Estadual, ao
contrário, servirá como fonte de arrecadação através do FERJ, unidade
do Judiciário do Maranhão que tem por fim o seu reaparelhamento.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá acolhida e a necessária aprovação
dessa nobre Instituição Legislativa.

Cordialmente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2017

Altera o inciso XXVII do art. 3º d a Lei
Complementar nº 48, de 15 de dezembro de 2000,
que criou o Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário -FERJ

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º O inciso XXVII do art. 3º da Lei Complementar nº 48,
de 15 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Constituem-se receitas do FERJ:



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2017 7
...
XXVII) - cobrança de valores pela prestação de informações
da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e
do cadastro de registro de veículos, via Infojud, BacenJud e
Renajud, ou análogas, e as requeridas via correio eletrônico;”

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução da presente Lei Complementar pertencerem
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar,
imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUIS, DE DA INDEPENDÊNCIA E ----
DA REPÚBLICA.

MENSAGEM N.º 05/2017

São Luís, 10 de maio de 2017.

Senhor Presidente,

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei, referente à
alteração da Lei 9109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre
custas e emolumentos.

Justifica-se o presente Projeto, que ora encaminho à apreciação,
pela necessidade de alteração dos valores na tabela de custas e
emolumentos no 1º e 2º graus aos serviços prestados pelo Judiciário,
readequando-os aos níveis inflacionários brasileiros, implementando,
por via de consequência, a arrecadação do Fundo Especial de
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário - FERJ.

Registra-se que a aprovação do projeto em apreço não causará
qualquer impacto financeiro no orçamento do Judiciário Estadual, ao
contrário, servirá como fonte de arrecadação através do FERJ, unidade
do Judiciário do Maranhão que tem por fim o seu reaparelhamento.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá acolhida e a necessária aprovação
dessa nobre Instituição Legislativa.

Cordialmente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

MENSAGEM N.º 06/2017

São Luís, 15 de maio de 2017.

Senhor Presidente,

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar,
que altera a redação de dispositivos da Lei Complementar n” 14, de 17
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão).

Justifica-se o presente Projeto em razão da elevação do índice
populacional e, por via de consequência, da necessidade do Poder
Judiciário do Maranhão prestar serviços com maior agilidade e eficiência,
ao alterar competências; redistribuir força de trabalho; além de
reescalonar a carreira da magistratura maranhense, dispondo ainda sobre
questões atinentes ao funcionamento do Judiciário local, com vistas ao
cumprimento dos princípios constitucionais preconizados no art. 37
da Carta Cidadã.

Diante desse quadro, mostra-se imperioso a conversão em lei
complementar deste projeto, para garantia da prestação jurisdicional
célere e eficiente, com a racionalização de custos, voltadas as exigências
institucionais.

O custo estimado do presente projeto é de R$ 11.591.921,07
(onze milhões e quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e
um reais e sete centavos), está dentro dos parâmetros impostos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) e
demais normativos que tratam de finanças públicas, não extrapolando
o denominado limite prudencial (calculado com base na receita corrente
líquida), o que não compromete a capacidade de investimento e custeio
do Poder Judiciário do Maranhão.
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Registre-se que a proposta aqui apresentada foi devidamente

submetida ao Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão do dia 03 de
maio de 2017, que decidiu, por unanimidade, pelo envio da pertinente
mensagem à Assembleia Legislativa.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002 / 17

Altera a redação de dispositivos da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão); acrescenta dispositivos
à mesma Lei Complementar e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º O inciso I do artigo 7º e os incisos do parágrafo 1º do
artigo 8º-A, ambos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º ...
I - Comarca da Ilha de São Luís - cento e trinta e seis (94
titulares e 42 auxiliares);
...
Art. 8º-A ...
§ 1º ...
I - Termo Judiciário de São Luís – oitenta e dois juízes de
direito titulares;
II – Termo Judiciário de São José de Ribamar – sete juízes
titulares;
III – Termo Judiciário de Paço do Lumiar – quatro juízes
titulares;
IV – Termo Judiciário de Raposa – um juiz titular.
...

Art. 2º O parágrafo 2º do artigo 8°-A da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 8º-A  ...
...
§ 2º Terão jurisdição em toda área territorial da Comarca da
Ilha de São Luís (São Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa) as 1ª e 2ª varas da Execução Penal, a Vara
de Interesses Difusos e Coletivos, a Central de Inquéritos e
Custódia e a 2ª Vara da Infância e Juventude quanto à execução
das medidas socioeducativas em regime fechado.
...

Art. 3º Os incisos XXXIX, XL, XLVIII, LVI, LVII e LXV, e os
parágrafos 4º e 5º; todos do artigo 9°, da Lei Complementar nº 14, de

17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º ...
...
XXXIX - Vara de Interesses Difusos e Coletivos: Interesses
Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de relevante
interesse social. Fundações e Meio Ambiente. Improbidade
administrativa ambiental e urbanística;
XL - 1ª Vara Criminal: Processamento e julgamento de todos
os crimes envolvendo atividades de organização criminosa
nos termos da Recomendação nº 3, de 30 de maio de 2006,
do Conselho Nacional de Justiça, com jurisdição em todo o
Estado do Maranhão. Habeas corpus;
...
XLVIII - 9ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos
crimes praticados contra crianças e adolescentes, inclusive
os praticados em situação de violência doméstica e familiar
independentemente de gênero, salvo os crimes de competência
do Tribunal do Júri. Habeas Corpus.
....
LVI - 1ª Vara das Execuções Penais: Execução Penal: regimes
fechado e semiaberto. Inspeção mensal dos estabelecimentos
penais destinados a presos definitivos e provisórios; Habeas
corpus;
LVII - 2ª Vara das Execuções Penais: Execução Penal: regime
aberto, e fiscalização do livramento ou indulto condicional.
Sursis. Penas e medidas alternativas, incluindo as oriundas
dos juizados especiais. Suspensão Condicional do Processo.
Transação Penal. Medidas de Segurança. Fiscalização das
medidas cautelares alternativas à prisão, referidas nos artigos
317 e 319 do Código de Processos Penal. Fiscalização das
Unidades de Saúde Destinadas ao Cumprimento das Medidas
de Segurança e Internações Cautelares. Habeas corpus;
...
LXV - uma Central de Inquéritos e Custódia, com
competência para o cumprimento do disposto na Resolução
nº 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional
de Justiça e também com competência para o processamento
dos inquéritos policiais da Comarca da Ilha de São Luís,
decidindo seus incidentes e medidas cautelares, ressalvados
os de competência da 1ª Vara Criminal.
...
§ 4º As ações que envolvam interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos de relevante interesse social, meio
ambiente, improbidade administrativa ambiental e
urbanística e que tenham como parte a Fazenda Pública
Estadual ou Municipal são de competência da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos.
§ 5º A Central de Inquéritos e Custódia será regulamentada
por resolução do Tribunal de Justiça e jurisdicionada por até
cinco juízes auxiliares, designados pelo corregedor-geral da
Justiça e aprovados pelo Plenário, com prazo mínimo de um
ano.

Art. 4º Ficam acrescentados os parágrafos 6º e 7º ao artigo 9º
da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com a
seguinte redação:

Art. 9º ...
...
§ 6º As 6ª e 7ª varas da Fazenda Pública terão dois juízes de
direito titulares cada uma.
§ 7º O titular da 1ª Vara Criminal decidirá sobre a instauração
do colegiado de que trata a Lei nº 12.694, de 24 de julho de
2012, nos termos da referida Lei e de resolução do Tribunal
de Justiça.
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Art. 5º Os incisos XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do artigo 11-
B da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 11-B. ...
...
XVII - 3ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos
crimes de competência do juiz singular. Processamento e
julgamento dos crimes praticados contra crianças e
adolescentes, inclusive os praticados em situação de violência
doméstica e familiar, independentemente de sexo, e os de
competência do Tribunal do Júri, com a Presidência desse
Tribunal. Habeas corpus;
XVIII - 4ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos
crimes de competência do juiz singular. Processamento e
julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri.
Presidência do Tribunal do Júri. Entorpecentes. Habeas
corpus;
XIX — Vara das Execuções Penais: Execução Penal: regimes
fechado, semiaberto e aberto; penas e medidas alternativas;
penas restritivas de direitos. Fiscalização e decisão dos
incidentes no livramento ou indulto condicionais. Sursis.
Correições de presídios e de estabelecimentos prisionais para
presos provisórios e em regime aberto. Habeas corpus;
XX Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher, com a competência prevista no art. 14 combinado
com o art. 5º, ambos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, salvo processamento e julgamento dos crimes de
competência do Tribunal do Júri;
XXI – Central de Inquéritos e Custódia, com competência
para o cumprimento do disposto na Resolução nº 213, de 15
de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça e
também com competência para o processamento dos
inquéritos policiais decidindo seus incidentes e medidas
cautelares.

Art. 6º Fica transformado o parágrafo único do artigo 11-B da
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), no
parágrafo 1º, e acrescentado o parágrafo 2º ao mesmo artigo, ambos
com a seguinte redação:

Art. 11-B ...
...
§ 1º A Vara da Infância e Juventude, as Varas de Família, a 4ª
Vara Criminal, a Vara das Execuções Criminais e a Vara
Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
contarão com equipes multidisciplinares, constituídas por
servidores do Poder Judiciário ou requisitados de órgãos do
Poder Executivo, conforme resolução do Tribunal de Justiça.
§ 2º A Central de Inquéritos e Custódia será regulamentada
por resolução do Tribunal de Justiça e jurisdicionada por
um juiz de direito que será seu titular e realizará as audiências
de custódia durante o expediente forense além das que não
tenham sido realizadas pelo juiz plantonista.

Art. 7º O artigo 13-A e o artigo 13-B, ambos da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), passam a vigorar
com a seguinte redação:

  
Art. 13-A. Na comarca de Bacabal, os serviços judiciários
serão distribuídos da seguinte forma:
I - 1ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Família. Casamento.
Processamento e julgamento dos crimes de competência do
juiz singular. Processamento e julgamento dos crimes de

competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal
do Júri. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher com a competência prevista no art. 14
combinado com o art. 5º, ambos da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, inclusive o processamento e julgamento dos
crimes de competência do Tribunal do Júri e a presidência
desse Tribunal.  Entorpecentes.  Habeas corpus;
II - 2ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Registros Públicos.
Fundações. Processamento e julgamento dos crimes de
competência do juiz singular. Execução Penal.  Habeas
corpus;
III - 3ª Vara: Família. Crime. Casamento. Sucessões.
Inventários, Partilhas e Arrolamentos. Tutela, Curatela e
Ausência. Alvarás. Processamento e julgamento dos crimes
de competência do juiz singular. Processamento e julgamento
dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência
do Tribunal do Júri. Processamento e julgamento dos crimes
praticados contra crianças e adolescentes, inclusive os de
competência do Tribunal do Júri e Presidência desse
Tribunal. Entorpecentes. Habeas corpus;
IV - 4ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Fazenda Estadual,
Fazenda Municipal e Saúde Pública. Ações do art. 129, inciso
II, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade
administrativa. Interesses Difusos e Coletivos. Infância e
Juventude. Processamento e julgamento dos crimes de
competência do juiz singular. Processamento e julgamento
dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência
do Tribunal do Júri. Entorpecentes. Habeas corpus;
V - Juizado Especial Cível e Criminal, com a competência
prevista na legislação específica.
Art. 13-B. Na comarca de Balsas, os serviços judiciários
serão distribuídos da seguinte forma:
I - 1ª Vara: Cível. Comércio. Fazenda Estadual, Fazenda
Municipal e Saúde Pública. Ações do art. 129, inciso II, da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade
administrativa. Habeas corpus;
II - 2ª Vara: Cível. Comércio. Registros Públicos. Fundações.
. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher com a competência prevista no art. 14 combinado
com o art. 5º, ambos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, inclusive o processamento e julgamento dos crimes de
competência do Tribunal do Júri. Execução Penal. Habeas
corpus;
III - 3ª Vara: Família. Sucessões. Casamento. Inventário,
Partilhas e Arrolamentos. Tutela, Curatela e Ausência.
Alvarás. Infância e Juventude. Habeas corpus;
IV - 4ª Vara: Crime. Processamento e julgamento dos crimes
de competência do juiz singular. Processamento e julgamento
dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência
do Tribunal do Júri. Entorpecentes. Habeas corpus;
V - Juizado Especial Cível e Criminal, com a competência
prevista na legislação específica.

Art. 8º Ficam acrescentados os artigos 13-C e 13-D à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte
redação:

Art. 13-C. Na comarca de Santa Inês, os serviços judiciários
serão distribuídos da seguinte forma:
I - 1ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Fazenda Estadual,
Fazenda Municipal e Saúde Pública. Processamento e
julgamento dos crimes de competência do juiz singular.
Processamento e julgamento dos crimes de competência do
Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri.
Entorpecentes. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991. Improbidade administrativa. Habeas
corpus;



TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2017                                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
II - 2ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Registros Públicos.
Fundações. Processamento e julgamento dos crimes de
competência do juiz singular. Processamento e julgamento
dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência
do Tribunal do Júri. Entorpecentes. Execução Penal. Habeas
corpus;
III - 3ª Vara: Crime. Família. Sucessões. Casamento.
Inventário, Partilhas e Arrolamentos. Tutela, Curatela e
Ausência. Alvarás. Processamento e julgamento dos crimes
de competência do juiz singular. Processamento e julgamento
dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência
do Tribunal do Júri. Entorpecentes. Crimes praticados contra
crianças e adolescentes, inclusive os de competência do
Tribunal do Júri e Presidência desse Tribunal. Habeas
corpus;
IV - 4ª Vara: Crime. Família. Sucessões. Casamento.
Inventários, Partilhas e Arrolamentos. Alvarás. Infância e
Juventude. Processamento e julgamento dos crimes de
competência do juiz singular. Processamento e julgamento
dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência
do Tribunal do Júri. Juizado Especial de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher com a competência prevista no
art. 14 combinado com o art. 5º, ambos da Lei nº 11.340, de
7 de agosto de 2006, inclusive o processamento e julgamento
dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Habeas
corpus;
V - Juizado Especial Cível e Criminal, com a competência
prevista na legislação específica.
Art. 13-D. Nas comarcas de Barra do Corda, Chapadinha,
Codó, Itapecuru Mirim, Lago da Pedra e Pedreiras, os
serviços judiciários serão distribuídos da seguinte forma:
I - 1ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Fazenda Estadual,
Fazenda Municipal e Saúde Pública. Processamento e
julgamento dos crimes de competência do juiz singular.
Processamento e julgamento dos crimes de competência do
Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri.
Entorpecentes. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991. Improbidade administrativa. Habeas
corpus;
II - 2ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Registros Públicos.
Fundações. Tutela, Curatela e Ausência. Processamento e
julgamento dos crimes de competência do juiz singular.
Processamento e julgamento dos crimes de competência do
Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri.
Entorpecentes. Crimes praticados contra crianças e
adolescentes, inclusive os de competência do Tribunal do
Júri e Presidência desse Tribunal. Execução Penal. Inspeções
de presídios. Habeas corpus;
III - 3ª Vara: Crime. Família. Casamento. Sucessões.
Inventários, Partilhas e Arrolamentos. Alvarás.
Processamento e julgamento dos crimes de competência do
juiz singular. Processamento e julgamento dos crimes de
competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal
do Júri. Infância e Juventude. Juizado Especial de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher com a competência
prevista no art. 14 combinado com o art. 5º, ambos da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, inclusive o processamento e
julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri.
Habeas corpus;
Parágrafo único. O quarto juiz das comarcas de Codó e
Pedreiras são os titulares do Juizado Especial Cível e
Criminal dessas comarcas, com a competência prevista na
legislação específica.

Art. 9º Fica acrescentado o parágrafo 3º ao artigo 14-A da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte
redação:

Art. 14-A ...
...
§ 3º Quando da instalação de uma vara com competência
exclusiva para determinada matéria e essa competência esteja
sendo retirada de outra unidade jurisdicional, também com
competência exclusiva da matéria, será facultado ao juiz da
unidade anterior fazer opção pela nova vara, antes da
apreciação dos pedidos de remoção.

Art. 10. O inciso IV do artigo 15 da Lei Complementar nº 14,
de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15. ...
...
IV - as varas de execução penal terão competência para o
processamento dos feitos referentes aos sentenciados que
estejam cumprindo penas em estabelecimentos prisionais
ou penas e medidas alternativas em instituições públicas ou
privadas localizadas na área de sua jurisdição, bem como,
suspensão condicional do processo, transação penal ou
medidas cautelares alternativas à prisão de réu domiciliado
na sua comarca, ainda que as guias de recolhimento para
execução sejam oriundas de outra comarca ou unidade da
Federação;
...

Art. 11. O caput e os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 18 da
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 18. O Tribunal de Justiça funcionará em Plenário, em
uma Seção Cível e em Câmaras Reunidas e Câmaras Isoladas,
cujas especialidades serão especificadas neste Código e no
Regimento Interno.
...
§ 3º As câmaras isoladas, cíveis e criminais, serão compostas
de três desembargadores, e presididas, em sistema de rodízio,
a cada ano, pelo desembargador mais antigo na câmara, que
também exercerá as funções de relator, revisor e vogal.
§ 4º As Câmaras Criminais reunidas serão compostas pelos
respectivos membros das câmaras isoladas criminais, e
presididas pelo membro mais antigo do Tribunal, que também
exercerá as funções de relator, revisor e vogal..
§ 5º São duas as câmaras cíveis reunidas, compostas pelos
respectivos membros das câmaras cíveis isoladas e presididas
pelo membro de cada uma dessas câmaras cíveis reunidas
mais antigo no Tribunal, que também exercerá as funções de
relator, revisor e vogal:
I - as Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, com oito membros,
serão compostas pelos membros da 1ª e 2ª câmaras cíveis e
pelos dois membros da 5ª Câmara Cível mais antigos no
Tribunal;
II - as Segundas Câmaras Cíveis Reunidas, com sete membros,
serão compostas pelos membros da 3ª e 4ª câmaras cíveis e
pelo membro da 5ª Câmara Cível menos antigo no Tribunal.
§ 6º As competências e atribuições do Plenário, da Seção
Cível, das Câmaras Reunidas e das Câmaras Isoladas serão
fixadas neste Código e no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.
...

Art. 12. Fica acrescentado o artigo 15-B à Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte redação:
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Art. 15-B. O Tribunal de Justiça, por maioria absoluta de
seus membros, por meio de resolução, poderá agregar uma
comarca vaga deficitária à outra comarca.
§ 1º Os critérios para definição de uma comarca como
deficitária serão estabelecidos pelo Plenário, em resolução,
aprovada por maioria absoluta de seus membros.
§ 2º Os servidores da comarca agregada serão removidos
para outras unidades judiciárias de acordo com a necessidade
da Administração.
§ 3º Em havendo desagregação, os servidores removidos
poderão retornar à comarca de origem.

Art. 13. Fica acrescentado o artigo 42-A à Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte redação:

Art. 42-A O juiz promovido para entrância final, que contar
com mais de cinco anos em comarca de entrância intermediária
com mais de 150.000 habitantes no termo sede, poderá optar
por permanecer na mesma unidade judiciária de entrância
intermediária de que era titular.
§ 1º Para efetivação da opção de que trata o caput deste
artigo, o juiz deverá fazer o pedido quando da inscrição da
promoção e obtendo parecer favorável da Corregedoria Geral
da Justiça, e ter o pedido deferido pelo Plenário, por maioria
absoluta de votos, cujo requerimento deverá ser apreciado
logo após a promoção.
§ 2º Os juízes que tiveram seus pedidos deferidos na forma
do parágrafo anterior permanecerão na sua posição na lista
de antiguidade, independentemente de titularização.
§ 3º Os juízes que tiveram seus pedidos deferidos na forma
do § 1º só poderão requerer remoção, por antiguidade ou
merecimento, para a Comarca da Ilha de São Luís, se não
precedidos, na lista de antiguidade, de juízes auxiliares a
serem titularizados na Comarca da Ilha de São Luís, respeitada
a antiguidade, no caso de remoção por antiguidade, e
respeitada a primeira quinta parte da lista de antiguidade ou
os quintos sucessivos quando se tratar de remoção por
merecimento.
§ 4º Aplicam-se as regras dos parágrafos anteriores aos casos
de permuta.

Art. 14. O artigo 44 da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 44. Haverá na Comarca da Ilha de São Luís 42 juízes de
direito auxiliares.
§ 1º Os juízes de direito auxiliares têm as seguintes atribuições:
I - jurisdicionar cumulativamente com o titular na Comarca
da Ilha de São Luís quando designados pelo corregedor-geral
da Justiça;
II - substituir os titulares nas varas da Comarca da Ilha de
São Luís, nos casos de impedimento eventual, férias, licenças
ou vacâncias;
III - jurisdicionar, com os titulares, o serviço de plantão da
Comarca da Ilha de São Luís;
IV – realizar outras atividades judicantes e proceder a
correições, sindicâncias e a inquéritos administrativos,
quando designados pelo corregedor-geral da Justiça;
§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares, com jurisdição cumulativa
ou em substituição, por prazo determinado ou não, terão
jurisdição plena, respeitado o princípio processual da
vinculação à causa, nos casos de instrução iniciada em
audiência.
§ 3º Nos casos de jurisdição cumulativa, a cooperação prestada
ao juiz titular será especificada no ato de designação.

§ 4º As vagas de titulares de unidades jurisdicionais que
surgirem na Comarca da Ilha de São Luís e não preenchidas
por remoção, serão preenchidas pelos juízes auxiliares,
obedecida à ordem de antiguidade, sem direito à recusa; e, na
falta de juízes auxiliares, por juízes de direito de entrância
intermediária, por promoção pelos critérios de antiguidade e
merecimento, alternadamente, observado o disposto no
parágrafo seguinte.
§ 5º Antes da titularização do juiz auxiliar em vara ou juizado,
deverão ser apreciados pelo Tribunal os pedidos de remoção
porventura existentes.

Art. 15. O artigo 45 da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 45. Para as comarcas de entrâncias inicial e intermediária,
haverá um Juiz de Direito Substituto de Entrância Inicial
para cada grupo de quatro juízes de direito titulares.
§ 1º Aos juízes de direito substitutos de entrância inicial
compete:
I - jurisdicionar cumulativamente com o titular quando
designados pelo corregedor-geral da Justiça;
II - substituir os juízes de direito das comarcas do interior
em suas férias, licenças, impedimentos, suspeições,
afastamentos ocasionais, bem como em caso de vacância, de
acordo com designação do corregedor-geral da Justiça;
III - jurisdicionar, com os titulares, o serviço de plantão das
comarcas do interior;
IV - realizar por designação da Corregedoria Geral da Justiça
outras atividades judicantes ou trabalhos de correição, bem
como presidir inquéritos ou sindicâncias.
§ 2º Os Juízes de Direito Substitutos, com jurisdição
cumulativa ou em substituição, por prazo determinado ou
não, terão jurisdição plena, respeitado o princípio processual
da vinculação à causa, nos casos de instrução iniciada em
audiência.
§ 3º Nos casos de jurisdição cumulativa, a cooperação prestada
ao juiz titular será especificada no ato de designação.
§ 4º As vagas de titulares de entrância inicial serão preenchidas
pelos juízes substitutos, obedecida à ordem de antiguidade,
sem direito à recusa.
§ 5º Antes da titularização do juiz substituto, deverão ser
apreciados pelo Tribunal os pedidos de remoção porventura
existentes.
§ 6º O Tribunal de Justiça disporá, em resolução, sobre a
divisão do Estado em Zonas, apreciando quadro elaborado
pela Corregedoria no prazo trinta dias, contados da vigência
do presente Código com indicação das respectivas sedes.

Art. 16. Fica acrescentado o inciso VIII ao artigo 60 da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte
redação:

Art. 60. ...
...
VIII – Juizados Especiais do Transito.

Art. 17. O parágrafo 3° do artigo 60-C da Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 60-C. ...
...
§ 3° As atividades dos juízes leigos e conciliadores, exercidas
voluntariamente por não servidores do Poder Judiciário,
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serão consideradas serviço público relevante, não importando
em vínculo estatutário ou trabalhista com o Poder Judiciário,
mas constituindo títulos em concurso para provimento de
cargos do Poder Judiciário.
...

Art. 18. Ficam acrescentados os parágrafos 9°, 10 e 11 ao
artigo 60-C da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão),
com a seguinte redação:

Art. 60-C. ...
...
§ 9º Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça,
recrutados, os primeiros, dentre bacharéis em Direito, e os
segundos, dentre advogados com mais de cinco anos de
prática forense, que ficarão impedidos do exercício da
advocacia perante o Sistema dos Juizados Especiais da
respectiva comarca, enquanto desempenharem tais funções.
§ 10. Na forma do disposto no § 2º do art. 15 da Lei nº
12.153, de 22 de dezembro de 2009, os juízes leigos com
atuação em juizados especiais da fazenda pública ficam
impedidos de advogar perante todo o Sistema Nacional de
Juizados da Fazenda Pública.
§ 11. Os juízes leigos, quando remunerados ou indenizados
a qualquer título, serão recrutados por prazo determinado,
permitida uma recondução, mediante processo seletivo
público de provas e títulos, ainda que simplificados, cujo
concurso será iniciado por provocação do Conselho de
Supervisão dos Juizados Especiais e aprovação do Plenário.

Art. 19. O caput do artigo 70-A da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 70-A O magistrado, no efetivo exercício das atribuições
administrativas de diretor de fórum, fará jus, conforme
disposto no inciso XI do art. 78 deste Código, à percepção
de gratificação mensal de 5% sobre seu subsídio nas comarcas
de entrância inicial, inclusive no Termo Judiciário de Raposa;
7,5 % nas comarcas de entrância intermediária, inclusive nos
termos Judiciários de São José de Ribamar e Paço do Lumiar;
e 10% para o Termo Judiciário de São Luís.
...

Art. 20. O caput do artigo 72 da Lei Complementar nº 14, de 17
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 72. A aposentadoria dos magistrados será compulsória
aos 75 anos de idade, ou por invalidez, comprovada, ou,
ainda, facultativa, aos trinta anos de serviços, após cinco
anos de exercício efetivo na judicatura, em todos esses casos,
com subsídos integrais.
...

Art. 21. O inciso I do parágrafo 4º do artigo 77 da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 77. ...
...
§ 4º ...
I – benefícios de plano de assistência médico-social e auxílio
saúde;
...

Art. 22. O inciso XII do artigo 78 da Lei Complementar nº 14,
de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 78. ...
...
XII – auxílio alimentação e auxílio saúde, em valor fixado
por resolução do Tribunal de Justiça;
....

Art. 23. Fica acrescentado o inciso XVIII ao artigo 78 da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte
redação:

Art. 78. ...
...
XVIII – diferença de remuneração para o cargo de
desembargador quando convocado o juiz para substituição
de desembargador ou para auxiliar junto ao Tribunal de Justiça
ou à Corregedoria Geral de Justiça, inclusive o Juiz Gestor
da Coordenadoria de Precatórios, o Juiz Coordenador dos
Juizados Especiais, o Juiz Coordenador do Núcleo de
Planejamento Estratégico e o Juiz Coordenador do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos.

.
Art. 24. Ficam acrescentados os parágrafos 13 e 14 ao artigo

82 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com a
seguinte redação:

Art. 82. ...
...
§ 13. Independentemente de solicitação, será paga aos
magistrados, por ocasião das férias, importância
correspondente a um terço da remuneração do período em
que as mesmas devam ser gozadas.
§ 14. É facultada ao magistrado a conversão de um terço das
férias em abono pecuniário, requerido com pelo menos
sessenta dias de antecedência, nele considerado o valor do
acréscimo previsto de gratificação no parágrafo anterior.

Art. 25. O parágrafo único do artigo 190 da Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 190. ...
...
Parágrafo único. Todos os ofícios acumularão as funções de
Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, mas e somente os 2º e 3º Ofícios
acumularão as funções de Tabelionato de Notas.

Art. 26. Fica revogado o artigo 18-A da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão), que fora acrescentado pela Lei
Complementar nº 160/2013.

Art. 27. Ficam criados no Quadro do Poder Judiciário os
seguintes cargos:

I – dois cargos de Juiz de Direito Titular de Entrância Final
para o Termo Judiciário de São Luís;

II – seis cargos de Juiz de Direito Auxiliar de Entrância Final
para a Comarca da Ilha de São Luís;

III- oito cargos de Assessor de Juiz.
Art. 28. As ações penais que envolvam organizações criminosas

em andamento em outras unidades jurisdicionais do Estado do
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Maranhão quando da publicação desta Lei Complementar, não serão
redistribuídas à 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís.

Parágrafo único. Os processos em andamento na 1ª Vara
Criminal do Termo Judiciário de São Luís, quando da publicação desta
Lei Complementar permanecerão na referida vara.

Art. 29. O disposto no parágrafo 14 do artigo 82 da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), acrescentado por
esta Lei Complementar, só terá efeitos para férias referentes ao período
aquisitivo do ano de 2018 e dos anos subsequentes.

Parágrafo único. A alteração do parágrafo único do art. 190 da
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão),
determinada por esta Lei Complementar só se aplicará as serventias
vagas e nas serventias com titulares, quando de sua vacância.

Art. 30. O atual titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Imperatriz passa a ser o titular da Central de Inquéritos e Custódia.

Parágrafo único. As 4ª e 5ª varas criminais da Comarca de
Imperatriz passam a ser denominadas de 3ª e 4ª varas criminais com as
mesmas competências.

Art. 31. As despesas decorrentes desta Lei Complementar
correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Art. 32. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REQUERIMENTO Nº 351 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Pesar aos
familiares do Vereador Edmilson Jansen falecido no dia 13 de maio.

Este é um momento de profunda consternação tanto para a
família do parlamentar quanto para a população de São Luís.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO NAGIB HAICKEL, EM 15 DE MAIO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.05.17
EM: 15.05.17

REQUERIMENTO N° 352 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. Que, após deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência às sessões plenárias referente ao período de 09 a 11 de
maio do ano em curso, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Lúis-MA, em 11 de maio de 2017. - ANDREA
MURAD - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.05.17
EM: 15.05.17

REQUERIMENTO N° 353 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à
Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão na pessoa do seu

procurador-geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Coelho,
parabenizando pelos 50 anos da Procuradoria Geral de Justiça do
Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.05.17
EM: 15.05.17

REQUERIMENTO N° 354 / 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 PESAR extensiva aos familiares, pelo
falecimento do EDMILSON CARNEIRO JANSEN DE MELLO,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 13 de maio.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.05.17
EM: 15.05.17

REQUERIMENTO Nº 355 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e
votação em uma Sessão ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa
que “Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Desembargador
Raimundo José Barros de Sousa”.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do palácio “Manuel
Beckman”, em 11 de Maio de 2017. - Stênio Rezende - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.05.17
EM: 15.05.17

REQUERIMENTO Nº 356 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 109 /2017, bem como os Projetos de Lei
Complementar nº 001 e 002/17, todos de autoria do Poder Judiciário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 15 de maio de 2017. - GLALBERT CUTRIM - DEPUTADO
ESTADUAL - FÁBIO MÂCEDO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.05.17
EM: 15.05.17
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INDICAÇÃO Nº 636 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa e
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura, o Senhor Clayton
Noleto, solicitando urgentes providências no sentido de que seja feita
a recuperação e pavimentação asfáltica  da MA – 008, estendendo-se  à
MA - 323, trecho  que liga o município de Paulo Ramos ao Município
de  Marajá do Sena, observando-se  nesse trecho a existência de 22 km,
com asfalto, a partir do município de Paulo Ramos,  que necessita ser
recuperado, seguido de pavimentação asfáltica, até a sede do município
de Marajá do Sena, por se constituírem importantes vias de acesso,
principalmente para o escoamento da produção local.

O citado trecho se encontra em precárias condições de acesso,
dificultando o tráfego de veículos e de pedestres, causando permanentes
transtornos aos seus moradores e às pessoas que por ali trafegam,
além do grande obstáculo à comunicação e ao escoamento da produção
gerada no âmbito daquela região, agravando-se essa situação,
principalmente no período invernoso.

Desta forma, é imprescindível a recuperação da solicitada
estrada, pois a efetivação desse investimento estrutural promoverá a
melhoria da trafegabilidade da população com a necessária segurança,
o acesso aos insumos básicos, ao mercado consumidor, escoamento da
produção e a inclusão produtiva, contribuindo sobremaneira para o
desenvolvimento socioeconômico da região, assegurando aos moradores
daquela localidade, o direito a uma melhor qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de maio de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 637 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa,
e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura, o Senhor
Clayton Noleto, solicitando urgentes providências no sentido de que
seja feita a recuperação asfáltica da MA – 316,  trecho  de
aproximadamente  80 km, que liga o município de Pio XII   ao Município
de  Paulo Ramos .

A citada MA encontra-se em péssimas condições de tráfego
tanto para veículos, como para pedestres, que por ali transitam,
considerando o precário estado de conservação da mesma, tonando a
via de difícil acesso e sem segurança em toda a sua extensão.

Portanto, é de grande importância investir na infraestrutura
rodoviária do trecho solicitado, tendo em vista a necessidade de assegurar
à população, o direito a uma melhor qualidade de vida e
consequentemente a elevação dos indicadores socioeconômicos da
região, constituindo-se, um investimento estrutural de interesse coletivo
de grande relevância.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de maio de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 638 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada a presente Indicação ao

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flavio
Dino, solicitando a perfuração de poços artesianos para sede e
zona rural do município de Amarante do Maranhão, neste Estado.
Com o pleito, haverá de despertar nos moradores, daquele município,
noções básicas de higiene, bem como o espírito associativo entre os
comunitários, promovendo, assim, uma significativa melhoria de vida
dos munícipes, garantindo água com qualidade e evitando o risco de os
moradores contraírem diversas doenças.

Na qualidade de representante dos moradores do município de
Amarante do Maranhão no Parlamento Estadual, solicito de Sua
Excelência, o Governador, atenção especial à nossa propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de maio de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº  639 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, solicitando aquisição de um ônibus
escolar para o município de Amarante do Maranhão, neste Estado,
objetivando contribuir para a redução dos transportes inadequados
para os estudantes da zona rural, beneficiando assim os alunos daquela
localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de maio de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 640 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando, em caráter de
urgência, que viabilizem recursos para recuperação asfáltica da
MA-125 que liga a BR-010 ao município de São Pedro da Água
Branca, inclusive com sinalização no percurso total da referida
estrada. A referida rodovia está sem condições de trafegabilidade,
principalmente na área urbana da cidade de Cidelândia, e com a
recuperação do asfalto facilitará o tráfego de motoristas e pedestres,
aumentando a produção agrícola, permitindo diminuir o custo de fretes,
proporcionando ao pequeno produtor a garantia de escoamento da
safra, alcançando o valor real de mercado para seus produtos, assim,
melhorando a qualidade de vida para os moradores que residem nos
povoados ao longo daquela rodovia, assim como, os que moram nas
cidades de Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água
Branca.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de maio de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICACÃO N° 641 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
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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 Barro Preto,
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 Barro Preto 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° 642 / 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 Ciência, Tecnologia e
Inovação, Jhonatan Almeida, a presente Indicação que solicita a
adoção de medidas legais e administrativas necessárias, com a maior
brevidade possível, para Inclusão do Município de Porto Franco no
Programa “Cidadania Digital” do Governo do Estado do Maranhão.

A presente Indicação objetiva a inclusão do Município de Porto
Franco no Programa “Cidadania Digital” do Governo do Estado, com
a implantação de “pontos de wi-fi” em “pontos de grande movimento”
da Sede do município, por se apresentarem como locais de grande
circulação de pessoas naquela cidade, visando, desta forma, instituir a
inclusão digital e o acesso de internet à população daquela
municipalidade.

Sabendo-se da existência do Programa “Cidadania Digital”, já
implantados na Capital e em alguns municípios do interior, solicita-se
a inclusão, também, do Município de Porto Franco no programa
respectivo, a fim de que aqueles moradores possam, através da internet,
ter acesso a serviços públicos de qualidade, exercerem alguns de seus
direitos fundamentais, ter acesso a serviços de saúde, como marcação
de consultas médicas, por exemplo, possa, também, viabilizar a
efetivação de matrículas escolares, pesquisas pelos estudantes, ajudar
a movimentar o comércio, facilitar a resolução de problemas aos
microempreendedores do município, etc.

Desta forma, a inclusão do Município de Porto Franco no
Programa “Cidadania Digital” renovará esperança e mais perspectiva
àqueles habitantes, proporcionando o desenvolvimento social e
econômico e melhor qualidade de vida a toda aquela população.

São Luís (MA), 12 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°  643 / 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 Ciência, Tecnologia e
Inovação, Jhonatan Almeida, a presente Indicação que solicita a
adoção de medidas legais e administrativas necessárias, com a maior
brevidade possível, para Inclusão do Município de Lajeado Novo
no Programa “Cidadania Digital” do Governo do Estado do
Maranhão.

A presente Indicação objetiva a inclusão do Município de
Lajeado Novo no Programa “Cidadania Digital” do Governo do Estado,
com a implantação de “pontos de wi-fi” em “pontos de grande
movimento” da Sede do município, por se apresentarem como locais
de grande circulação de pessoas naquela cidade, visando, desta forma,
instituir a inclusão digital e o acesso de internet à população daquela
municipalidade.

Sabendo-se da existência do Programa “Cidadania Digital”, já
implantados na Capital e em alguns municípios do interior, solicita-se
a inclusão, também, do Município de Lajeado Novo no programa
respectivo, a fim de que aqueles moradores possam, através da internet,
ter acesso a serviços públicos de qualidade, exercerem alguns de seus
direitos fundamentais, ter acesso a serviços de saúde, como marcação
de consultas médicas, por exemplo, possa, também, viabilizar a
efetivação de matrículas escolares, pesquisas pelos estudantes, ajudar
a movimentar o comércio, facilitar a resolução de problemas aos
microempreendedores do município, etc.

Desta forma, a inclusão do Município de Lajeado Novo no
Programa “Cidadania Digital” renovará esperança e mais perspectiva
àqueles habitantes, proporcionando o desenvolvimento social e
econômico e melhor qualidade de vida a toda aquela população.

São Luís (MA), 12 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 644 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício a Exm. Secretário de Estado da Educação, Sr. Felipe
Camarão, para que efetue com a maior brevidade possível, a implantação
do ensino médio, através da instalação de um anexo na Escola Municipal
Getúlio Vargas, no povoado Córrego Novo, município de Açailândia –
MA.

Considerando o papel educativo e social que a escola representa,
solicitamos por meio desta indicação, a inclusão do ensino médio na
Escola Municipal Getúlio Vargas, sendo esta, entre outras, uma justa
reivindicação de Pais e alunos dessa Comunidade que fica a
aproximadamente cerca de 55 Km da sede do Município às margens da
BR 222. Nesta região existe um quantitativo  grande de alunos que
terminaram o ensino fundamental, mas não continuaram seus estudos
por ter que deslocar para a sede do município de Açailândia, que fica a
60 km de distância, para poder ter acesso a rede de ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
maio de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 645 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
do Maranhão, solicitamos que a presente indicação, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao senhor Governador do Estado Dr.
Flavio Dino de Castro e Costa, solicitando providências junto ao Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura Clayton Noleto Silva, a inclusão
do município de Poção de Pedras no Programa Mais Asfalto do Governo
do Estado para a aquisição de pavimentação asfáltica nos povoados
Fortaleza a Beira Rio na zona Rural  do município.

A pavimentação irá beneficiar esses povoados que se encontram
em péssimas condições de tráfego, melhorando a qualidade de vida das
pessoas das comunidades.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2017. - FÁBIO
MACEDO - Deputado Estadual – PDT

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

INDICAÇÃO Nº 646 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a V. Exa.  que seja encaminhado
ofício ao  Excelentíssimo Senhor Werther de Moraes Lima Junior,
Defensor Público Geral do Maranhão, solicitando a instalação de uma
unidade do Núcleo Regional da Defensoria Pública do Maranhão no
Município de São João dos Patos.

Nossa reivindicação tem como objetivo viabilizar a garantia de
assistência jurídica, integral e gratuita, judicial e extrajudicial, ao cidadão
morador da Cidade de São João dos Patos – MA que não pode contratar
um advogado particular para prestar-lhe orientação e defesa em todos
os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTA DO MARANHÃO, 11 de maio de 2017. - Deputado ROGÉRIO
CAFETEIRA

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

INDICAÇÃO Nº  647 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Trânsito e Transportes do Município de São Luís, Canindé
Barros, solicitando, em caráter de urgência, a melhoria dos banheiros
existentes nos terminais de ônibus da cidade.

A adoção da providência acima tem a finalidade de garantir
condições adequadas de uso aos banheiros, especialmente em razão
das inúmeras reclamações feitas constantemente pelos usuários dos
terminais, a exemplo: da falta de limpeza, de água, além de equipamentos
e outros objetos quebrados. Faz-se necessária também uma maior
fiscalização por parte da SMTT sobre empresas e consórcios
responsáveis pela administração dos referidos terminais que,
diariamente, recebem milhares de passageiros do transporte público
da capital.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 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 –  Deputada Francisca Primo, por 5 minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria,
imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor
Presidente, antes de começar o meu discurso, eu gostaria de homenagear
todas as famílias, especialmente as maranhenses pelo Dia Internacional
da Família, que comemoramos hoje. Vale ressaltar que esta data serve
para homenagear e lembrar a sua importância, porque é na família que
encontramos o amor, carinho e a proteção. Também não poderia deixar
de parabenizar todas as assistentes sociais, pelo seu dia, profissão que
nos orgulha, pois é dedicada na luta por melhores condições de vida,
saúde e trabalho, para os grupos sociais desfavorecidos. Além disso, é
um membro ativo na luta pelos direitos humanos. E, assim parabenizo
todas as assistentes sociais pelo seu dia. Agora começando o meu
discurso, Senhor Presidente. Neste final de semana, no último dia 12,
sexta-feira, estivemos com o Governador Flávio Dino, eu o Prefeito de
Buriticupu e vários prefeitos de municípios vizinhos e vereadores e
vereadoras, inaugurando duas escolas do Programa Escola Digna do
Estado do Maranhão, em povoados de Buriticupu, povoado Cikelândia
e Vila Parafuso. É importante lembrar que esta foi a primeira vez na
história daquele município, Deputado Bira, que um governador vai a
um povoado fazer uma inauguração. As escolas foram construídas e
equipadas pelo Governo do Estado e entregues ao Prefeito Municipal
e à comunidade, sendo que o Estado entregou as obras no ponto para
iniciar as aulas com conforto e qualidade, beneficiando mais de 150
estudantes que, a partir de agora, terão mais motivo para estudar. Com
isso o governo do Estado do Maranhão mostra que estudar em uma
escola com estrutura de boa qualidade não é privilégio só de quem
mora na cidade, mas também do estudante do campo. Além da
inauguração das escolas, o governador anunciou investimentos para a
perfuração de poços artesianos, rede de distribuição de água e
reservatório, pavimentação para as vias urbanas do nosso município
por meio do programa Mais Asfalto e recurso para estruturação da
Feira dos Agricultores que hoje não tem um local adequado para a feira
livre. Ainda na sexta-feira, estivemos na cidade de Santa Luzia
acompanhando o governador em solenidade de entrega individual de
título de terra para agricultores, juntamente com a prefeita França
Paixão e o deputado federal André Fufuca, o deputado estadual José
Inácio também. Visitamos as obras de revitalização da praça matriz e a
pavimentação asfáltica pelo programa Mais Asfalto. Durante a
solenidade, foi feito o anúncio pelo governador do Estado da aquisição
de um hospital para que o município possa ter o seu próprio hospital,
pois até a unidade que lá existe é alugada. Eram essas as minhas palavras,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Fábio Braga,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
eu queria primeiramente parabenizar a todas as mães do Estado do
Maranhão e do Brasil pela data de ontem. Mas o que me trás hoje a
essa tribuna é porque nesse final de semana eu estive na cidade de
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Coroatá, indo de Vargem Grande, que é minha cidade, até a cidade de
Coroatá. São pouco mais de 70 km e, há mais ou menos uns três meses,
a estrada que liga as duas cidades, a MA-020, estava quase com poucos
buracos. De um mês para cá, nós vimos que o aumento desses buracos
nessa via de acesso aumentou bastante. Eu estive lá e tive uma
dificuldade em um trecho da estrada por ter que passar quase por cima
do acostamento por conta da dificuldade, por conta de uma carreta que
atolou no leito da estrada. Tanto na ida quanto na volta eu tive essa
dificuldade. E vi a quantidades de buracos que em um mês, um mês e
meio aumentou nessa via de acesso. Perguntando à comunidade lá, ao
Vereador Marcílio, da cidade, ele me disse nesses últimos dois meses
com o escoamento da produção que vem da Região do Sul do Maranhão,
da Região de Balsas, de toda aquela região, a via de acesso natural era
as carretas fazerem o percurso por Peritoró/São Mateus, São Mateus/
São Luís do Maranhão. Mas a maioria dessas carretas, desses caminhões
que têm um peso bem elevado, fez a rota diferenciada, estão pegando
a partir de Peritoró indo a Coroatá, Coroatá a Vargem Grande, Vargem
Grande a Itapecuru, Itapecuru/Entroncamento e até o Porto de São
Luís, que fez com a estrada não aguentasse o tráfego cada vez maior
dessas carretas e fez com que aparecessem inúmeros buracos no período
chuvoso que nós estamos passando, acrescentando a isso o problema
do leito da estrada que estava bastante já danificada. Eu peço aqui, vou
pedir ao Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton Noleto,
acredito que já existe uma empresa contratada para fazer a conservação
daquela via de acesso, que é a MA-020, que vem Peritoró mais ou
menos 37 km até Coroatá, de Coroatá 70 km até Vargem Grande. Essa
importante via de acesso interliga essas duas regiões, a região que faz
com o comércio, o fluxo aumentou nos últimos anos com essa via de
acesso, o que fez com que aumentasse muito a trafegabilidade por
Vargem Grande/Coroatá. O que eu quero aqui é que o governo tome
uma providência urgente, primeiro, melhorar a questão da estrada, o
acostamento, haja vista que o mato tem aumentado muito na região por
conta das últimas chuvas e faz com que o acostamento suma, desapareça
em alguns lugares, tendo dificuldade do motorista fazer qualquer outra
manobra que não seja por meio do leito normal da via. Eu quero aqui
deixar meu alerta, dizer que a comunidade de Coroatá e de Vargem
Grande tem nesta via de acesso, uma das maiores vias de acesso agora
para fazer negócio, haja vista que em Coroatá tem também a questão
INSS, que é muito ligado à questão de Vargem Grande e a questão dos
hospitais regionais e da UPA, em Coroatá. Fica aqui o meu pedido.
Farei por escrito ao Secretário Clayton Noleto para que em curto
prazo de tempo faça a recuperação, a manutenção e a conservação
dessa importante via de acesso que liga Vargem Grande a Peritoró,
passando pela cidade de Coroatá.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco 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, primeiro
eu quero me somar ao Deputado Fábio Braga. Também recebi essa
reivindicação em relação à estrada que liga Vargem Grande a Coroatá.
Já encaminhei ao Secretário Clayton Noleto chamando a atenção para
a situação. Ele também apresentou essa justificativa de que há um
deslocamento do fluxo, sobretudo das carretas que transportam os
grãos ali do trecho da BR-135, principalmente no trecho que
compreende Miranda do Norte/São Mateus. Está muito prejudicado
aquele trecho da estrada da BR, que é uma rodovia federal, por isso as
carretas estão desviando por Coroatá e pegando a estrada que liga
Coroatá a Vargem a Grande e causando esse impacto que V. Exa. já
relatou aqui. E ele se comprometeu de que vai tomar as providências e
que, aliás, já está tomando no sentido de contornar e tomar ações
emergenciais, mas os reparos só vão poder ser feitos com qualidade
mais conclusiva no segundo semestre após as chuvas. Esperamos que
o governo federal também faça a sua parte e possa recuperar a BR-135
no trecho Miranda até São Mateus e assim regularizar o fluxo de

transporte das carretas que transitam até o Porto do Itaqui. Senhor
Presidente, eu queria registrar brevemente, além desse ponto que já foi
abordado, alguns acontecimentos que eu considero relevantes. Primeiro,
eu estive na cidade de Serrano, onde eu tive a oportunidade de participar
do lançamento do edital para os cursos de qualificação oferecidos pelo
IEMA aos municípios de menor IDH. São 30 municípios e cada um
terá pelo menos três cursos de qualificação profissional atendendo um
público de mais ou menos 120 pessoas em cada uma dessas cidades. É
um problema importante que visa fortalecer as vocações de cada
município. Tem município que trabalha mais com a agricultura familiar,
outros municípios trabalham mais com pesca, enfim, cada município
terá cursos conforme as suas vocações. Estive em Serrano e fui muito
bem acolhido pela equipe técnica da prefeitura daquele município.
Tivemos a oportunidade de anunciar o programa que alcança os 30
municípios de menor IDH do estado do Maranhão. Eu quero
parabenizar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Direitos
Humanos por esse brilhante trabalho de integração em benefício dos
municípios de menor IDH. Também destaco, Senhor Presidente, a
participação no lançamento do Museu do Reggae. Era para ser dia 11,
que é o Dia Nacional do Reggae, mas infelizmente São Pedro não
permitiu, era chuva demais, e ficou para sexta-feira, dia 12. Aconteceu
e ali foi dada a ordem de serviço para a implantação do primeiro Museu
do Reggae na cidade de São Luís, que será comandado pelo DJ
conhecido da nossa cidade, especializado e pesquisador do reggae,
Ademar Danilo. Quero parabenizar o governador Flávio Dino que
esteve lá pessoalmente falando para a comunidade regueira, falando
para toda a população que transitava ali na Praia Grande. É mais uma
ação que valoriza a Praia Grande, que valoriza o turismo na nossa
cidade e fortalece a nossa rede para gerar emprego e renda ao nosso
povo. Importante. Parabenizo pela iniciativa e certamente, tão logo
seja inaugurado, será mais um marco de referência para a cidade de São
Luís do Maranhão e por que não dizer para todo o estado do Maranhão.
Também, Senhor Presidente, nós registramos a nossa participação no
evento importante que fez a entrega dos Cheques Minha Casa, um
programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia para mil beneficiários
que participaram do programa nessa primeira etapa. Eles receberam
cada um R$ 2.500,00 e, daqui a dois meses, receberão a segunda parcela
também de R$ 2.500,00 com o objetivo de aquisição de material de
construção para a melhoria de moradias. Eram pessoas de baixa renda,
pessoas que não teriam condições de reformar suas casas, se não fosse
por esse mecanismo. Eu vi a alegria daquele povo, daqueles milhares
de famílias ali reunidas, felizes da vida por receberem esse benefício.
No momento em que o governo brasileiro anda para trás com as medidas
do governo Temer, aqui o governo do Maranhão tem andado para
frente fortalecendo as ações que beneficiam o povo, mas que fortalecem
também a empresa local e o comércio, gerando mais empregos e gerando
mais renda. Todas as empresas habilitadas são empresas aqui da própria
localidade e vão poder agora vender para as famílias de baixa renda
pelo Cheque Minha Casa para bens. Parabenizo o governo do Maranhão,
o governador e a secretária Flávia Alexandrina. Também parabenizo o
secretário Diego Galdino pelo Museu do Reggae, que é uma importante
conquista para a cidade de São Luís. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Antes de fazer uso da
tribuna, gostaria de solicitar a Vossa Excelência um minuto de silêncio
em razão do falecimento do vereador Edmilson Jansen, que tão bem
representou a Câmara Municipal de São Luís, prestou serviços
relevantes a esta cidade, ao nosso estado. Portanto, eu gostaria de
fazer esse pleito a V. Ex.ª para que a Assembleia faça um Minuto de
Silêncio em respeito ao vereador Edmilson Jansen.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Solicito que todos fiquem em posição de respeito
para que façamos um minuto de silêncio em razão do falecimento do
vereador Edmilson Jansen, por solicitação do deputado Braide. Também
solicito aos presentes na galeria que fiquem em posição de respeito.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, eu venho hoje lamentar
o falecimento do Vereador Edmilson Jansen, Deputado Sousa Neto,
muito mais pelo pai que era, pelo homem que era, pela pessoa,
Deputado Edilázio Júnior, que tinha como sua grande marca o sorriso
estampado no rosto. O Edmilson Jansen, quem teve a oportunidade de
conhecê-lo, sabe a alegria que ele tinha de viver, sabe a forma como ele
tratava a vida e também, claro, o compromisso que ele tinha com a vida
pública de parlamentar na Câmara Municipal de São Luís. Edmilson
que teve a oportunidade de ser titular como Vereador, Deputado
Edilázio Júnior, logo que eu cheguei a esta Casa, foi exatamente a
eleição do então Prefeito de São Luís, Edivaldo, para a Câmara Federal
e a minha eleição no mesmo momento para Deputado Estadual que fez
com que o Vereador assumisse de forma definitiva a Câmara de São
Luís. E de lá para cá sempre se reelegeu tendo em vista os bons serviços
que prestou à cidade de São Luís. Lamentavelmente, deixa o ser humano
Edmilson, o pai e eu quero deixar os meus sentimentos em relação à
sua esposa, Fernanda, aos seus filhos Carol, George, Edmilson Júnior
e Nanda, desejar que Deus possa abençoar a família, Deputado Sousa
Neto, que dê força a esse momento de dificuldade. Registrar, sem
sombra de dúvida, que perde a área Itaqui-Bacanga, que é a área onde o
Vereador Edmilson Jansen sempre esteve voltado os seus trabalhos,
perde a área esportiva da cidade de São Luís e perde o município de
São Luís como um todo. O Edmilson, Deputada Francisca, todas as
vezes que eu tive oportunidade de conversar com o mesmo, sempre ele
estava trabalhando, sempre era alguma coisa que ele tinha que fazer,
Deputado Edilázio Júnior, ele tinha que sair de onde ele estava já para
algum compromisso, para alguma inauguração, para alguma reunião,
tinha uma atuação muito forte também na zona rural de São Luís e, sem
sombra de dúvidas lamentar, principalmente pelo ser humano que era.
Então, fica o nosso registro, eu apresentei um Requerimento de Pesar
que deve ser votado na Sessão de amanhã e tenho certeza de que
contará com o apoio da Mesa Diretora desta Casa e que Deus possa
confortar a família do Vereador Edmilson Jansen e que possa Deus o
ter em sua morada, Deputada Francisca Primo. Que Deus abençoe
cada um da família do Vereador Edmilson Jansen.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, toda a imprensa, galeria e os que acompanham a
transmissão desta Sessão. Venho nesta oportunidade destacar na última
quinta-feira estive acompanhando os secretários do Governo Flávio
Dino em uma audiência na Câmara dos Vereadores de Imperatriz,
Secretário Clayton Noleto de Infraestrutura, e Secretário Carlos Lula,
da Saúde. Nesta oportunidade, no diálogo bem aberto com a Câmara de
vereadores, tendo também secretários do município presentes, tendo a
representação popular presente, foram anunciados diversos
investimentos na saúde e também na infraestrutura. Segunda-feira
passada, os vereadores de Imperatriz, dezesseis num total, estiveram
reunidos com o Governador Flávio Dino. Eu também participei da
audiência em que inúmeras reivindicações foram feitas. E o Governador
Flávio Dino enviou os Secretários Carlos Lula e Clayton Noleto para

anunciar investimentos para a cidade. Um aporte emergencial de
quinhentos mil foi depositado na conta da prefeitura, porque havia
sido solicitado para a Secretaria Estadual de Saúde e a própria Secretaria
Municipal solicitou à Secretaria Estadual um aporte para que fossem
adquiridos insumos e medicamentos. E esse valor já foi depositado
para a Prefeitura. Lógico que não resolve o problema, mas é um valor
emergencial de uma resposta que o Governo Flávio Dino deu já àquela
reivindicação. Outra resposta importantíssima que foi dada: o Hospital
Municipal de Imperatriz, o Socorrão, não consegue atender toda a
demanda que não é só da cidade de Imperatriz e não é só da região
Tocantina, mas também de estados vizinhos, como o Pará, Tocantins,
como também a região Sul, que leva uma demanda enorme para
Imperatriz. E, sobretudo, na maior demanda hoje para qualquer hospital
do Brasil, que é ortopedia, há uma situação crítica instalada onde se
demora muito para ter acesso a uma cirurgia ortopédica. E o Governador
Flávio Dino garantiu no Hospital Macrorregional de Imperatriz, no
Hospital Doutora Ruth Noleto, um mutirão de cirurgias ortopédicas,
que já vai começar nos próximos dias ainda neste mês de maio. Um
mutirão de cirurgias ortopédicas que vai ajudar a desafogar bastante o
acúmulo de demandas que há no Hospital Municipal de Imperatriz.
Uma ação que ajudará demais nessa grande demanda que há não só da
região Tocantina, mas também demandas de outras regiões. O Hospital
Macrorregional não tem essa especialidade, mas o Governador Flávio
Dino autorizou o Secretário Carlos Lula a avançar com este mutirão de
cirurgias ortopédicas num total de 160, que vai ajudar bastante a
desafogar essa grande demanda. Por outro lado, o Governador Flávio
Dino também já autorizou o Secretário Clayton Noleto a avançar, a
partir da deliberação da Comissão de Intergestores Regionais da CIR,
da Comissão Intergestores Regionais, onde a CIR vai deliberar e, a
partir desta liberação, o Governo do Estado já está pronto para
implantar novos serviços de saúde, no Hospital Macrorregional de
Imperatriz. Uma demanda imensa que há e, sobretudo, na alta
complexidade de ortopedia, de cirurgias cardíacas e neurologia, esses
serviços, a partir da deliberação da CIR, serão implementados em
Imperatriz e ajudarão de uma forma estratégica a atender uma demanda
da região. Hoje, inúmeros casos são enviados para São Luís que já se
somam ao acúmulo de demandas daqui e de outras regiões do Estado,
lá em Imperatriz, não consegue hoje dar fluxo a essas demandas e o
Governo do Estado vai instituir esses serviços, a partir desta deliberação
da CIR. Senhor Presidente, outro serviço especial de grande necessidade
que vai ser implantado em Imperatriz, que já até falei na última semana,
mas reitero porque é um serviço que há muito tempo é necessário é a
oncologia infantil. O Governo Flávio Dino que implantou o serviço de
radioterapia, por meio de um convênio com uma clínica de Imperatriz
e que não há fila para radioterapia, lá em Imperatriz, agora também
implantará o serviço da oncologia infantil, da oncologia pediátrica.
Hoje só tem o Aldenora Bello aqui em São Luís como referência e
passará ter Imperatriz também como uma porta importante para este
atendimento, não só de Imperatriz, mas também da Região Tocantina
e da Região Sul. E finalizo destacando também, com grande alegria, os
investimentos que serão feitos através de mais uma etapa do Programa
Mais Asfalto em Imperatriz, com investimentos de seis milhões de
reais, que já estarão a partir de agora melhorando a infraestrutura,
melhorando a mobilidade urbana da nossa grande capital Imperatriz,
de modo que vem ajudar a cidade que está numa situação crítica. Mais
de 70 km já foram feitos pelo Governador Flávio Dino nesses poucos
mais de dois anos, mas se faz ainda necessário esse apoio. E o Governo
não tem negado esse apoio a grande cidade. Nesta semana ainda, o
Governador Flávio Dino deverá estar em Imperatriz para estar
reiterando não só o Mais Asfalto, para dar este start, mas também
outras obras importantes, Presidente, que é a inauguração da reforma
do Campus da UEMASUL, Deputado Bira. O Campus da UEMASUL
na Godofredo Viana recebeu um investimento imenso do Governo do
Estado. E já será a inauguração dessa reforma e a assinatura da ordem
de serviço do novo Campus da UEMASUL em Imperatriz. Um
investimento de mais de 11 milhões de reais, que será lá no Parque de
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Exposições Lourenço Vieira da Silva. Era isso, Presidente, que eu tinha
a relatar. Obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor seja exaltado. Senhor
Presidente, Mesa, senhoras parlamentares, senhores parlamentares,
galeria, imprensa, os nossos irmãos que fazem a segurança da Casa,
Taquigrafia. Queridos, neste último sábado e domingo, dias 13 e 14, na
cidade de Codó, aconteceu o VI Encontro de Alcoólicos Anônimos da
Região dos Cocais que ressaltou a importância dos grupos na reabilitação
de dependentes. Meus amados, o Grupo de Alcoólicos Anônimos é
uma irmandade de homens e mulheres que compartilha as suas
experiências, forças e esperanças, a fim de combater uma causa comum
que é o álcool. Aos Alcoólicos Anônimos não se paga taxa ou
mensalidades, eles são autossuficientes, tem as suas próprias
contribuições. Há 60 anos, deputado Bira do Pindaré, completados no
dia 03 de janeiro deste ano, os Alcoólicos Anônimos do Maranhão
fizeram 60 anos, deputado Eduardo Braide, prestando maravilhoso
serviço. Imagine V. Ex.ª, deputado César Pires, um homem que está no
fundo do poço, cuja credibilidade familiar e pessoal, a autoestima, os
vizinhos, a sociedade já não mais acreditam, porque está no fundo do
poço devido a essa doença progressiva e irreversível e de caráter fatal,
catalogada no seu artigo 303, e ele encontra uma porta aberta no
Alcoólicos Anônimos e lá ele vai contar as suas experiências, ouve
outras e consegue se recuperar. Isso é algo totalmente espiritual, esse
homem e essa mulher que estavam no fundo do poço, voltam a ser
bons cidadãos, voltam a ser pai e mãe de família, voltam a ser um
trabalhador e trabalhadora e voltam para o seio da sociedade. É tudo
isso que nós esperamos das instituições, seja ela qual for, inclusive do
parlamento estadual. Estivemos lá presentes, como parlamentar, já
que nós temos tido uma ênfase aqui em nosso parlamento muito grande
com relação à politica de combate ou diálogo sobre drogas. Já tivemos
duas audiências públicas ano passado. Temos apoiado as comunidades
terapêuticas, e Alcoólicos Anônimos é uma prioridade, ao qual nós
queremos parabenizar. Fez parte desse encontro, porque estiveram lá
muitas pessoas de outras profissões, falando de certos temas
relacionados às suas profissões, dentre elas estiveram o Doutor Carlos
Alberto, que é psiquiatra; Doutora Darcy Abreu, Professora e
Historiadora; Rosalva Comora, Professora e Pedagoga; Hildelmar, que
é o custódio da Região Nordeste de Alcoólicos Anônimos. O que é o
custódio? É aquela pessoa que pode ir até a televisão, para falar de
alcoólicos anônimos, porque, como o nome está dizendo, é anônimo,
não pode se identificar, ou seja, o seu anonimato não pode ser quebrado.
Estiveram também o senhor Jair Ribeiro, Coordenador do Evento, que
coordenou todo o evento lá presente; o senhor Fernando Guimaraes,
Professor e Pastor Evangélico; o senhor Rodrigo Figueiredo, que é
vereador da Cidade de Codó; e a senhora Raimunda Maia, que faz
parte dos Al-Anon. Queridos, fizemos, compomos a Mesa e com
muita satisfação. Se há algo que eu tive orgulho de fazer neste Parlamento
foi de ter participado dessas reuniões, ouvir os testemunhos, os
depoimentos daqueles homens dizendo onde eles estavam e onde estão
devido à irmandade Alcoólicos Anônimos. Isso me gratificou muito.
Então eu quero aqui parabenizar todos da Região do Cocais, parabenizar
todos do Alcoólicos Anônimos do universo, dizer que no Brasil são
mais de cinco mil grupos onde eles têm ali 11 mil reuniões
aproximadamente por semana, recuperando e fazendo bons serviços a
nossa sociedade. Portanto, a todos os Alcoólicos Anônimos, parabéns.
Vamos à luta e que tudo aquilo que foi colocado com relação a despertar
liderança para serviço de alcoólicos anônimos que possa ser uma
realidade e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o deputado Rogério Cafeteira,
por cinco minutos sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Antes de começar meu pronunciamento, Senhor
Presidente, queria registrar, assim como o deputado Eduardo Braide,
meus votos de pesar à família do vereador Edmilson Jansen, que nos
deixou. Espero que Deus possa confortar seus corações. Senhor
Presidente, na sessão passada de quinta-feira, deputada Andréa, foi
negado aqui um pedido de informações à Secretaria de Educação, pedido
esse similar ao que V. Ex.ª ou que tenha informação similar a um que V.
Ex.ª já havia pedido. Aí eu queria fazer um mea-culpa onde eu tive que
sair da Sessão, na quinta-feira, mas eu iria encaminhar no sentido de
que não fosse aprovado porque já existia um encaminhado por V. Exa.,
e eu já havia entrado em contato com o secretário e o secretário se
disponibilizou a trazer todas as informações e aqui estão elas, que eu
vou lhe encaminhar e encaminhar também, Senhor Presidente, para a
Comissão de Educação. Peço desculpas pela demora em nome do
secretário, mas queria lhe dizer que V. Exa., sempre será bem-vinda à
Secretaria de Educação, senão quiser pedir formalmente de uma forma
fria, de um ofício, V. Exa., pode ir lá que o secretário me disse que terá
o maior prazer em recebê-la e esclarecer todas as suas dúvidas. Então,
aqui já está sendo feito um convite do secretário para V. Exa. Queria
registrar aqui também a viagem que fiz agora ao Sul do Maranhão, nos
municípios de Estreito e de Porto Franco. Estreito, Deputado Roberto,
eu tive a oportunidade e o prazer de participar da festa de aniversário
da cidade, de algumas inaugurações que foram feitas pelo Prefeito
Cicinho. De uma UPA muito bem estruturada, de um posto de saúde e
pude constatar lá, Deputado Roberto, a boa gestão que o prefeito vem
fazendo à frente do Município de Estreito. Então, aqui eu não poderia
deixar de fazer este registro dessa viagem e depois houve uma grande
festa na cidade onde participaram pessoas de toda a região e aqui eu
queria deixar este registro dessa viagem e meus parabéns à forma como
o prefeito Cicinho tem administrado aquele município. Também foi
uma grande satisfação para mim, Deputado Roberto, a visita que fiz a
Porto Franco. Participei lá de uma festa, uma comemoração do dia das
mães, onde eu pude participar junto com a Secretária de Assuntos
Sociais. Fizemos uma grande festa na praça. Eu visitei com o prefeito
o Hospital Regional, pois lá é um polo. E tive a grata surpresa, Deputado
Roberto, porque infelizmente a maioria dos municípios carece de uma
estrutura melhor, mas Porto Franco, para minha alegria, tem um hospital
muito bem estruturado e uma quantidade de profissionais, Deputado
Roberto, de primeira linha. Então é nítido o bom atendimento que se
fez lá. E eu queria registrar que a partir desse mês o município de Porto
Franco contará com a colaboração do Governo do Estado para que a
gente consiga manter no mesmo padrão de atendimento aquele hospital.
Então, a partir desse mês, Porto Franco receberá a parceira do Governo
do Estado e o Governador Flávio Dino pôde e me assegurou e ao
prefeito que, nessa próxima etapa, também será contemplado com
ambulância o município de Porto Franco. Era o que tinha a relatar,
Senhor Presidente. E aqui agradecer a forma carinhosa tanto como os
munícipes de Estreito e de Porto Franco me receberam. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Parecer n.º 150/2017, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e redação final ao Projeto de Lei n.º
070/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide. (lê). Em
discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À Sanção. Projeto de Lei de autoria
do Poder Executivo n.º 056/2017. (lê). Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2017, de
autoria do Deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À Promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 035/
2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam com o estão.
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Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à
deliberação do Plenário: Requerimento nº 327/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê). Os Requerimentos nº 327, 328,
334, 335, 336, 337, 338, 339 e 340/2017, todos ficam transferidos
para a sessão de amanhã em virtude dos autores não estarem presentes.
Requerimento nº 348/2017, de autoria do deputado Cabo Campos (lê).
Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento de deliberação
da Mesa. Requerimento nº 349/2017, de autoria do deputado Fábio
Braga (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
Terça-feira, 16 de maio: Requerimento nº 351/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide; Requerimento nº 352/2017, de autoria da
Deputada Andréa Murad; Requerimento nº 353, 354/2017 de autoria
do Deputado Wellington do Curso; Requerimento nº 355/2017, de
autoria do Deputado Stênio Rezende; Requerimento nº 356/2017, de
autoria dos Deputados Glalbert Cutrim e Fábio Macedo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -  Deputada Andréa Murad, inscrita por 30
minutos com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
cumprimentar a galeria, profissionais de saúde, imprensa. Novamente
eu volto a esta tribuna, senhoras e senhores deputados, para tratar de
um assunto de extrema importância que eu acho que as pessoas não
estão dando a devida importância, Deputado Sérgio Frota. O que
acontece no Estado do Maranhão hoje, Deputado Edilázio. Como eu
venho denunciando na tribuna há vários e vários meses os profissionais
da saúde, mais de 7.000 pessoas, ficaram ao limbo. O Governo do
Estado do Maranhão esqueceu que essas pessoas eram gente,
depositavam seu dinheiro na conta sem um direito assegurado e aí eu
vou começar a história realmente do início, deputado Rogério Cafeteira,
que é bom V. Exa. prestar bastante atenção para conversar, inclusive
com o Secretário Carlos Lula, porque ele responde por algo que não é
mais da competência dele. Em 17 de novembro de 2015, deputado
Rogério, a SES assumiu o pagamento dos funcionários requisitados da
ICN que devido à operação Sermão aos Peixes, houve realmente, o
Governo teve e repassou a responsabilidade, resolveu assumir esses
funcionários. A SES assumiu os funcionários não um mês, nem dois,
deputado Rogério, nem três, nem quatro, nem cinco, mas seis meses.
Mas sempre no decreto que fez 31.359, de 23 de novembro de 2015,
determinou a requisição administrativa para a Secretaria de Saúde desses
funcionários do ICN, esse decreto determinou ainda que a Emserh
assumiria plenamente a gestão das unidades hospitalares que eram
geridas pelo ICN, também determinou que a Secretaria de Saúde ficasse
responsável pelo pagamento dos serviços prestados pelos funcionários
e grupos médicos enquanto durar a requisição administrativa. O decreto
determina ainda que, a partir do dia 1º de maio de 2016, o pagamento
pelos serviços prestados pelos funcionários das unidades hospitalares
que fazem parte da requisição administrativa deixaria de ser feito pela
Secretaria de Saúde e passaria a ser feito diretamente pela Emserh.
Pois é aí que está o grande problema. Nós temos que fazer um resumo
para que os deputados entendam realmente o que aconteceu. Em 17 de
novembro de 2015, a SES assumiu o pagamento dos funcionários
requisitados do ICN em 1º de maio de 2016, e a responsabilidade do
pagamento, deputado Edilázio, dos serviços prestados pelos
funcionários ficaram a cargo da Emserh. E o que é Emserh? Para as
pessoas entenderem bem. A Emserh é uma empresa com personalidade
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, portanto, tem
autonomia, tem orçamento próprio, conselho de administração, conselho
fiscal, diretorias e tem por finalidade prestar os seguintes serviços:
serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, serviços
ambulatoriais, serviços farmacêuticos de apoio e diagnóstico

terapêuticos à comunidade, apoio às instituições de ensino, pesquisa e
expansão. A Emserh, deputado Rogério Cafeteira, foi criada pelo meu
pai, Ricardo Murad, o então secretário de Saúde, para substituir todas
as OSs e OSCIPs existentes, para que ficasse ali administrando a rede
de saúde do Estado, mas não foi o que aconteceu. Agora, deputado
Edilázio, o mais absurdo que poderia acontecer, não tinha nada mais
absurdo para acontecer, simplesmente a Secretaria de Saúde, deputado
César Pires, nem terceiriza, porque terceirizar eles já terceirizavam,
eles agora “quarteirizam” o serviço cometendo um crime, porque a
Emserh não permite isso, e dá para a Biosaúde, deputado Edilázio, a
administração de 32 unidades hospitalares. Um verdadeiro absurdo,
um ato criminoso. Mas vamos agora falar desses profissionais, o que
aconteceu nesse intervalo de tempo? Nos seis meses, de 17 de novembro
de 2015 a 1º de maio de 2016, os profissionais de saúde não receberam,
deputado César Pires, seus direitos, nada. Estavam requisitados para a
Secretária de Saúde, então a secretaria entende, o governo entende que
nada deve, deputado Edilázio, a essas pessoas. Depois, com uma
manobra ardilosa, deputado Rogério, para pegar o dinheiro, eles devem
pensar que estão fazendo uma economia, deputado Adriano, e fazem
realmente uma economia para o bolso deles, para gastar com o que eles
quiserem, mais de 100 milhões de reais, exatamente 140 milhões de
reais foi o que ele pegou do direito dessas pessoas, que eles não pagaram
ao longo desse tempo inteiro os direitos trabalhistas que ficaram para
o bolso deles. Uma manobra completamente absurda que o governador
Flávio Dino, deputado Edilázio, como jurista que é, jamais devia fazer.
Mas a questão é que realmente ele não pensa como governador, como
aquela pessoa que cuida da população, ele pensa realmente com uma
frieza completamente absurda. Agora eu quero dizer a vocês o seguinte:
no TAC que foi feito, nós fizemos, deputado Edilázio, uma audiência
pública aqui. Eu não podia fazer audiência pública, aí o deputado Zé
Inácio teve que fazer porque, se fosse eu, não iria ter audiência pública,
o governo não viria. Então, o deputado Zé Inácio fez a audiência pública,
eu participei com os profissionais da saúde e depois foi feito um
Termo de Ajustamento de Conduta. Deputado Edilázio, sinceramente
eu prefiro acreditar que o Ministério Público do Trabalho não saiba
realmente o papel e o que a Emserh é, porque tudo que eles colocaram
no TAC é ilegal. E aí eu vou ler para V. Ex.ª das obrigações, da decisão:
Realizar, em decorrência da decisão judicial, no bojo da operação
Sermão aos Peixes, processo licitatório, no prazo de 60 dias, para
contratar entidades para gerir a mão de obra, capacitação e
qualificação nos termos da lei aplicável à hipótese egressa da ICN, do
Instituto Corpore, em caráter excepcional e temporário, até a
realização do concurso público para provimentos de cargos e empregos
públicos de prazo indeterminado. Completamente, deputado Edilázio,
ilegal. Sabe por quê? Primeiro que a Emserh deveria ter participado
desse termo de ajustamento de conduta, deputado Rogério. Não era a
Secretaria de Saúde não, era a Emserh que tem autonomia total para
isso. Diz mais: a realização de concurso público de que trata o caput
dessa cláusula deverá ser feita em até dois anos, a contar da assinatura
do presente termo. Aos empregados mencionados no caput devem ser
garantidos todos os direitos trabalhistas decorrentes do vínculo de
emprego a ser firmado com a vencedora do processo licitatório. E o
passado disso, deputado Edilázio? E o ano e meio que essas pessoas
ficaram trabalhando sem os seus direitos adquiridos?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputada
Andréa, quando possível me conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Dou. Um
minutinho só para concluir e mostrar ainda mais a essas pessoas o
quanto foram enganadas. Deputado Edilázio, esse termo de ajustamento
de conduta foi feito em 23 de dezembro de 2016. Eu acho realmente
que o Natal bagunçou a cabeça das pessoas. Esses funcionários,
deputado Edilázio, agora que a Biosaúde está contratando até o final
do ano que vem, todos os sete mil vão ser postos no olho da rua, no
próximo mês, em junho, 25%, olha só o que diz, não sou que digo, é o
TAC: Nomear em relação de edital 20% do número total da lista de
aprovados até 30 de junho de 2017 e mais 25% do número total da lista
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de aprovados até 31 de dezembro de 2017. O prazo de validade do
processo seletivo deverá ser prorrogado até 31 de dezembro de 2017.
Daqui um mês, 20% deles serão substituídos e, até 30 de junho, mais
25%. Até o final do ano, o restante. Ou seja, o governo simplesmente
pegou essas pessoas, deputado César Pires, entendeu sim que essas
pessoas já tinham um processo seletivo da empresa contratada
anteriormente e as usou pelo tempo que quis, depois vai ter que botar
no olho da rua. A grande verdade é essa. Se o governo, deputado Edilázio,
inaugurasse os seus hospitais que estão praticamente prontos, se o
governo fizesse a rede funcionar, toda a rede, iam faltar profissionais
para trabalhar. Ele ia ter que chamar todos os que fizeram o seletivo e
ainda ia ter que fazer mais seletivos e esses que estão ainda iriam
continuar. Mas o governador Flávio Dino não faz nada, ele não trabalha.
Ele só inaugura hospital na hora que dá o desespero nele. O aparte,
deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputada Andréa, eu quero parabenizar V. Ex.ª que fala com muita
riqueza de detalhes, com conhecimento de causa com relação a essas
contratações da saúde, e o que a gente vê, deputada Andréa, nós estamos
falando, como V. Ex.ª bem disse, que o governador que é um jurista;
jurista este que ainda enquanto advogado sempre militou, sempre
advogou a favor dos trabalhadores, advogou para sindicatos e tratava o
empregador como aquele opressor, como aquele que tentava de qualquer
forma tirar mais lucro e atrapalhar o desenvolvimento dos seus
empregados. E hoje o governador do Estado vai de encontro a tudo o
que ele achava ontem. E o que mais chama atenção ainda, deputada
Andréa, é com relação agora a reforma trabalhista, lá em Brasília, o
governo Temer tentando aprovar a reforma trabalhista, e ele contrário,
e foi aí para Internet, para o Twitter, porque ele é mais presente nesse
negócio de rede social do que realmente como governador e foi lá e
disse, que até à época da ditadura, respeitava-se a CLT, e hoje o Estado
do Maranhão, do qual existe um ditador, não respeita a CLT. E é bem
claro, deputada Andréa, na lei que criou a Emserh, o artigo 9º é bem
claro quando diz que só pode haver as contratações, por meio de
concurso público. E o que ele faz para burlar? Contrata uma empresa
com CNPJ, para burlar justamente a lei que criou, regulamentou isso.
Então, parabéns a V. Exa., e fica mais uma vez a decepção de todos os
maranhenses com esse governador que, a cada dia, vai se perdendo,
perdendo a credibilidade, perdendo a confiança dos maranhenses e que
espero eu está perto de deixar o Executivo estadual. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Obrigada,
Deputado Edilázio. Então, realmente, o Governador Flávio Dino hoje,
jurista que era uma negação, vai tudo contra ao que ele disse. Mas o
que nós assistimos hoje com esses mais de sete mil funcionários nessa
situação para mim análoga à escravidão, não passa realmente, Deputado
Edilázio, de uma manobra. Manobra onde ele para, eu não digo
economizar, eu digo para ele não dar o direito dos trabalhadores devido.
O que ele faz? Deixa essas pessoas mais de um ano e meio sem seus
direitos. Agora chega, e aí eu quero dizer a vocês, a Emserh, Deputado
Edilázio, existe uma grande diferença entre você ser um funcionário da
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e você ser funcionário
da Biosaúde. A Biosaúde pode botar você para a rua a qualquer momento
e a qualquer hora. Pela Emserh não, tem que ter uma justa causa
realmente para ser posto para fora. É tudo muito mais complicado. Eu
realmente vou lutar com os trabalhadores para que eles sejam
reconhecidos como funcionários da Empresa Maranhense de Serviços
Hospitalares e não como funcionário da Biosaúde. E quem deve assinar
a carteira dos funcionários é a Emserh, Deputado Rogério, até porque
no decreto, Deputado Rogério, no decreto do próprio Governo diz que
a Emserh vai ficar responsável tanto pelo gerenciamento como pelo
pagamento dos médicos e funcionários da rede. E agora comete um
crime de quarterizar, porque isso é um crime de quarteirização, um
crime, Deputado César Pires. Crime tanto que a Biosaúde chamam os
funcionários de colaboradores. Acho que o Governador Flávio Dino
está acostumado. Colaborador é delator! Ele está tão envolvido na

Lava Jato que ele se... São funcionários da rede da saúde, Deputado Zé
Inácio, que estão buscando seus direitos e que têm que ter os seus
direitos adquiridos. E eu vejo passar mais de um ano e nada,
absolutamente nada a ser feito. Deputado Zé Inácio, este TAC aqui é
uma vergonha, primeiro porque ele é ilegal,  primeiro porque a Secretaria
de Saúde não pode responder  pela Emserh porque a principal empresa
que deveria estar neste termo não está. Então ele nem válido é. Como
é que a Secretaria de Saúde, Deputado Edilázio, assina embaixo por
uma empresa autônoma? É uma coisa simplesmente fora do normal,
quando eu digo. Eu já notei isso, eu já tinha notado, Deputado Edilázio.
Várias e várias vezes eu subi aqui na tribuna para falar da Emserh, de
compras de medicamentos superfaturados, até de colchões
superfaturados. Quem que vinha aqui se defender, Deputada Valéria
Macedo? O Secretário Lula. Uma vez eu disse para o Deputado Rogério:
“Deputado Rogério...” Eu não falei tão claramente, eu só disse isso
aqui para ele: “Deputado Rogério, não é o Secretário Lula que deve se
defender”. Quem tinha, Deputado Edilázio, que falar qualquer coisa
era o Presidente da Emserh, era a direção da Emserh. Ela tem autonomia
total. Ela tem um conselho fiscal administrativo. O Governo age como
se Emserh fosse uma continuidade, como se fosse ali um anexo da
Secretaria de Saúde, mas não é. E aí faz com que o Ministério Público
do trabalho erre e cometa esse equívoco, prejudicando esses
trabalhadores. Então eu vou solicitar novamente uma audiência pública
com os representantes da Emserh, Secretaria de Saúde, Conselho
Estadual de Saúde, representantes de classe, sindicato, para que possa
rever este TAC, pois essas pessoas não podem passar um ano e meio
tendo trabalhado sem ter os seus direitos reconhecidos. Agora acham
que vão colocar uma empresa, uma “quarteirizada”, deputado César
Pires, para tirar daqui a um mês, a outra daqui a seis meses, deputado
Adriano, todos vão para o olho da rua e ninguém vai fazer nada, esta
Assembleia não vai fazer nada. Nós estamos aqui há não sei quantos
meses falando a mesma coisa, e ninguém vai fazer nada, e ainda acham
isso correto. Eu já dei como exemplo: contrate um funcionário, deputado
César Pires, passe três meses sem assinar a sua carteira e veja o que
acontece com V. Ex.ª, comigo ou com qualquer pessoa. Assim é a lei e
assim deve funcionar com a Emserh, porque a Emserh não é a Secretaria
de Saúde. A Emserh é uma empresa privada. Então, eu espero que, a
partir de agora, o secretário Lula leia e estude o Estatuto da Empresa
Maranhense de Serviços Hospitalares antes de cometer uma barbaridade
como essa, fazendo um termo desse junto com os procuradores contra
os trabalhadores, porque a principal responsável não está aqui, ou
seja, não tem responsabilidade de nada, isso aqui vale zero. Tudo isso
aqui, deputado César Pires, tudo é para a Emserh tomar as providências,
só que não tem a assinatura e nem nada mencionado da participação da
Emserh neste TAC. Então, eu espero realmente que dessa vez nós
possamos resolver esse problema para ajudar esses trabalhadores que
realmente não merecem isso deste governo ou de qualquer pessoa,
porque qualquer pessoa que trabalhe, honesta e decentemente, merece
ter seus direitos, principalmente pessoas que trabalham para o Estado
de forma tão zelosa, que prestam seus serviços com tanto zelo. E eu
acho realmente que o Governo do Maranhão anda mais perdido do que
cego em tiroteio em relação a tudo. A maior prova é o Secretário de
Saúde não saber o papel da empresa maranhense de serviços
hospitalares. Obrigada a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Tempo dos Partidos ou Blocos. Deputado
Edilázio Júnior, pela liderança do Partido Verde.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Presidente, colegas deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho falar do descaso do Governo Flávio Dino
com relação à Baixada Maranhense, em especial ao município de
Matinha. E peço até a ele que volte novamente ao município de Matinha,
mas que não vá de helicóptero, que ele vá pela MA-014, para que ele
possa ver o descaso e o abandono em que se encontra aquela MA. De
Vitória do Mearim ao município de Pinheiro praticamente inexiste a
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estrada, a MA-014. Mas venho falar em especial, Senhor Presidente,
do município de Matinha, município esse que é governado por uma
prefeita que é mera coadjuvante, que não governa. Pelo menos o que
nós ouvimos lá no município é que o marido dela é que toma conta do
município, mas fazendo jus ao PCdoB, fazendo jus ao Partido
Comunista, ela implantou também a perseguição, assim como existe a
perseguição no Governo do Estado do Maranhão àqueles que não
rezam a cartilha do governador Flávio Dino, existe também a perseguição
no município de Matinha, principalmente aos professores daquele
município, pois todos aqueles que não foram partidários da atual
prefeita, todos foram transferidos, foram perseguidos politicamente
para povoados distantes, longe dos seus lares, onde estavam há bastante
tempo lecionando, alguns na sede e outros em outros povoados. Isso
tudo, Senhor Presidente, foi relatado pelos vereadores Tom, Júlio
Pereira, Ulisses, a professora Rosiolete, que é uma vítima também da
perseguição e o vereador Maurilio, mas vamos mais adiante, Senhor
Presidente, vamos a mentira, a farsa do governo Flávio Dino, deputado
Marco Aurélio, porque quem aqui se der o trabalho e der um Google, lá
na página do Governo do Estado, está lá, no dia 22 de agosto de 2015,
a assinatura da Estrada do Peixe, a tão sonhada estrada que liga o
município de Matinha ao povo de Itans. E no dia 22 de agosto em
2015, com muita pompa, com muita festa, o Governador Flávio Dino
esteve naquela cidade, deu a ordem de serviço, muito foguete, muita
propaganda, muito Twitter, muito Facebook. E agora, Deputado Rogério
Cafeteira, a situação está muito pior do que era. Nós estamos falando
de quase dois anos depois e a estrada não existe. Nós estamos falando
de quinze milhões e meio de investimentos que o Governador prometeu
para fazer esses 16 km de asfalto. 16Km esses que iam beneficiar e
muito aqueles piscicultores, que precisam da ração e que precisam
escoar a sua produção. Mas hoje o que acontece? Os 74 produtores do
povoado de Itans estão sendo prejudicados, uma vez que caminhão
não pode mais chegar até o município porque estão atolando. E
diariamente se tem que pegar os caminhões, passar para tratores ou
para caminhonetes 4x4 para poder levar a ração até os povoados. Nós
estamos falando de quatro toneladas de ração por semana. E para
escoar, Deputado Adriano Sarney, para escoar essa produção, imagine
também a logística, o trabalho que é para trazer para cá, para São Luís,
que é o maior consumidor desse polo pesqueiro do Povoado de Itans.
Tem que se trazer em carros pequenos, caminhonetes pequenas, traçadas,
4x4, chegar a um ponto já no município da sede de Matinha e passar
todo o peixe para poder chegar a nossa capital. Nós estamos falando
de uma produção de R$ 12 milhões por ano só com a venda de peixe no
Povoado de Itans. Nós estamos falando de R$ 1 milhão por mês que
aquele povoado produz, fazendo com que o município de Matinha
tenha um PIB tão elevado na Baixada Maranhense, e o governo Flávio
Dino deixou ao léu aquela estrada. Por isso estou apresentando agora
aqui a esta Casa um pedido de informações ao secretário incompetente,
Clayton Noleto, para que ele possa falar como está sendo feito, como
foi o pagamento, se a obra vai sair, se a obra não vai mais sair, se não
tem competência para fazer, porque é por isso que aquela população
clama para que possa assim trazer dias melhores, como o governador
tão bem discursou e mentiu mais uma vez no dia 22 de agosto de 2015,
levando o sonho que hoje é pesadelo, que é a Estrada do Peixe, para o
Povoado Itans. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Deputado Rogério Cafeteira pela Liderança
do Governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu ouvi aqui os dois pronunciamentos. E aí farei
primeiro referência à Deputada Andréa Murad. Deputada, eu tenho
informações gerais, e amanhã eu, o Deputado Zé Inácio e o Deputado
Marco Aurélio vamos pegar as informações mais precisas sobre o
assunto que V. Exa. tratou aqui. Mas eu queria, primeiro, não deixar
sem resposta essa questão, e fazer algumas ponderações aqui, alguns

esclarecimentos. A Biosaúde, Deputada, ela foi contratada por licitação,
feito isso após um TAC com o Ministério Público do Trabalho. E aí se
V. Exa. me diz aqui que é ilegal, eu vou acreditar que o Ministério
Público não teve competência para encaminhar uma situação como
essa. Aí se existe algum erro, Deputada, não seria da Secretaria, seria
do Ministério Público do Trabalho, que fez um TAC que, segundo V.
Exa., é ilegal. Aqui queria lembrar por que foi feita essa licitação, por
que existe hoje, Deputada, a Biosaúde. Foi para suprir um problema
com a saída do ICN. E por que o ICN foi catapultado, Deputada, da
relação com a Secretaria. O ICN deixou de prestar serviço à Secretaria
de Saúde não foi por uma opção da Secretaria; foi por uma ordem
judicial, que segundo ela, supostamente, o ICN teria cometido algumas
ilegalidades. E por uma decisão judicial o Estado foi obrigado a encerrar
o convênio, o contrato que existia com o ICN. Então, para deixar claro,
Deputada, que não foi uma opção do Estado fazer isso; foi uma
imposição da Justiça. E o Estado tentou cumprir todas as formalidades,
que eu acredito que foram cumpridas. Sobre a EMSERH, Deputada,
eu vi V. Exa. falando que foi criada ainda na administração anterior do
ex-secretário Ricardo. E eu concordo, é verdade. Foi encaminhado esse
projeto de lei e aprovado aqui pela Assembleia. E veja bem, Deputada,
em dezembro de 2012, o ex-secretário encaminhou a lei. Foi aprovada
em 2012 e saiu em 31 de dezembro de 2014. E ainda assim a EMSERH
não prestava nenhum serviço à Secretaria de Saúde. Eu até gostaria e
espero que V. Exa. também pudesse me esclarecer por que durante dois
anos após a criação e criada por uma solicitação da Secretaria de Saúde
ela nunca funcionou. O que impediu? Qual era o problema? Porque
quando foi aprovado esse projeto de lei aqui, Deputada, nos foi dito
aos deputados que era para substituir as OCIPs e organizações, todas
essas que prestavam serviços para a Secretaria de Saúde. E eu
sinceramente não consigo entender por que até o fim do mandato da
Governadora Roseana, onde o Secretário Ricardo Murad foi Secretário
de Saúde, durante todo esse período, ele solicitou a criação dessa
empresa, dizendo que substituiria todas as OCIPs, essa Emserh nunca
funcionou. Eu aqui gostaria de reiterar que amanhã, Deputada, todas
as outras questões colocadas aqui serão devidamente esclarecidas, uma
delas, eu já lhe adianto, e porque também eu já tinha sido comunicado,
deputada, de algumas pessoas do interior do Estado que os pagamentos
vieram com valores errados, e isso foi devido a uma falta de consistência
no sistema da Biosaúde, mas que está sendo corrigido essa semana
ainda, todos os problemas que ocorreram devido a questão de
pagamentos equivocados, errados, valores errados, todos eles serão
corrigidos durante essa semana. Então, eu só queria reiterar, que a
Biosaúde foi contratada pelo Estado por uma imposição judicial,
mediante um TAC feito pelo Ministério Público do Trabalho. E que
todos, e é pertinente, deputada, V. Ex.ª fazer esses questionamentos e
que todos esses seus questionamentos, nós traremos, eu vou me esforçar
para que a gente possa esclarecer tudo até a Sessão de amanhã. E aí eu
pediria para V. Ex.ª se pudesse fazer essa gentileza, me trouxesse a
explicação, por que a EMSERH, depois de dois anos de criada nunca
prestou um serviço à administração anterior. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada
Andréa, seis minutos, com direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Deputado Rogério, infelizmente, as colocações de V.
Ex.ª, eu acho que não respondem os questionamentos das pessoas, dos
trabalhadores que não têm os seus direitos reconhecidos pelo governo,
essa que é a verdade. Eu não sou secretária de Saúde, mas amanhã trago
a resposta para V. Exa. Eu nunca fui secretária de Saúde, mas vou
perguntar, sim, ao ex-secretário por que a Emserh não funcionou durante
dois anos, mas creio eu que demora um pouquinho para colocar uma
empresa para funcionar, o importante é que ele, não foi ele que criou a
questão das terceirizadas, os OSs, das OCIPs  para trabalhar no governo,
ele criou sim, ele foi que trouxe para Assembleia aprovar a criação de
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uma empresa que gerisse toda rede de saúde e isso nós deveríamos
reconhecer, V. Exa. devia reconhecer como algo bom, como algo positivo
para saúde do Maranhão, e aí eu lhe digo também que é muito triste
hoje para o governo não saber o papel desta empresa, ou seja, o governo
quarteiriza o seu serviço. Deputado Rogério, se V. Exa. ler o estatuto
da Emserh, V. Exa. vai ver que isso é ilegal, que isso é crime, se a
diretoria da Emserh tivesse assinado este TAC, ela estaria toda presa,
a sorte  é que não foi ela, então nada vale, deputada Valéria Macedo,
porque o TAC todo foi feito pelo secretário de Saúde. O Secretário de
Saúde não pode responder por uma empresa que responde por ela
mesma, que é autônoma, que é privada, não pode. Então é complicado
nós discutirmos quando a própria Secretaria de Saúde não tem,
deputado Sousa Neto, conhecimento da situação, da real situação,
deputado Cabo Campos. E eu espero realmente que amanhã e aí eu já
não digo nem o secretário Carlos Lula, que ele tem que sair fora e a
Emserh começar a responder pelos seus atos. Essa que é a questão. Os
trabalhadores têm que ser funcionários da Emserh não é da Biosaúde e
agora estão culpando o Ministério Público do Trabalho, pelo TAC,
induzidos ao erro pelo secretário Carlos Lula. O maior absurdo que já
se viu. Tenho certeza de que agora quando o próprio Ministério Público
do Trabalho for ver aquela aberração porque isso é ilegal. O que o
secretário fez, Deputado Rogério, é criminoso e, como eu disse, a sorte
é que quem assinou o TAC não foi a Emserh, porque se fosse a Emserh
se entraria com uma ação muito grande contra eles e muito provavelmente
eles poderiam ser até presos. É ilegal, não pode, eles vão quarteirizar
um serviço e aqui nós não estamos falando sobre licitado ou não licitado.
Um dinheiro que é repassado para que ela assuma a rede de saúde. Aí
ela já vai, por que então que a Secretaria de Saúde não repassa para a
Biosaúde? Não faz uma licitação e repassa? Era tudo como era. Coisa
mais sem fundamento, sem nexo. Outra situação que eu quero tratar
aqui é sobre a estrada Coroatá/Vargem Grande, que eu denunciei a falta
de manutenção e que o Secretário Clayton Noleto já mandou fazer o
conserto da estrada, mas eu queria realmente que a gente não precisasse
denunciar para o Governo fazer a obrigação que lhe cabe. Eu acho que
não precisa um deputado ficar denunciando para o governo manter,
Deputado Sousa Neto, estradas, e já que precisa, eu também solicito
ao Secretário Clayton Noleto que veja a situação da estrada que liga
São José dos Basílios a Joselândia. Já que é assim, nós temos que agir
dessa forma, e, realmente, a estrada, a MA que liga Coroatá/Vargem
Grande é de grande importância e jamais poderia ter ficado e estar do
jeito que está, agora que ela que vai ser ajeitada, depois de ser
denunciado, porque esse Governo só funciona assim, quando é
denunciado, quando a população vê o descaso do Governo. Então, já
que é assim, nós também pedimos aqui ao Secretário que veja a situação
da estrada que liga Joselândia a São José dos Basílios. Obrigada a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Partido Verde, Deputado Rigo Teles? Declina.
Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro? Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Cabo Campos, por
cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Nosso cordial
boa tarde novamente a todos que se fazem presentes. No sábado, ainda
com relação... Nós estivemos sábado e domingo em Codó, com relação
ao dia 13 de maio. Nessa oportunidade, nós estivemos lá em
comemoração ao Dia da Resistência Negra, mais precisamente lá com
os nossos irmãos no centro codoense. E lá muitas atrações folclóricas
com a participação intensa da comunidade negra daquele local, bem
como toda a comunidade de Codó. Nós tivemos muita satisfação de
estar participando também desse momento lá em Codó, muita gente,
participação coletiva. E eu quero aqui somente prestar minha
solidariedade e também enaltecer algumas pessoas que lá estiveram
presentes, como eu foi nosso irmão João dos plásticos, Secretário de
governo; Augusto Serra, diretor da Cultura e Juventude; dona Alzima

Moura, coordenadora de Cultura; Maria Domingas, presidente do
Centro Operário, e o senhor Licindo, coordenador de Esportes.
Senhores, bem como também o prefeito da cidade de Codó que muito
gentilmente colocou o seu secretariado à disposição desse momento,
sabemos muito bem que o 13 de Maio não mais simboliza para a
comunidade negra aquela “figura folclórica, histórica, da princesa Isabel,
que boazinha libertou os escravos”. A comunidade negra sabe que não
foi isso, que nós não vamos entregar essa luta de muito negros que nós
tivemos aí: Pedro Ivo, Negro Cosme e do grande Zumbi na mão de uma
pessoa que foi o que sofreu pressão europeia para que pudesse liberar
os escravos no Brasil, haja vista que o Brasil era o último País
escravocrata, ainda no mundo. Portanto, nós queremos aqui enaltecer
a resistência negra, dizer que o nosso dia é o dia 20 de Novembro, mas
que nesse dia, na cidade de Codó, no dia 13 de Maio, aquela população
que tem lá homenageou todos aqueles que fizeram a resistência negra
para que nós pudéssemos ter essa liberdade, podermos nos expressar,
poder trabalhar e ter um salário e dizer ao povo negro daquela cidade
parabéns, senhor prefeito da cidade, parabéns por essa lista de pessoas
que aqui eu já falei, e que Deus abençoe a todos na cidade de Codó.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Deputado Marco Aurélio, cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados e
senhoras deputadas, todos que acompanham a transmissão da sessão,
eu volto somente para pautar o grande investimento que o Governo
Flávio Dino tem feito no que diz respeito à integração do Estado com
as rodovias estaduais. Os investimentos são em todas as regiões do
Estado com rodovias que são estratégicas para o desenvolvimento. E
estas ações são visíveis e todos conseguem perceber. Em lugares onde
até a esperança da população havia se acabado de que um dia chegaria
uma rodovia pavimentada, está sendo feita. Digo na nossa região, a
Região Tocantina, uma rodovia que não se esperava virou uma lenda, a
esperança até havia acabado. A MA-275 entre Amarante e Sítio Novo
já foi licitado o projeto. O projeto já está em elaboração, em poucos
dias agora já se termina a elaboração do projeto e já vai ser licitada a
obra. São mais de 40 km, uma estrada imprescindível para o
desenvolvimento e aí não só a construção de novas rodovias, a
pavimentação, como também a manutenção, como também a maneira
que é feita pela Secretaria Estadual de Infraestrutura, pelo Secretario
Clayton Noleto e sua equipe, a maneira transparente de se cobrar das
empresas a devida manutenção, e trago também uma informação, o
Deputado Edilázio pautou a respeito da Estrada do Peixe entre Matinha
e Itans. O cronograma de inauguração está previsto para o mês de
novembro deste ano, neste período, as obras foram suspensas em
razão dos açudes que transbordaram e logicamente não dava para manter
o mesmo cronograma físico de execução em razão do forte período de
inverno e automaticamente dificultou, mas as máquinas permaneceram
para garantir a manutenção e agora tão logo já se tenham as condições
de voltar, a obra está garantida e a previsão de inauguração é até
novembro deste ano. A Secretaria de Infraestrutura do Estado, portanto,
garante e o Governador Flávio Dino faz um compromisso com a
população, que há muito tempo esperou e pela força do trabalho, da
produção, garantiu a esta população esta dignidade de um povo que
merece, garantir o escoamento de sua produção e ter cada vez mais
confiança no seu trabalho, de modo que o Governo Flávio Dino dá essa
garantia à população de Matinha e também do Povoado Itans e a toda
população que utilizará esta importante estrada, a Estrada do Peixe.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Max Barros. Declina.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

ADRIANO SARNEY – Nada mais havendo a tratar, declaro encerada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Quinquagésima Primeira 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 e 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
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. 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 que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Bira
do Pindaré, Sérgio Vieira, Othelino Neto, Rafael Leitoa e Zé Inácio.
Esgotado o tempo regimental dedicado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia
“quórum” regimental para apreciar a matéria que ficou transferida para
a próxima Sessão Ordinária e submeteu à deliberação da Mesa, que
deferiu o Requerimento nº 341/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência da
Sessão Plenária realizada no dia 27 do mês de abril, em virtude de
participação no Parlamento Amazônico, na Cidade de Imperatriz. Na
forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 348/2017
de autoria do Deputado Cabo Campos e 349/2017 de autoria do
Deputado Fábio Braga. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Sousa Neto. No tempo dos Partidos e Blocos
ouviu-se o Deputado Adriano Sarney falando pelo 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, 15 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
o Governador Flávio Dino, quando solicitou melhorias para este
município. O Deputado Sérgio Vieira agradeceu ao Governador Flávio
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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.

Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis 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, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Max Barros, Nina
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Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso. Ausentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha,
Roberto Costa, Sousa Neto e Zé Inácio. O Presidente declarou aberta
a Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos”. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico,
do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado, do seguinte
expediente: Requerimentos nºs: 275/17, da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações ao ex-Presidente da República, Senhor José Sarney,
pela passagem de seu aniversário, no dia 24 de abril do ano em curso;
276/17, do Deputado Wellington do Curso, encaminhando Mensagem
de Congratulação à Academia de Polícia Militar “Gonçalves Dias”
pelos 24 anos a serviço da população maranhense, requerer ainda, que
seja dado ciência ao Coronel QOPM Raimundo Nonato Santos Sá,
comandante da APMGD; 277/17, da Deputada Ana do Gás, à
Presidência da Mesa Diretora da Câmara de Deputados, solicitando
que seja votado com maior brevidade possível, o Projeto de Lei Federal
nº 6986/2017 de autoria do Deputado Federal Odorico Monteiro do
PROS/CE que versa sobre a alteração do Marco Civil da Internet;
Requerimento nº 278/17, do Deputado Sérgio Frota, encaminhando
Mensagem de Pesar ao Deputado Vinícius Louro e familiares, pelo
falecimento da Senhora Maria de Jesus Pereira, ocorrido no dia 23 de
abril do corrente ano; 279/17, da Deputada Nina Melo, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
10, 11, 12, 13, 19 e 20 de abril do ano em curso, conforme atestados
médicos; 280/17, do Deputado Wellington do Curso, para que seja
realizada Audiência Pública, no dia 04 de maio, no Plenarinho, para
discutir a situação dos vendedores ambulantes que foram retirados dos
Terminais de Integração de São Luís; 281/17, do Deputado Wellington
do Curso, que seja realizada Audiência Pública, no dia 04 de maio, para
discutir a remoção de pessoal (Lei de Concurso Público); retorno da
Academia de Polícia à Polícia Civil; campanha de valorização dos
servidores; concurso e aumento real de efetivo próprio; disponibilização
da sede própria para a Polícia Civil; manutenção das entidades de
classe no Conselho de Polícia Civil. Indicação nº 573/17, da Deputada
Nina Melo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, solicitando-lhe que adote providências, no sentido de encaminhar
a esta Casa proposição de lei que Institui a gratuidade, na rede pública
de saúde e de educação: da realização de exames, avaliação, identificação
e rastreamento para diagnóstico precoce do autismo, conforme
anteprojeto de lei em anexo. Indicações nºs: 574/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão,
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) ou Hospital de Urgência e Emergência no
Parque Indendência, na área da antiga Expoema; 575/17, do Deputado
César Pires, ao Gerente da Claro, Senhor Antônio Leomagon, solicitando
a instalação  de Torre para Celular, no KM 17 no Município de Codó;
576/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Prefeito de São José de
Ribamar, Senhor Luís Fernando, para que determine ao setor
competente, que efetue a instalação de sinalização (faixa de pedestres
e placa de trânsito – Área Escolar) na frente do Sítio Nossa Senhora de
Loreto, localizado na Estrada da Mata; 577/17, do Deputado Bira do
Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, para que determine
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, a
inclusão da Avenida Nossa Senhora da Vitória, da Rua do Porto e da
Avenida Celso Coutinho, que circundam a Reserva do Itapiracó, em
São Luís, no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado; 578 e 579/
17, da Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado do
Maranhão e ao Secretário de Estado e Desenvolvimento Social – SEDES,
Senhor Neto Evangelista e ao Diretor da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão–CAEMA, Senhor Davi Telles,
respectivamente, solicitando a implantação de um sistema simplificado
de abastecimento de água (poço artesiano), com rede de distribuição

respectiva, para o Povoado São Juçareira no Município de São Mateus
do Maranhão. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou o expediente lido à publicação e concedeu a palavra aos
Deputados: Doutor Levi Pontes, Fábio Braga, Othelino Neto, Sérgio
Vieira, Rafael Leitoa e Cabo Campos. O Deputado Doutor Levi Pontes
que discorreu sobre as providências tomadas para atendimento e
agendamento de consultas no Hospital da Vila Luizão. Em seguida,
ouviu-se o Deputado Fábio Braga que denunciou a falta de saneamento
básico nas cidades maranhenses, destacando que a população pobre é
a mais atingida pela falta de água tratada, de esgoto encanado, da
destinação correta do lixo e de serviços de drenagem urbana e de
instalações sanitárias adequadas, lembrando que uma das principais
causas do problema é a promoção de hábitos saudáveis de higiene. Por
sua vez, o Deputado Othelino Neto informou que o juiz titular da
Comarca de Magalhães de Almeida proferiu decisão cassando o mandato
do prefeito daquela cidade em razão do uso abusivo da máquina pública
e uma série irregularidades como a retenção de documentos de identidade
e outros documentos de identificação e até a distribuição e liberação
dos documentos apenas para aqueles cidadãos e cidadãs que
comprovadamente eram eleitores do grupo do prefeito, destacando
que a decisão do juiz restabelece a justiça na cidade que manifesta
grande revolta mediante o quadro administrativo em que lá se encontra.
Com a palavra o Deputado Sérgio Vieira relatou que a Prefeitura de São
Luís está desenvolvendo um cronograma de correção asfáltica em
diversos pontos da cidade, privilegiando os trechos em que as condições
de pavimento comprometem a fluidez do trânsito e a mobilidade urbana,
esclarecendo que as obras de pavimentação seguem em ritmo reduzido
não por abandono, mas devido ao período chuvoso. Explicou também
que a pane no sistema de recarga no transporte coletivo é um problema
pontual que está sendo corrigido. O Deputado Rafael Leitoa refutou
as críticas ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda,
classificando-as como demagogas. Por fim, o Deputado Cabo Campos
discorreu sobre o caso de dois policiais militares que estão
desaparecidos. Trata-se do soldado Alberto e do cabo Júlio Pereira. O
caso aconteceu no dia 17 de novembro do ano passado. O Parlamentar
clamou por justiça e relatou que está mobilizando a Ordem dos
Advogados do Brasil, o Ministério Público, a Comissão de Direitos
Humanos e a Comissão de Segurança desta Casa, para que sejam
tomadas providências e o caso não seja esquecido. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação dos Projetos de Lei
nºs: 039 e 046/2017, ambos de autoria do Deputado Sérgio Frota. Em
seguida, suspendeu os trabalhos para que a Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e a Comissão de Saúde emitissem os respectivos
pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente em exercício, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Deputado Doutor Levi
Pontes, informou que os projetos foram aprovados nas Comissões.
Assim, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário, em primeiro
e segundo turnos: os Projetos de Lei nºs 039/2017, que torna obrigatória
a colocação de placas em hospitais, Unidades de Saúde, Laboratórios e
Postos de Saúde com nome dos médicos em exercício, chefe de
enfermagem e seus horários de atendimento e 046/2017, que dispõe
sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção
de escolas públicas no Estado do Maranhão. Ambos os projetos foram
aprovados e encaminhados à Sanção Governamental. Em primeiro turno,
tramitação ordinária foi anunciada a votação do Projeto de Lei n º 170/
2016, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que cria o Sistema
Cicloviário no Estado do Maranhão, como incentivo ao uso de bicicletas
para o transporte, com pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Obras e Serviços
Públicos. Este projeto foi aprovado e encaminhado para votação em
segundo turno. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs:
267/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, subscrito
pelos Deputados Eduardo Braide e Adriano Sarney, encaminhando
Mensagem de Congratulações ao Jornal “O Imparcial” que completará,
no dia 1º de maio, 91 anos de fundação e 268/2017, também de autoria
do Deputado Wellington do Curso, subscrito pelos Deputados Eduardo
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Braide e Adriano Sarney, encaminhando Mensagem de Congratulações
ao jornal “O Estado do Maranhão”, pelos seus 58 anos de existência,
que serão completados também no dia primeiro de maio; Requerimentos
nºs: 269/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo, seja discutido
e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo
após a presente Sessão, os Projetos de Lei nºs: 009/2017 e 209/2016,
ambos de sua autoria e 270/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
para que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 063/
2017, de sua autoria. Os Requerimentos nºs: 236, 237, 238, e 255/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, ficaram transferidos para
a próxima Sessão Ordinária, devido a ausência do autor em Plenário.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimentos nºs:
271/2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, encaminhando
Mensagem de Condolências à família da Senhora Maria de Jesus Pereira,
falecida no último domingo, dia 23 de abril na capital Piauiense e 274/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja
registrado nos Anais da Casa a Nota de Esclarecimento do Prefeito
Municipal de Paço do Lumiar, Senhor Domingos Dutra, referente a
discussão sobre títulos de propriedade do referido município. Na forma
do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 275 e 279/2017,
de autoria da Deputada Nina Melo; 276/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 277/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás e
278/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos o Deputado Wellington do Curso falou pela Liderança do
Bloco Parlamentar Independente e pela Liderança deste Bloco teceu
duras críticas a gestão do Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior. A Deputada Nina Melo pelo tempo da Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição discorreu sobre a importância da
conscientização e prevenção da Hipertensão Arterial, solicitando da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que dê celeridade ao
Projeto de Lei de sua autoria que trata dessa questão. O Deputado Bira
do Pindaré pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão discorreu
sobre a revogação do corte de recursos na ordem de R$ 224 milhões
para a educação no Estado do Maranhão, com o apoio decisivo da
Bancada Federal Maranhense que, com uma atuação exemplar,
energicamente reagiu e conseguiu reverter a situação, evitando um
prejuízo irreparável para a educação pública do Estado. 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, 26 de abril de 2017. Deputado
Humberto Coutinho - Presidente. Deputado Othelino Neto - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário

Ata da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e sete 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, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Roberto Costa, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e
Vinícius Louro. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Andréa Murad, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Professor

Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente declarou aberta a
Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”.
Determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projetos de Lei
nºs: 096/17, do Deputado Rafael Leitoa que dispõe sobre a notificação
direta dos candidatos aprovados em concurso público; 097/17, de
mesma autoria, que proíbe a aplicação de multas por infração de trânsito
em rodovias estaduais, por avançar ao semáforo com indicação de sinal
vermelho entre as 23 e 5h, em velocidades iguais ou inferiores a 20
quilômetros por hora; 098/17, Deputado Fábio Braga que considera de
Utilidade Pública a Associação dos Apicultores de Amapá do Maranhão.
Requerimentos nºs: 282/17, da Deputada Nina Melo, solicitando que
seja realizada uma Sessão Solene, no dia 06 de julho do ano em curso,
para entrega do título de Cidadã Maranhense a Lenilce Maria Sá Fortes
de Arruda; 283/17, do Deputado Adriano Sarney, encaminhando votos
de congratulações à população do Município de Cândido Mendes,
pela passagem de seu aniversário, comemorado em maio; 284/17, do
Deputado Adriano Sarney, encaminhando mensagem de congratulações
ao Jornal “O Estado do Maranhão”, na pessoa da Senhora Teresa
Sarney-Presidente e do Senhor Clóvis Cabalau-Diretor Geral, pela
comemoração dos seus 58 (cinquenta e oito) anos de existência no dia
01 de maio do corrente ano; 285/17, do Deputado Adriano Sarney, no
mesmo sentido ao Jornal “O Imparcial”, na pessoa do Senhor Pedro
Freire-Presidente, pela comemoração dos seus 91 (noventa e um) anos
de fundação no dia 01 de maio do corrente ano; 286, 287/17, do
Deputado Adriano Sarney, encaminhando Votos de Congratulações às
populações dos Municípios de Passagem Franca e Barra do Corda,
pela passagem de seus aniversários, comemorado no mês de maio; 288/
17, do Deputado Edson Araújo enviando mensagem de congratulações
ao Senhor Julião Amin Castro, Dep. Federal, parabenizando-lhe pela
investidura no cargo de Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, 289/17, do Deputado Levi Pontes, solicitando que seja
justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas entre os dias
13 e 20 de abril, conforme atestado médico; 290/17, do Deputado
Fábio Macêdo, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 13, 17, 18, 19 e 30 de abril de 2017,
conforme atestado médico; 291/17, do Deputado Sérgio Vieira,
solicitando que seja realizada uma Audiência Pública, no dia 19 de
maio de 2017, no Plenário da Câmara Municipal de Açailândia, a ser
promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia
Legislativa, contando com a participação da Prefeitura Municipal de
Açailândia, vereadores e sociedade civil organizada, tendo por pauta:
O impacto regional do fechamento da guzerias no Município de
Açailândia. Indicações nºs: 580/17, do Deputado Sérgio Vieira, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, a inclusão das ruas e avenidas do município de Itinga do
Maranhão, no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado; 581/17,
do Deputado Sérgio Vieira, ao Secretário de Estado de Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando a disponibilização de um ônibus escolar
para Município de Açailândia, para atender os povoados Novo Bacabal
e Córrego Novo 582/17, ainda do Deputado Sérgio Vieira, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que solicite ao setor
competente a destinação de uma ambulância para Município de
Governador Edison Lobão. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente encaminhou o expediente à publicação e concedeu a palavra
aos Deputados: Fábio Braga, Doutor Levi Pontes, Bira do Pindaré,
Sérgio Vieira, Adriano Sarney e Vinícius Louro. O Deputado Fábio
Braga que solicitou ao Governador e ao Secretário de Estado da
Infraestrutura a construção da MA-225, que interliga os Municípios
de Urbano Santos a Barreirinhas. O Deputado Doutor Levi Pontes
relatou seu pesar pelo falecimento do médico e ex-deputado Doutor
Manoel Sebastião Pinheiro, que faleceu na madrugada do dia 26 de
abril do ano em curso, desejando a família força e paz de espírito nesse
momento de dor. Em seguida, o Deputado Bira do Pindaré discorreu
sobre a importância mobilização nacional, da greve geral programada
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para o dia 28 de abril, por conta das medidas do Governo Federal no
que diz respeito ao direito dos trabalhadores, sobretudo à Reforma da
Previdência, à reforma trabalhista, à terceirização e as privatizações
para reforçar a luta em prol do povo brasileiro e dos direitos que foram
conquistados historicamente. Na sequência, o Deputado Sergio Vieira
discursou em defesa do prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, afirmando que, apesar das dificuldades, apesar da crise que
assola todo o país, tem a plena consciência da competência do prefeito
em detectar e resolver os problemas do município. Na Tribuna, o
Deputado Adriano Sarney elogiou as ações do Ministério do Meio
Ambiente no Estado do Maranhão, destacando as audiências públicas
para a criação de três importantes reservas extrativistas no nosso Estado.
Por fim, o Deputado Vinicius Louro parabenizou o município de
Pedreiras pelos seus 97 anos de emancipação política. Não havendo
mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia “quórum” regimental
para apreciar a matéria que ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária e submeteu a deliberação da Mesa o Requerimento nº 279/
2017, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 10, 11, 12 e 13
de abril de 2017 e nos dias 19 e 20 de abril do ano em curso, conforme
atestados médicos, sendo este Requerimento deferido. Na forma do
Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 282/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo; 283, 284, 285, 286 e 287/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; 288/2017, de autoria do Deputado Edson
Araújo; 289/17, de autoria do Deputado Doutor Levi Pontes e 290/17,
de autoria do Deputado Fábio Macêdo. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
o Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático
parabenizando a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão pelo
lançamento do Site oficial da TV Assembleia do Maranhão. 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, 27 de abril de
2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente. Deputado Othelino
Neto - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Stênio Rezende -
Segundo Secretário.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2145/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa NTC TREINAMENTOS
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ n° 10.614.200/0001-98), para
efetivação da inscrição da  servidora, a Sra.  Tatiana Gadelha Costa dos
Santos Araújo (matrícula n° 1609106), com o fim de participar do
curso “Os Impactos dos Novos Normativos no Processo de Tomada
de Contas Especial”  a ser realizado nesta Cidade, no período de 18 e
19 de maio de 2017,  no valor total de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos
e noventa reais), visando proporcionar a melhoria da qualidade das
técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
da profissional na execução dos serviços prestados neste
Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,  15  DE MAIO DE 2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto-
Presidente ALEMA em exercício
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