
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2017 1

ANO XLIV - Nº 070 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2017. EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

60.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................03

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

PROJETO DE LEI.........................................................................04

REQUERIMENTO.........................................................................05

INDICAÇÃO................................................................................06

RESUMO DA ATA.........................................................................17

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESENHA......................................................................................17

PAUTA DE REUNIÃO.....................................................................18

EXTRATO DE CONTRATO...........................................................18

AVISO DE LICITAÇÃO................................................................18

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................19

PORTARIA....................................................................................19

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL..............................................19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..................................................19

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputada Francisca Primo (PC do B)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
12. Deputado Humberto Coutinho (PDT)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

13. Deputado Júnior Verde (PRB)
14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
19. Deputado Ricardo Rios (SD)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Resende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Alexandre Almeida (PSD)
02. Deputado Eduardo Braide (PMN)

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSL)
04. Deputado Max Barros (PRP)
05. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)
02. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

LICENCIADOS
Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
Deputado Neto Evangelista (PSDB)

Deputado Humberto Coutinho (PDT)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Othelino Neto (PC do B)
2.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Josimar Maranhãozinho (PR)
4.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Resende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide



SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Glacimar Melo Fernandes

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos 
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputada Ana do Gás
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Ana do Gás
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Paulo Neto
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputada Francisca Primo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Cabo Campos
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Dr. Levi Pontes

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Leibe Barros

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Ana do Gás

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Dr. Levi Pontes

VICE PRESIDENTE-
Dep. Alexandre Almeida

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Léo Cunha

VICE PRESIDENTE-
Dep. Graça Paz

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Edilázio Júnior

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Cabo Campos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Eunes Maria Borges

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Carlos Alberto

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Lúcia Furtado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2017 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/05/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29.05.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I –PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA(REQ. Nº 385/2017)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2017, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI
COMPLEMENTAR Nº 174, DE 25 DE MAIO DE 2015, QUE
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E GESTÃO DA REGIÃO
METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

II –PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA(REQ. Nº 375/2017)

2. PROJETO DE LEI Nº 236/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATUAR 24
HS POR DIA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E
PRIVADAS E NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITOS,
INCLUSIVE EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ASSUNTOS ECONÔMICOS E  DE SEGURANÇA PÚBLICA.

III – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 376/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
APLAUSOS AOS BOMBEIROS CIVIS; JOUDAM MOTA
ESPÍRITO SANTO, KLEBER COSTA NETO, AILSON
RODRIGUES ROSÓRIO JÚNIOR, CARLOS EDUARDO
MACHADO RIBEIRO, BRUCE WAYNE VIEGAS RODRIGUES,
MARCONE RAMOS VERAS, SAMUEL MATOS DOS REIS,
DAMEANA DIAS DE OLIVEIRA, CIBELE LOIOLA DE SOUSA E
ALISON SANTOS, PELA QUALIFICADA ATUAÇÃO E
ESPECIAL DEDICAÇÃO NO DESEMPENHO DE SUAS
FUNÇÕES DURANTE O EVENTO RELIGIOSO
“CONCENTRAÇÃO DE FÉ”, OCORRIDO EM NOSSA CAPITAL
DURANTE O DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 377/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJAM REQUERIDAS PROVIDÊNCIAS
JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO
DO MARANHÃO (SINFRA) PARA NOS INFORMAR SOBRE O
ANDAMENTO DAS OBRAS NO CHAMADO “ANEL DA SOJA”.

– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 388/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, REQUER QUE, DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, NETO
EVANGELISTA, INFORMAÇÕES DETALHADAS REFERENTES
AOS CONVÊNIOS Nº 238-CV/2013 (PROCESSO Nº 003449/2013),
239-CV/2013 (PROCESSO Nº 003448/2013), 240-CV/2013
(PROCESSO Nº 004134/2013), 328-CV/2013 (PROCESSO Nº
002451/2013), 407-CV/2013 (PROCESSO Nº 004132/2013) E 469-
CV/2013 (PROCESSO Nº 003568/2013), ASSINADOS COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO.

6. REQUERIMENTO Nº 389/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER QUE, DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 08 A 18
DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 29/05/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 120/17, de autoria do Senhor

Deputado Alexandre Almeida, que Dispõe sobre a comcessão de
incentivo fiscal para contribuinte de ICMS que financiar projeto de
segurança pública.

2. PTOJETO DE LEI Nº 121/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Trabahadores e Trabalhadoras Rurais do Povoado Alto Alegre –
Assentamento Bom Pastor de Amapá do Maranhão, no Município de
Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 122/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública, o Sindicato
dos Trabalhores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Amapá
do Maranhão, no Município de Amapá do Maranhão, Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 123/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Pequenos Produtores  Familiares do Povoado Vertente de Amapa
do Maranhao, no Município de Amapa do Maranhão, Estado do
Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 117/17, de autoria da Comissão de

Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que Atualiza a
Divisa Intermunicipal de São José de Ribamar e São Luís, nos termos
da Lei Nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do
Maranhão.

2.  PROJETO DE LEI Nº 118/17, de autoria da Comissão de
Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que Atualiza a
Divisa Intermunicipal de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, nos
termos da Lei Nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 119/17, de autoria da Comissão de
Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que Atualiza a
Divisa Intermunicipal de Paço do Lumiar e Raposa, nos termos da Lei
Nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações
Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMASESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a criação do “Dia Estadual
dos Povos e Comunidades Tradicionais” e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 116/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que Institui o Dia do Bombeiro Civil e dá
outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  25/05/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Eduardo Braide.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

Campos.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Levi Piontes.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CABO CAMPOS (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 120 / 17

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para
contribuinte de ICMS que financiar projeto de
segurança pública.

Art. 1°- Fica instituído incentivo fiscal para o contribuinte do
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de
comunicação - ICMS, com estabelecimento credenciado pela Secretaria
de Estado da Fazenda - SEFAZ, que apoiar financeiramente projeto de

segurança pública apoiado pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Maranhão.

Art. 2°- O incentivo fiscal de que trata o art. 1º será concedido
na modalidade de crédito presumido do imposto para abater o valor do
ICMS devido pelas saídas.

§ 1º O incentivo de que trata o caput limitar-se-á a crédito
presumido de até 5% (cinco por cento) do valor do ICMS a recolher
por cada período de apuração, desde que este obedeça ao limite
financeiro a ser fixado pelo Chefe do Poder Executivo na forma prevista
no art. 7º desta Lei.

§ 2º O crédito presumido de que trata o § 1º deste artigo poderá
ser de até 6% (seis por cento) se o contribuinte financiar projetos que
envolvam construção, reforma, recuperação, preservação ou outras
melhorias de imóveis situados neste Estado e destinados ao uso das
polícias militar e civil, bem como corpo de bombeiros e outras
instituições ligadas à referida Secretaria, tal como o Instituto Médico
Legal.

§ 3º No financiamento de projetos que envolvam aparelhamento,
instalação e manutenção de veículos e equipamentos que envolvam a
segurança pública, assim como a implementação de novas tecnologias
de controle e pesquisa, entre outras, o crédito presumido de que tratam
os arts. 1º e 2º poderá ser de até 7% (sete por cento).

§ 4º O incentivo somente poderá ser utilizado após o pagamento
total dos recursos empregados no projeto cultural apoiado.

Art. 3°- A concessão do incentivo fica condicionada à prévia
aprovação do projeto pela SSP/MA e ao credenciamento específico
concedido pela SEFAZ ao contribuinte financiador.

Art. 4°- Fica vedada a utilização do incentivo fiscal para atender
ao financiamento de projetos dos quais sejam beneficiários o próprio
contribuinte incentivado, suas coligadas ou controladas, seus sócios
ou titulares.

Art. 5°- O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios
previstos nesta Lei, mediante fraude ou dolo, estará sujeito à multa
correspondente a duas vezes o valor do abatimento que tenha efetuado,
independentemente de outras penalidades previstas em lei.

Art.6°- Não podem usufruir do benefício os contribuintes do
ICMS que:

I - estejam em débito com a fazenda pública federal, estadual
ou municipal, ou com o sistema de seguridade social;

II - nas situações previstas na legislação ambiental, não tenham
licenciamento ou estejam descumprindo exigências de preservação do
meio ambiente.

Art. 7°- O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei e fixará limite financeiro anual para o montante a ser financiado por
meio do incentivo fiscal aqui tratado, não podendo este ultrapassar a
0,40% (quarenta centésimos por cento) do total da arrecadação do
ICMS realizada no exercício imediatamente anterior ao da concessão.

§ 1º O decreto que regulamentar esta Lei especificará a forma
de adequação dos percentuais estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º
ao limite financeiro disposto no caput deste artigo.

§ 2º O Secretário de Estado da Fazenda poderá autorizar, por
ato específico, a transferência para o exercício seguinte do quantum
não utilizado do limite financeiro de que trata o caput.

Art. 8°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O projeto que ora apresento para apreciação dos meus nobres

pares, tem por objetivo criar uma forma de alavancar recursos para
manutenção de veículos e equipamentos da segurança pública, assim
como a implementação de novas tecnologias de controle e pesquisa.

Nosso projeto parte das experiências bem sucedidas com a Lei
de Incentivo à Cultura e ao Esporte, programas que demonstram o
potencial dessa ferramenta.

Além de propiciar o recurso financeiro, o engajamento da
iniciativa privada traz resultados surpreendentes com agilização e
transparência na aplicação dos recursos públicos e potencialização de
investimentos, no sentido de que os recursos são disponibilizados de
forma rápida e transparente.
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Na prática, mensalmente, após apurar o imposto devido –

ICMS – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias,
as empresas participantes do programa poderão abater os valores
repassados aos projetos, de acordo com os valores aqui propostos.

A motivação do projeto vem da falta de recursos financeiros
porque passa o Estado e diante da necessidade de melhores condições
para área da segurança pública.

Tendo em vista as razões acima expostas, solicitamos o empenho
dos nobres colegas na aprovação deste Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Estado, em 25 de abril de 2017. -
Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 121 /17

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do
Povoado Alto Alegre – Assentamento Bom Pastor
de Amapá do Maranhão, no Município de Amapá
do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Povoado Alto Alegre –
Assentamento Bom Pastor de Amapá do Maranhão, com sede no
Povoado Alto Alegre e foro no Município de Amapá do Maranhão, no
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de maio de 2017. –
FABIO BRAGA – Deputado Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 122 /17

Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares de Amapá do Maranhão, no Município
de Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Amapá
do Maranhão, com sede e foro no Município de Amapá do Maranhão,
no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de maio de 2017. –
FABIO BRAGA – Deputado Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 123 /17

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Pequenos Produtores Familiares do Povoado
Vertente de Amapá do Maranhão, no Município de
Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
dos Pequenos Produtores Familiares do Povoado Vertente de Amapá
do Maranhão, com sede no Povoado Vertente e foro no Município de
Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de maio de 2017. –
FABIO BRAGA – Deputado Estadual.

REQUERIMENTO Nº 376 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja

enviada MENSAGEM DE APLAUSOS aos Bombeiros Civis Joudam
Mota Espirito Santo, Kleber Costa Neto, Ailson Rodrigues Rosório
Júnior, Carlos Eduardo Machado Ribeiro, Bruce Wayne Viegas
Rodrigues, Marcone Ramos Veras, Samuel Matos dos Reis,
Dameana Dias de Oliveira, Cibele Loiola de Sousa e Ailson
Santos, pela qualificada atuação e especial dedicação no desempenho
de suas funções durante o evento religioso CONCENTRAÇÃO DE
FÉ, ocorrido em nossa capital durante o dia 07 de maio do corrente
ano.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 25 DE MAIO DE 2017. -
CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.05.17
EM: 26.05.17

REQUERIMENTO Nº 388 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, sejam
solicitadas ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social –
SEDES, Neto Evangelista, informações detalhadas referentes aos
convênios nº 238-CV/2013 (Processo nº 003449/2013), 239-CV/2013
(Processo nº 003448/2013), 240-CV/2013 (Processo nº 004134/2013),
328-CV/2013 (Processo nº 002451/2013), 407-CV/2013 (Processo nº
004132/2013) e 469-CV/2013 (Processo nº 003568/2013),  assinados
com a Prefeitura Municipal de Estreito, requeiro:

1 – Valor de cada convênio;
2 – Valor de contrapartida por convênio;
3 – Objeto de cada convênio;
4 – Motivo de cancelamento dos convênios;
5 – Valor pago por convênio;
6 – Valor de emprenho por convênio;
7 – Valor a receber por convênio;
8 – Motivo do não pagamento dos convênios.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de maio de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.05.17
EM: 26.05.17

REQUERIMENTO N° 389 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 08 a 18
de maio do corrente ano, conforme Atestado Médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 24 de maio de 2017. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual – PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.05.17
EM: 26.05.17
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REQUERIMENTO N° 390 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 019/
2017 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE P/ QUE SEJA ATENDIDO O
PLEITO DO (A) DEP., ATENDENDO O QUE DETERMINA O
ART. 168 DO REGIMENTO INTERNO.
EM: 25/05/2017.

REQUERIMENTO N° 391 / 17

Senhor Presidente:

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/16, requeremos a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar em Defesa da Indústria Siderúrgica do Estado do
Maranhão, entidade suprapartidária de cunho associativo, sem fins
lucrativos, constituídos nos termos da Ata de fundação e do estatuto
em anexo.

São Luís (MA), 24 de maio de 2017. - SÉRGIO VIEIRA -
Deputado Estadual - ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual

FRENTE PARLAMENTAR
ESTATUTO

Art. 1º - A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA
INDUSTRIA SIDERÚRGICA NO ESTADO DO MARANHÃO, é
uma entidade associativa que defende interesse comuns, constituída
por representantes de todas as correntes de opinião política da
Assembleia Legislativa do Maranhão e tem como objetivo defender a
atividade da siderurgia, geração de empregos e desenvolvimento
econômico neste setor.

Parágrafo Único – A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA
DA INDÚSTRIA SIDERURGICA NO ESTADO DO MARANHÃO,
que tem sede em São Luís -MA, é instituída sem fins lucrativos e com
tempo indeterminado de duração.

Art. 2º - São finalidades da Frente Parlamentar em Defesa da
Indústria Siderúrgica no Estado do Maranhão:

I – acompanhar a política oficial na área econômica, em especial
da atividade industrial no ramo da siderurgia no Estado do Maranhão;

II- promover debates, simpósios, seminários e outros eventos;
III- promover o aperfeiçoamento da legislação sobre o assunto;
IV – promover o intercâmbio com outras instituições e

parlamentos com o propósito de fortalecer a siderurgia, para que gere
mais empregos e qualidade de vida para a sociedade maranhense.

Art. 3º - Integram a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria
Siderúrgica no Estado do Maranhão;

I – como membros fundadores os Deputados Estaduais que
subscrevem o Termo de Adesão para a constituição desta Frente;

II – como membros efetivos os parlamentares que subscreverem
o Termo de Adesão em data posterior a constituição desta Frente;

III- como membros colaboradores os vereadores e sociedade
civil que se interessem pelos objetivos desta Frente.

Art. 4º - A Frente Parlamentar terá uma Diretoria formada dois
coordenadores.

Art. 5º - Compete à Diretoria da Frente Parlamentar:
I – organizar e divulgar programas, projetos e eventos da Frente;
II – praticar todos os atos administrativos inerentes ao

funcionamento da Frente;
III- representar a Frente Parlamentar;

Art. 6º - Os mandatos da Diretoria será de 1(um) ano, permitida
uma única reeleição.

Parágrafo único: O mandato de Presidente será findo quando o
ocupante deste cargo, por algum motivo, deixar de ser parlamentar ou
perder o mandato.

Art. 7º - O presente Estatuto entrará em vigor nesta data.
São Luís(MA) 24 de Maio de 2017

ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR

Ao _____ dia do mês de maio de 2017, reuniram-se os
Deputados ____________________________________
________________________________________ com a finalidade de
constituir a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Siderúrgica no
Maranhão, eleger a Diretoria. Assumiu a coordenação dos trabalhos o
Deputado Sérgio Vieira onde comunicou a constituição da Frente
Parlamentar em Defesa da Indústria Siderúrgica no Estado do
Maranhão, aprovação do Estatuto e eleição da Mesa. Houve uma
exposição dos motivos de criação da referida frente e em seguida foi
distribuído cópias do Estatuto que foi votado e aprovado por
unanimidade e após iniciou-se o processo de eleição da Diretoria. Tendo
sido indicado para concorrer a Coordenadores os Deputados Sérgio
Vieira e Zé Inácio, sendo aprovados. Nada mais havendo a tratar foi
dada por encerrada a Reunião.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.05.17
EM: 26.05.17

INDICAÇÃO Nº 682 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a conclusão da implantação da iluminação da estrada Pedro
Neiva de Santana, que liga Imperatriz a João Lisboa.

A adoção da providência acima, possibilita as condições
adequadas de tráfego na via, evitando ainda mais acidentes, como os já
relatados pelos próprios moradores daquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 24 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.

INDICAÇÃO Nº 683 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando,
em caráter de urgência, a conclusão da implantação da iluminação da
estrada Pedro Neiva de Santana, que liga Imperatriz a João Lisboa.

A adoção da providência acima, possibilita as condições
adequadas de tráfego na via, evitando ainda mais acidentes, como os já
relatados pelos próprios moradores daquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 24 MAIO DE 2017 -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 684 / 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 ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança
Pública do Maranhão, Sr. Jefferson Portela,  a Exmª. Secretária
de Estado do Planejamento e Orçamento,  Sra. Cynthia Celina
de Carvalho Mota Lima, a Exmª Secretária de Estado da Gestão
e Previdência, Sra. Lilian Régia Gonçalves Guimarães, ao Exmo.
Procurador Geral do Estado, Sr. Rodrigo Maia, ao Exmo. Chefe
da Casa Civil, Sr. Marcelo Tavares, solicitando, em caráter de
urgência, uma reunião técnica com as Secretárias supracitadas para
discutir a viabilização da convocação dos Subjudices.

No dia 18 de maio do ano em curso foi realizado uma Audiência
Pública, promovida pela comissão de Segurança Pública desta casa,
com os aprovados no último concurso no último concurso da Polícia
Militar, que ainda não foram convocados. Na oportunidade o Secretário
Jefferson Portela, comprometeu-se em buscar apoio de outras pastas
para que seja analisado todas as questões levantadas na aluída Audiência.

No total, são 1.432 aprovados no concurso realizado em 2012
até hoje não assumiram suas funções. O grupo formado pelos subjudices
realizou várias mobilizações e chegou a conseguir na Justiça uma liminar
em setembro do ano passado garantindo o direito de ingressar na
Academia, mas com a suspenção da liminar o curso de formação foi
interrompido.

Sendo assim, o presente pleito tem o propósito de sugerir a
formação de grupo de trabalho para discutir a convocação dos
aprovados Subjudices que estão no aguardo para que possam nas ruas,
contribuir para o combate à criminalidade que tanto aflige a população,
justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 23 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 685 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Maranhão Senhor,
FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de Isenção
do pagamento de taxa de 2ª (segunda) via de documentos furtados
ou roubados, na forma do que dispõe o anteprojeto em anexo.

O objetivo da proposta supracitada é isentando as taxas que
são cobradas para emissão de segunda via de documentações.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de maio de 2017
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 686 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental (Art. 152), requeiro à Vossa
Excelência que, depois de ouvido a Mesa, seja encaminhado ao

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro
e Costa, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura, Cleyton Noleto, solicitando-lhe que determine
providências objetivando a Implantação de uma Rodovia Estadual
(MA), interligando o Município de Loreto e Sambaiba, totalizando
24km (vinte e quatro quilômetros).

A presente solicitação tem grande importância estratégica para
o desenvolvimento dos municípios mencionados, beneficiando
diretamente, aproximadamente, dezoito mil habitantes e, toda região
sul do Estado, diminuindo distancias para o escoamento de produtos
agrícolas e transporte de pessoas,  que serão beneficiadas pelo
empreendimento.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 24 de Maio de 2017. - STÊNIO
REZENDE - 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 CABO CAMPOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Expediente lido. À publicação. Agradeço ao
Deputado Cabo Campos, no exercício da Primeira Secretaria da Mesa
Diretora.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Deputado Stênio Rezende. Ausente. Deputado
Rigo Teles, por cinco minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Obrigado Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados,
imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem através da TV
Assembleia, o nosso bom dia. Hoje, quinta feira, 25, é um dia de
expectativa para o esporte do Maranhão. E eu quero iniciar falando
aqui da trajetória do Cordino, já no Campeonato Nacional Série D,
onde jogou domingo com o Santos do Amapá. Na sua trajetória, uma
competição nacional, o Cordino recebeu, na tarde do domingo passado,
o Santos do Amapá, que pela primeira rodada do Campeonato da Série
D, jogando diante a torcida, uma grande torcida que está incentivando
o time, no Estádio Leandrão, em Barra do Corda, Estádio que vem
superando as expectativas, onde a “onça” venceu a equipe Amapaense
por 1 x 0. Então começando no campeonato série D para sua história
nessa participação com o pé direito na frente. O único gol do jogo foi
marcado pelo artilheiro Ulisses, que segue o principal nome da equipe
de Barra do Corda com um gol de pênalti. Ulisses é capitão do Cordino,
que aos dezesseis minutos do segundo tempo, em uma situação de
pênalti, fez um gol e levou o Cordino a vencer o jogo. Com a vitória, o
Cordino assume a liderança do grupo A-4 com os seus três pontos. A
equipe de Barra do Corda divide a primeira colocação com o Alto, do
Piauí, que está com quatro pontos. Venceu o Tocantins na rodada e é
superior nos critérios de desempate, teve mais gols ao lado do
Tocantinense. O Santos, do Amapá, fica na última colocação do
campeonato da Série D. O Cordino volta a campo na Série D neste
sábado, dia 27, contra o Alto, do Piauí, no Estádio Lindolfo Monteiro,
na capital do Piauí, em Teresina. E o Santos nessa primeira partida em
casa duelando o Tocantins no Zerão às 17h no próximo domingo, está
recebendo em casa, duelando o Tocantins. Mas um fato que nós temos
que enaltecer é a trajetória do Cordino. Cordino esse que vem passando
por dificuldades não nos jogos, tem mostrado que nos jogos é o melhor
time do Maranhão, que nos orgulha. Nós os maranhenses estamos
orgulhosos por ter o Cordino n o Maranhão no Campeonato da Série
D. Mas um fato que nos chama atenção é que hoje no STJD está sendo
julgada a ação que foi protocolada pelo Sampaio Correia. Um recurso
voluntário procedente do TJD do Maranhão. O julgamento do Processo
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0099/2017, onde foi recorrido pelo Sampaio Correia e hoje está sendo
julgado para ver se dá continuidade ao campeonato maranhense,
Deputado Bira do Pindaré, por quê? Porque o campeonato maranhense
está prejudicado por conta simplesmente da Federação do Maranhão,
que não organizou o campeonato maranhense. Uma Federação
totalmente desorganizada, como já disse aqui várias vezes e repetirei
por muitas e muitas vezes. Enquanto não trocar todo o Corpo Técnico
da Federação, porque é uma Federação que está ultrapassada, está
atrasada não tem a responsabilidade para com o grande campeonato
que é o campeonato maranhense, que às vezes envergonha
nacionalmente por uma desorganização tão grande que vem acontecendo.
Está aí, paralisado. Em todos os estados brasileiros o campeonato
estadual está prevalecendo, está andando, já está na frente. O
campeonato maranhense está aí parado, paralisado, engessado por
conta do Sampaio Correia ter entrado contra e juntamente com a
Federação no STJ e no Superior Tribunal de Justiça Desportista. Então,
hoje, a previsão é que seja votado hoje. Esperamos que o STJD vote
dando continuidade ao campeonato maranhense, para que o Cordino
volte a jogar ou com Sampaio Correia ou com Moto Clube, para que
defina o segundo turno do campeonato maranhense. Porque no primeiro
turno o Cordino já é campeão do primeiro turno do campeonato
maranhense, mas por ser um time vindo lá do interior, como digo aqui,
não é aceito, não é visto com bons olhos pela federação e por uma
massa de torcida que é contra e não quer ver o time do interior crescer.
Mas prevalece o melhor, e o melhor do Campeonato Maranhense o
Cordino, que nos abrilhanta, que nos orgulha de estar jogando tão bem,
um time humilde de garotos lá de Barra do Corda, com poucas pessoa
de fora, mas mostrando o que veio fazer para orgulhar o povo do
Maranhão. Para nós é um orgulho representar aquele município,
representar o Maranhão, e um orgulho ser torcedor do Cordino, é um
orgulho falar desse time aqui, nesta Casa. Espero que o STJD dê a
solução para o encaminhamento, Senhor Presidente, do Campeonato
Maranhense, para que nós possamos também ver o Campeonato
Maranhense acontecer, porque o Cordino já estreou com o pé direito
no Campeonato Nacional da Série D, vencendo o Santos em Barra do
Corda, e agora jogando contra o Altos do Piauí, na cidade de Teresina,
capital do Piauí. Com certeza, no sábado, dia 27, se vier com empate,
já será uma grande vitória, mas, se vier com a vitória, será uma vitória
dobrada. Parabéns ao Cordino. Força, jovens de Barra do Corda, que
nos representam e nos orgulham por estarem representando e estarem
à frente do Cordino nesse campeonato. Parabéns a esse time bravo e
vencedor. Parabéns à Onça!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Deputado Levi Pontes, por cinco minutos,
sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente, demais membros da
Mesa, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, galeria e imprensa,
TV e Rádio Assembleia. Senhor Presidente, subo hoje a esta tribuna
para falar a respeito do privilégio que tive em acompanhar a caravana
Governo de Todos, nesta sexta e sábado passado, nos municípios da
região do Baixo Parnaíba. Estive presente em Tutóia, São Bernardo,
Magalhães, Brejo, Anapurus e Mata Roma. E aqui dizer que a recepção
do povo com esse novo projeto que vem trazer a esta população uma
ação global, principalmente no que diz respeito ao resgate da cidadania,
onde ali levamos o Viva Cidadão em que as pessoas podem tirar os
seus documentos como identidade, CPF, carteira profissional e outros
afins. Na saúde realizando exames de glicemia, de hipertensão, o
preventivo, a mamografia e, enfim, atividades outras muito importantes
para a população mais carente. E a maior importância dessa Caravana
Governo de Todos, trata-se do governo mostrar aos cidadãos
maranhenses tudo aquilo que está sendo feito pelo povo em todo o
Estado do Maranhão. Portanto, quero aqui parabenizar não só o
Governador do Estado, mas também toda a sua equipe de secretários,
como ao povo em geral por ter sido beneficiado desta 5ª edição da

Caravana de Todos. Nesta oportunidade, Senhor Presidente, entregamos
à população mais de sete mil fardamentos para os alunos da rede
pública estadual. E destaco aqui Tutóia, uma cidade que até então
tinha o pior sistema de abastecimento d’água do Maranhão, provocando
transtorno àquela comunidade. E agora nós vamos sair do pior sistema
de abastecimento d’água para o melhor sistema de abastecimento d’água
de todos os municípios do interior do Maranhão. Portanto, mostrando
avanços em áreas extremamente importantes da vida do cidadão
brasileiro. Senhor Presidente, Senhores Deputados, gostaria aqui de
relatar a importância do dia de ontem, quando recebei em meu gabinete
os meus colegas de farda, meus colegas do serviço médico da Polícia
Militar reivindicando a construção de um hospital central da Polícia
Militar. Razão essa extremamente pertinente, visto que talvez sejamos
um dos poucos estados da federação que a Polícia Militar não dispõe
de um hospital próprio. E à tarde, presidida pela ilustre deputada
Valéria Macedo, tivemos uma audiência pública com o auditório lotado,
com a presença de seis deputados estaduais, com a presença do
comandante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Ambiente
esse lotado de policiais, praças e oficiais, onde discutimos a viabilidade
da construção e de como devemos agir para manter este hospital em
funcionamento. Para finalizar, Senhor Presidente, senhores deputados,
gostaria de parabenizar a nobre deputada pelo requerimento de audiência
pública. Mas também pedir e falar aos nobres deputados da necessidade
de cada um dos senhores e das senhoras dispor das suas emendas
parlamentares para que possamos ajudar este projeto que vai cada vez
mais dignificar a nossa gloriosa Polícia Militar. Portanto, ficou decidido
que não só os deputados estaduais, mas vamos também fazer uma
audiência com os federais e senadores, para que possa defender e se
engajar neste projeto maior da Polícia Militar, que é dar saúde a esta
corporação e seus familiares com dignidade. Era isto que tinha a relatar,
Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente Eduardo Braide em exercício,
neste ato aqui em nome de quem eu quero saudar todos os Deputados,
cumprimentando também a imprensa, a galeria, a todos que nos
acompanham em todo Estado do Maranhão, que Deus nos abençoe. Só
fazer alguns registros, Senhor Presidente, primeiro, parabenizar os
deputados pela audiência de ontem, Deputada Valéria Macedo,
Deputado Eduardo Braide, V. Ex.ª Presidente, que ora assume esta
responsabilidade nesta Casa; o Deputado Levi, a todos os Deputados
que estavam presentes neste evento que visa fortalecer a Polícia Militar,
por meio da garantia da saúde com hospital voltado para os militares.
Então, fico muito feliz em saber do apoio que esta Casa tem dado a
Polícia Militar, à conjuntura da segurança pública como um todo. E,
Deputado Sousa Neto, fazer referencia a nossa reunião que nós tivemos
ainda pouco, da Comissão de Segurança, mais uma reunião da Comissão,
uma reunião estratégica para definir vários pontos primordiais para
fortalecer a Segurança Pública, no Estado do Maranhão. Nós temos um
trabalho abnegado nesse propósito, levando sugestões, iniciativas,
fortalecer a segurança pública é uma condicionante deste Parlamento.
Nós, enquanto Comissão de Segurança, temos nos reunidos com esse
propósito e, hoje pela manhã, nós tivemos a presença do deputado
Sousa Neto e do deputado Levi Pontes, eu quero agradecer o apoio de
sempre, e nós ali definimos temas importantes para a garantia de direitos
e o fortalecimento da segurança pública. E aqui fazer justiça ao deputado
Levi que nos sugestionou uma iniciativa muito importante que é da
Guarda Municipal. Precisamos fortalecer as guardas municipais para
que possamos de fato reforçar a segurança pública do Estado do
Maranhão, digo isso porque os municípios têm o seu contingente de
guardas municipais. Então, eles precisam de treinamentos, precisam
de equipamentos, precisam de infraestrutura, precisam de apoio para
desenvolver as suas atuações dentro dos municípios maranhenses. Eu
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não tenho dúvida na parceria, na integração de esforços para reforçar a
segurança pública e faço questão sempre de frisar que é uma garantia
constitucional, que segurança pública é um dever do Estado, mas direito
e responsabilidade de todos, então, essa expressão “responsabilidade
de todos” deve nortear as nossas ações. Por isso, deputado Wellington
do Curso, nós precisamos apoiar as guardas municipais, precisamos
direcionar os nossos esforços para desenvolver a segurança pública
por meio da interação entre diversos órgãos: Polícia Civil, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Sistema Penitenciário,
agentes de Trânsito, enfim, integrar ações é essencial. Então ficou
definida uma reunião específica para tratar desse tema, para a qual
vamos convidar representantes de vários municípios maranhenses, de
guardas municipais, para que eles venham sugestionar, venham com
iniciativas para que a comissão possa ouvir e desenvolver ideias e
encaminhá-las à Secretaria de Segurança. Eu acredito que nós vamos
estar no caminho de fortalecer o que nós queremos desta Casa, que é
poder desenvolver iniciativas e fortalecer, assim, a segurança do estado
do Maranhão. Também foi deliberada a vinda do secretário de
Segurança, Jefferson Portela, que teve, e quero fazer justiça a essa
questão da participação dele em uma audiência pública pertinente aos
sub judice. Ficou definido, nessa audiência pública, que a Secretaria de
Segurança articularia uma reunião com a Secretaria de Administração,
Gestão e Previdência, a Procuradoria Geral do Estado e a Casa Civil
para poder integrar esforços e, assim, definir a convocação dos sub
judice, vendo os casos necessários e determinantes que possam servir
de parâmetro para a convocação destes que esperam suas convocações.
Também nessa reunião que vamos ter com o secretário, eu até havia
convidado na ocasião da audiência pública, que inclusive se mostrou
solícito e quer comparecer para poder expressar o plano que tem a
Secretaria de Segurança com relação à estratégia para fortalecer a Polícia
Civil do Estado do Maranhão, mas entre outros assuntos pertinentes
eu me dou por satisfeito, Senhor Presidente. Muito obrigado a todos e
Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Com a palavra, o deputado Cabo Campos
por cinco minutos, sem direito a apartes. Deputado Cabo Campos
está ausente. Deputada Valéria Macedo por cinco minutos, sem direito
a apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, Rádio Assembleia,
todos que nos assistem e que acompanham os nossos trabalhos, TV
Assembleia. Senhor Presidente, eu venho, hoje, à tribuna relatar a
nossa exitosa audiência pública que ocorreu ontem nesta Casa no
Auditório Fernando Falcão, na qual nós tratamos da viabilidade da
Construção do Hospital Geral da Polícia Militar para o Maranhão, e
da mesma forma encaminhamos o Centro Integrado de Assistência
Médica da Região Tocantina, que será construído no 3º Batalhão Polícia
Militar. Senhor Presidente, esta audiência de ontem foi uma das
audiências mais exitosas que tivemos nesta Casa, onde a Polícia Militar,
seus oficiais, os praças, toda a Polícia Militar, os policiais estiveram
em peso ontem participando, colaborando e discutindo a necessidade,
a vontade e a viabilidade da construção do Hospital Geral da Polícia
Militar. Nós tivemos a presença de seis deputados estaduais, que eu
quero referenciar esses deputados e agradecer pela presença, pela
colaboração e também pelo entusiasmo e a vontade de ajudar na
construção desse grande sonho, que é o Hospital Geral da Polícia
Militar. Um sonho que já foi realidade. Anteriormente, já existiu o
hospital e foi extinto, foi desativado. O que é uma pena, porque nos
outros estados da federação, como Ceará, São Paulo, Piauí, está a todo
vapor, inclusive, melhorando as suas instalações, a sua complexidade.
O hospital da Polícia continua lá atendendo a toda a sociedade e, em
especial, os policiais militares do Piauí. E aqui no Maranhão nós
queremos retomar esse projeto. E a audiência ontem disse tudo. Todos
que ali estiveram deram o seu apoio, deram o seu depoimento e disseram
que querem realmente a realização desse grande sonho que é a retomada

do hospital da Polícia Militar aqui para todos os militares, todo o
corpo de bombeiro do Estado do Maranhão e também que servirá para
toda a sociedade. Queremos agradecer a presença de quem esteve
conosco, o coronel José Frederico Gomes Pereira, Comandante Geral
da Polícia Militar, o coronel Humberto Nascer, que hoje faz muito
bem esse trabalho, dirigindo a diretoria de saúde da Polícia, e todos os
presentes da diretoria de saúde, coronel Célio Roberto Pinto, que é
comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Subcomandante do
Corpo de Bombeiro, o coronel Isaac, o doutor Marques Pinheiro, que
presidente do Conselho Regional de Odontologia, e os Deputados
Vinícius Louro, Wellington do curso, Deputado Eduardo Braide,
Deputado Cabo Campos, Deputado Levi Pontes e nós e eu, que estava
presidindo a audiência. Eu quero agradecer todos esses deputados por
sua presença, todos esses coronéis, toda a Polícia que esteve, que
colaboraram e se dispuseram, inclusive, a colocar emendas
parlamentares para iniciar esse processo da construção do hospital. E
acredito, Senhores Deputados, que nós vamos, dentro dos
encaminhamentos formados ao final da audiência, foi feito um
encaminhamento importante que vai ser agora já criado um grupo de
trabalho institucional para discutir a construção, a implantação, o
financiamento e toda a movimentação em busca da conclusão desse
projeto. Nesse encaminhamento, também nós colocamos essa comissão
para entrar em contato. Nós aqui já adiantamos esse pedido a todos os
deputados estaduais para que coloquem parte das suas emendas
parlamentares, e o deputado Eduardo Braide já se dispôs a colocar R$
300 mil, da mesma forma eu também, das minhas emendas
parlamentares. O deputado Wellington, o deputado Vinícius Louro, o
deputado Cabo Campos, todos se comprometeram a colocar R$ 300
mil das suas emendas parlamentares para dar início, o pontapé na
construção desse hospital, ajudando o nosso governador Flávio Dino,
claro, que vai colocar a sua contrapartida para esse processo. Então
nós queremos aqui solicitar, e essa comissão vai visitá-los e vai solicitar
da mesma forma que todos os deputados estaduais coloquem a sua
contribuição para a realização desse sonho, que não é só um sonho,
mas é uma grande necessidade. Como disse, a exemplo de outros
estados, o Hospital da Polícia Militar funciona e funciona bem. Nós
sabemos que a condição funcional dos militares, as suas especificidades
do serviço de segurança pública prestada a todos os membros da Polícia
Militar necessitam de um atendimento de saúde prioritário, um
atendimento que dê segurança, comodidade, para prestarem esse serviço
tão nobre em defesa da nossa sociedade, dos crimes, de todos os males
com os quais os criminosos, a ação criminal assola essa sociedade.
Então, eles merecem um cuidado especial, eles merecem um hospital
para cuidar da sua saúde, onde possam ter um atendimento prioritário.
Quando um policial desses sofre um tiro, uma facada, um acidente, ele
tem que ser encaminhado a um hospital próprio, que tenha portas
abertas para ele. Nós sabemos que a Polícia Militar é disciplinada, é
organizada, tanto que os hospitais militares de outros estados funcionam
muito bem e estão sendo ampliados e melhorados. No Maranhão, não
poderia ser diferente. Nós contamos também, além dessas emendas
parlamentares, que essa comissão vá visitar cada gabinete e solicite aos
deputados que enviem essas emendas parlamentares, que destinem
essas suas emendas. Eu tenho certeza de que nós também vamos contar
com a bancada federal, inclusive foi outro encaminhamento dessa
audiência, nós vamos marcar uma reunião com a bancada federal para
que encaminhe emenda de bancada para ajudar nesse processo de
construção e equipamento de hospital. É claro que contamos, como já
disse, com a sensibilidade também do governador Flávio Dino. Então,
nobres colegas, é isso o que eu peço, eu sei que todos vocês reconhecem
o trabalho da Polícia Militar no Maranhão e querem colaborar com
essa importante obra, então recebam esta comissão, colaborem, porque
com certeza todos os policiais militares, todos os oficiais do Corpo de
Bombeiros do Maranhão saberão reconhecer essa ação de todos vocês,
esse gesto com todos eles que nós sabemos o quanto são imprescindíveis
nas nossas vidas e sabemos também como merecem essa casa de saúde,
que já foi realidade, que tem condições de se tornar realidade agora,
neste momento, e contamos também com a sensibilidade do governador
Flávio Dino. Portanto, finalizando, presidente, a audiência foi um
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sucesso, todos por unanimidade foram a favor da construção do Hospital
Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, todos querem o
apoio de todos vocês, e nós contamos com esse apoio. Nós somos
apenas um instrumento para isso, presidi apenas a audiência, mas essa
Casa eu acredito que é de todos vocês, principalmente dos representes
aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros que se
encontram nessa Casa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Deputado Vinícius Louro por cinco minutos
sem direito a apartes. O Deputado Cabo Campos chegou antes de
Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ter a
deferência com o Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deputado Vinícius Louro, muito obrigado pela sua gentileza.
Deus seja Louvado, o nome do Senhor exaltado. Quero agradecer aqui
a Deus por estar mais uma vez aqui com os senhores, a todos da
imprensa, galeria, TV Assembleia, internautas, Mesa. Meu irmão José
Antônio Campos, Deus te abençoe. Queridos, a audiência pública
ontem provocada pela nossa Deputada Valéria Macedo foi um sucesso.
E eu quero aqui agradecer à Mesa por ter feito essa audiência pública
e reacender a necessidade de termos hospitais para os policiais e
bombeiros militares, porque estão na eminencia do risco da facada, do
tiro, do acidente, do acidente de moto, de uma perseguição. Enfim
vários infortúnios que pode ter o policial militar e o bombeiro militar.
Lembrando que o hospital é para os dois, porém o que mais agradeço
à Deputada Valéria Macedo, na sua intenção, é que me resgatou, aquilo
me valorizou ainda mais aquilo que nós estamos lutando desde 2015,
que a Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Maranhão.
Porque eu entreguei essa lei na mão de todos os deputados que assim
quiseram. Senhor Presidente, no artigo 26 da Lei de Organização Básica
da Polícia Militar prevê a construção não só de um hospital, mas de
hospitais, mas vou falar o que poderia acontecer na capital se a LOB já
tivesse sido aprovada. Artigo 26 diz: os órgãos de apoio à saúde são
responsáveis para prevenção e promoção e saúde à atenção básica, a
atenção especializada através de hospitais militares. Um deles na
capital poderia ter o nome de Dr. Jackson Lago, assim como pelas
organizações militares hospitalares ambas sob a coordenação do
Conselho do Sistema de Saúde Militar. Parágrafo único: as organizações
militares, hospitalares e os hospitais terão sua organização e estrutura
e função prevista em legislação específica. Na organização básica
também tem o quadro médico, temos um quadro de dentista, um quadro
de farmacêuticos, um quadro de psicólogos, um quadro de psiquiatras,
assistência social. Enfim, senhores, a proposta, o projeto de nossa
irmã Valéria Macedo que aconteceu ontem é bom, eu quero agradecer,
mas para o policial militar diante de tudo que aquilo que o Comandante
Pereira falou aqui ontem, diante de tudo aquilo que foi exposto pelos
deputados, diante de tudo aquilo que foi exposto pelo Comandante
Célio Roberto, do Corpo de Bombeiros, o policial militar precisa de
uma coisa excelente, e para ter excelência nos temos que descentralizar
o serviço de atendimento médico, tive aqui uma audiência pública com
os ostomizados, nessa audiência pública, a bolsa de ostomia só
distribuída aqui e em Imperatriz, só em São Luís e em Imperatriz, e a
reclamação é geral, qual a motivação que nós vamos fazer ao hospital,
aqui na capital, para o policial que mora lá em Pinheiro, na região da
Baixada, onde o meu irmão mora? Qual o motivação que nós vamos ter
em fazer um hospital, aqui em Imperatriz, para os nossos irmãos lá de
Timon? Temos que descentralizar os serviços, e a LOB prevê isso, se
temos que dar alguma coisa de excelência, temos que fazê-lo na LOB,
a LOB, além de valorizar o profissional militar na sua ascensão
profissional, na sua carreira também prevê a questão da saúde, mas a
minha palavra aqui é de agradecimento a nossa deputada Valéria Macedo,
e até os batalhões que serão criados com a LOB, também vão prever o
quadro médico para todos, o 20º Batalhão, o 21º, o 22º, o 23º e 24º
Batalhão. Lembro-me que agora para a promoção dos policias militares.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Peço a sua compreensão, deputado Cabo
Campos, porque nós ainda temos cinco deputados inscritos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Eu vou encerrar
agora, Senhor Presidente, eu sou até muito rigoroso com isso. Obrigado,
deputado Vinícius Louro. Para os senhores terem uma ideia, eu não me
negarei em dar a emenda para o hospital, não me nego, porque eu
quero, eu como membro da corporação, eu quero ser, a maior emenda
tem ser a minha para que eu possa dar exemplo. Porem, se nós quisermos
uma coisa de excelência, analise a LOB, senhores deputados, está no
acordo com nosso Governador. Senhor Governador, eu preciso dessa
LOB pronta para que esses entraves acabem. E eu tenho a certeza de
que o Senhor Governador, a sensibilidade que o senhor tem com a
categoria, quando eu sentei com o senhor no Palácio dos Leões, o
senhor muito atento e muito antenado com aquilo que acontece com a
corporação vai nos proporcionar essa tão maravilhosa LOB que vai
acabar com todos esses problemas da Polícia Militar. É o sonho do
policial militar, a Lei de Organização Básica, bem como também a área
de promoção e também o vale alimentação. Que Deus abençoe a todos
em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos,
sem direito a partes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, eu também venho aqui
para ressaltar a grande importância da audiência pública onde eu tenho
aqui que parabenizar a Deputada Valéria Macedo por essa grande
iniciativa, haja vista que essa audiência pública foi proposta nessa
última quarta-feira, no auditório Fernando Falcão, para construção e
estruturação de um hospital geral da Polícia Militar do Estado do
Maranhão e um Centro Integrado de Assistência Médica da Polícia
Militar na Região Tocantina. E deputada eu também quero estender,
V.Exa. que é uma deputada que atua, principalmente na Região
Tocantina, quero propor para a gente fazer um hospital que trate dos
nossos policiais também na Região do Médio Mearim. Porque é muito
importante - o Maranhão, hoje, realmente tem um contingente que
nunca houve, porque são mais de 12 mil policiais - que o Maranhão
possa ser estruturado em todas suas regionais. E lá presente teve o
Coronel Pereira, o Diretor de Saúde da Polícia Militar, Coronel Alberto
Nasser, o subcomandante da Polícia Militar, Coronel Jorge Longo, e o
Comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Coronel Célio
Roberto. E eu tenho um carinho muito grande pelo Corpo de Bombeiros,
haja vista e agradeço ao Coronel Célio Roberto, pelo Corpo de Bombeiros
no município de Trizidela do Vale. E eu estava fazendo meus cálculos
aqui, Deputada Valéria Macedo. A Polícia Militar não para, 24 horas
trabalhando para defender o cidadão. E ontem foi proposto que cada
parlamentar dispusesses R$ 300 mil, vezes 42, dá R$ 12,6 milhões por
ano. Mas, eu vou mais além, porque, como eu já tenho dito aqui antes,
a Polícia Militar não para, e esses recursos também não podem parar.
Se cada deputado colocar, os 42 colocando dá R$ 12,6 milhões por
ano. E os R$ 12,6 milhões por ano vezes quatro anos, que é o mandato
do Deputado Estadual vai dar R$ 50,4 milhões, uma quantia grandiosa
que realmente dá para se construir um hospital, dá para se estruturar
esse hospital, porque nossos policiais merecem. Aqui como o Deputado
Cabo Campos colocou, imaginemos o policial no combate ele sendo
atingido por uma bala, ali ele não pode aguardar um leito, ele não pode
aguardar que ele fique em segundo plano, muito pelo contrário, ele já
tem que ter ali realmente uma equipe médica, porque tem muitas
profissões que oferecem perigo, mas não como policial que ali em
fração de segundos pode perder a vida no combate. E isso eu venho
defendendo bastante, é um direito legítimo de cuidar de quem nos
protege, são guardiões da sociedade e eu posso dar como exemplo uma
referência o Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Estado
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do Piauí, considerado referência no Nordeste, Deputado Cabo Campos.
Isso é importante a gente pegar como referência coisas positivas e
trazer para o nosso Estado. E aqui a saúde é fundamental, eu tenho que
falar isso, principalmente para esses homens, é uma questão de honra,
os nossos militares merecem. Então, Senhor Presidente, eu fico aqui
bastante satisfeito pela audiência pública proposta pela Deputada
Valéria Macedo e quero me colocar à disposição, o Deputado Vinícius
Louro também vai dar suas emendas parlamentares, destinará trezentos
mil reais para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. E peço que
todos os 42 deputados façam da mesma forma, porque é muito
importante hoje nós garantirmos realmente que esses homens, que são
o anjo da guarda do povo maranhense, possam ter estrutura, possam
ter saúde para ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores povo do Maranhão. Senhor Presidente, mais uma vez, eu
trago a preocupação sobre a crise política brasileira. Eu estava ontem
em Brasília, inclusive por essa razão justifico a minha ausência na
sessão de ontem, e vi de perto o que aconteceu na capital brasileira.
Primeiro que eu nunca vi tanta gente em Brasília, alguns órgãos da
imprensa e da mídia falam em 25 mil pessoas. Só quem nunca foi a um
estádio de futebol para não ter noção de gente reunida. Ali tinha pelo
menos uns quatro castelões reunidos naquela praça. Eu vi
pessoalmente, era muita gente, gente de todos os cantos do Brasil,
inclusive do Maranhão saíram caravanas de várias regiões do estado.
Estava lá o povo e eu vi, eu testemunhei isso. Hoje a mídia focou só no
tumulto, mas se esquece de dizer que quem começou o tumulto foi a
polícia que não teve o preparo necessário para saber fazer o acolhimento
daquela multidão. Eu acho que eles não imaginavam que ia ter tanta
gente e começaram a jogar bomba de gás quando ainda nem tinha sido
feita a concentração geral das pessoas, não havia nem ainda a
concentração, e eles já estavam lançando bombas. E aí eu pergunto
para vocês: quem é que controla uma multidão de mais de 150 mil
pessoas? Ninguém controla. Depois que começaram as bombas,
aconteceram esses episódios que são situações fora do comando.
Ninguém ali orientou. Eu vi que quem estava à frente eram as centrais
sindicais, eram os movimentos sociais, todas as centrais. Foi a primeira
vez, na história do Brasil recente, que eu vi todas as centrais sindicais
unidas por um único propósito. Então estavam as centrais, o movimento
social, OAB, CNBB, todos pedindo o afastamento do presidente Temer,
que perdeu completamente a condição de continuar governando o País
pelas razões que todos nós já sabemos. Ele não tem mais nenhuma
sustentabilidade. Creio até que ele está aguardando, em um jogo
combinado daqueles que ocupam o Poder, apenas para escolher o seu
sucessor, na tentativa de colocar o seu sucessor em uma eleição indireta,
e aí vem uma segunda parte da nossa discussão: por que fazer uma
eleição indireta? O presidente Temer ontem mostrou a sua incapacidade
até num momento como aquele de mobilização social, porque, em vez
de tomar as precauções para que houvesse uma organização melhor
por parte da ação policial, chamou o Exército. Esse pessoal tem saudade
da Ditadura Militar. Foi a primeira vez, depois do período pós-ditadura,
que o Exército foi acionado para ocupar as ruas no Brasil e para enfrentar
uma luta social. Ali não se tratava de uma ação, de uma onda de
criminalidade, ali era uma ação organizada de movimentos que são
legítimos, existentes em nosso País. Aí ele chama o Exército,
demonstrando a sua saudade do tempo da Ditadura Militar. A eleição
indireta, Senhores e Senhoras, eu estranho alguns, que debatem tanto e
se posicionam contra a corrupção, defenderem a eleição indireta. O
que vai ser uma eleição indireta? A eleição indireta é o paraíso dos
corruptos. Quanto vai custar o voto de um deputado na eleição indireta?
Quanto que vai custar o voto de um deputado federal em uma eleição,
eventualmente como a eleição indireta? Vai ser o maior esquema de

corrupção que a gente viu no Brasil, e aí a gente não consegue virar essa
página nunca. Eu não vejo outra saída, falando com toda serenidade do
mundo, a não ser o caminho de uma eleição direta no País. Só o povo
pode resolver essa crise, só o povo tem condição de dar a legitimidade
a um governo para resolver a crise no País. Uma eleição direta pode ter
o resultado que for, mas o derrotado respeita, as condições de
governabilidade são resgatadas, são estabelecidas, porque há o respeito
à soberania do voto popular. Uma eleição indireta é cheia de conchavos,
de acórdãos, de esquema, de compra de voto, e isso aí certamente não
vai ter o respeito da parte derrotada e não vai ter o respeito do povo
brasileiro. Portanto, nós só temos o caminho da eleição direta. Aqueles
que dizem que vai rasgar a Constituição, isso aí é balela, não existe
isso, primeiro porque a PEC que está no Congresso pode ser votada e
a Constituição pode ser alterada, é um pacto que nós temos que fazer
pela governabilidade do País. Nós estamos vivendo a maior crise da
historia após a Ditadura Militar, nós não podemos resolver isso
querendo esconder o sol com a peneira, é preciso que se façam os
ajustes na Constituição, inclusive, para que o Brasil possa retomar o
caminho da sua estabilidade política. Digo mais, o TSE, que vai decidir
sobre a chapa Dilma/Temer, pode cassar a chapa e pode estabelecer
eleição direta. A Constituição permite isso, não tem nada que impeça
isso. Não poderia em caso de vacância em decorrência de morte, de
impeachment, de outras razões. Mas decisão do TSE que cassa a
chapa nessas circunstâncias a Constituição permite que haja eleição
direta. Então se o TSE quiser, o Supremo Tribunal Federal quiser,
também pode estabelecer as diretas já. Portanto, Senhor Presidente, eu
trago mais uma vez essa preocupação, porque é uma preocupação de
todos os brasileiros e de todas as brasileiras. E nós temos saídas, sim,
para essa crise e para retomar o caminho correto e necessário do
desenvolvimento do País, que é de imediato a convocação de eleições
diretas para presidente e, por que não dizer, para o parlamento. E nós
podemos fazer isso e devemos, É uma necessidade. Senhor Presidente,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Os Deputados Wellington do Curso, Stênio
Rezende e Zé Inácio ficam transferidos para a próxima sessão ordinária.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento nº 375/2017, de autoria do Deputado Zé Inácio (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência do deputado
Zé Inácio e fica convocada para que seja incluído, na próxima sessão,
o Requerimento n.º 385/2017, de autoria do deputado Stênio Rezende.
(lê). Em discussão. Em votação. Aprovado, tanto o requerimento de
autoria do deputado Zé Inácio como o do deputado Stênio Rezende
serão apreciados em regime de urgência na próxima sessão ordinária.
Convido o deputado Stênio Rezende para assumir a presidência da
sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento do deputado Alexandre Almeida. Em função da sua
ausência, fica transferido para a próxima sessão. Requerimento n.º
378/2017, de autoria do deputado Cabo Campos. (lê). Deferido.
Requerimento n.º 379/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney.
Como é um documento de Pesar, o Regimento da Casa permite, mesmo
que o autor esteja ausente. Um requerimento de pesar, deputado Zé
Inácio, pelo falecimento da empresária Adilse Gonçalves Silva, de 45
anos, um crime bárbaro ocorrido no último dia 21, na cidade de Rosário.
Deferido. Requerimento de autoria do ilustre deputado Adriano Sarney
e do deputado Edilázio Júnior. Deferido. Requerimento n.º 381/2017,
de autoria do deputado José Inácio. (lê). Deferido. Requerimento n.º
388/2017, de autoria do deputado Sousa Neto. (lê). Deferido.
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Requerimento n.º 387/2017, de autoria do deputado Stênio Rezende.
(lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. Nos termos do Regimento
Interno, determino a inclusão, na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
segunda feira, 29 de maio de 2017, das seguintes proposições:
Requerimento nº 388/2017, de autoria do deputado Léo Cunha;
Requerimento nº 389/2017, de autoria do deputado Edivaldo Holanda.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Não há orador inscrito no Grande Expediente.
Orador inscrito por tempo de partidos ou blocos. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Deputado Cabo Campos, cinco minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Senhoras e Senhores, Deus seja louvado, o nome do Senhor
seja exaltado. Ontem, dia 24, tivemos a honra de ser convidado pelo
comandante Marcos Vinícius, do 24º Batalhão de Infantaria Leve, para
as comemorações do Dia da Arma de Infantaria, tão antiga quanta a
própria guerra, caracterizada desde o início pelo combate aproximado.
Ela tem evoluído e se mostrado indispensável aos conflitos atuais,
comprovando assim o porquê de ser denominada a “Rainha das Armas”.
Possuidora de uma rigorosa disciplina e organização desde os antigos,
antes dos gregos, com as suas falanges, e dos romanos com as suas
legiões, constitui uma massa organizada. Seu brasão, dois fuzis cruzados
com a granada de mão ao centro de referência, com a baioneta, as
principais armas do infante, remonta à época em que o Batalhão de
Infantaria era composto por duas companhias de fuzileiros e uma
granada. Queridos, ontem tivemos muita esperança, Senhores, porque,
em face da degradação social, da falta de respeito, da falta de hierarquia
do 24º Batalhão de Infantaria Leve, nós estávamos ouvindo aqueles
jovens ali com toda a força operacional, prontos para defender a pátria,
recebendo suas boinas. Tem essa razão social, onde eu quero parabenizar
todo o 23º BIL por aquilo que aconteceu ontem e dizer muito obrigado
pelo convite. O 24º Batalhão de Infantaria Leve, antigo 24º Batalhão de
Caçadores, tem história no Maranhão, em São Luís, é uma força amiga,
e nós temos que valorizar esses nobres homens e mulheres que fazem
parte desta tão maravilhosa instituição chamada Exército Brasileiro. E
ontem, no dia da Infantaria, não poderia ser diferente. Diz um dos
trechos do hino da Infantaria: “És a nobre infantaria, das armas a
rainha, por te daria a vida minha. E a glória prometida nos campos de
batalha está contigo ante o inimigo pelo fogo da metralha.” Aos novos
guerreiros que fazem parte do 24º BIL, meus parabéns. Que Deus
abençoe a todos. Vida longa ao Exército Brasileiro. Selva!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Deputado José Inácio para completar o tempo
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas, galeria,
imprensa. Eu não poderia deixar de subir a esta tribuna e me manifestar
sobre o episódio de ontem ocorrido em Brasília. Uma mobilização
articulada pelas centrais sindicais, a Frente Brasil Popular e a Frente
Povo sem Medo, que mobilizou lideranças em todos os estados de
nossa federação, não só militantes dos Partidos Políticos de Esquerda,
mas, principalmente, lideranças do movimento social e do movimento
sindical. E uma mobilização, como já foi dito aqui pelo Deputado Bira,
que conseguiu reunir na coordenação todas as centrais sindicais do
Brasil, como o maior destaque principalmente a CUT, que é a maior
central sindical do País, e até mesmo a presença em grande número de
sindicatos vinculados à força sindical. Porque em vários momentos da
história tem se posicionado antagonicamente àquilo que vem
defendendo a Central Única dos Trabalhadores, a CTB. Mas o momento
em que o País vive é um momento tão delicado da nossa história que as
centrais sindicais todas foram para a rua se manifestar, sobretudo,

contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Mas, se
manifestar também contra um governo. O governo, como é do
conhecimento de todos, é ilegítimo porque tomou o poder através de
um golpe. E a população foi para as ruas se manifestar pelo “Fora
Temer” e pedir “diretas já” no País. Assim como em 1985 a população
brasileira foi para as ruas e pediram as “diretas já”, também a população
está se mobilizando. Infelizmente é importante fazer um destaque que
a grande imprensa só noticia o vandalismo que ocorreu ontem, porque
a gente também reprime, discorda e destaca, como bem destacou as
notas das centrais sindicais, entre elas a CUT, que não concorda com o
vandalismo e disse que aquelas pessoas que se utilizaram da depredação
ao patrimônio público não faziam parte da mobilização. Mas querem
passar para a opinião pública que aquelas pessoas que dilapidaram o
patrimônio público eram militantes dos movimentos sociais, dos
partidos de esquerda, das centrais sindicais; quando, na verdade, nós
sabemos que não é. O que se fez em Brasília, se mobilizou o País todo
foi para se fazer um grande ato cívico, como permite a nossa
Constituição, pela livre manifestação de pensamento de ir às ruas se
manifestar contra as reformas que retiram o direito dos trabalhadores,
gritar pelas “diretas já”. Porque é insustentável esse momento que nós
vivemos no País, e um governo que não tem a legitimidade das urnas,
que é fruto de um golpe parlamentar, um governo que não tem
sustentação popular e na base congressual. Os parlamentares hoje
também começam a se retirar da base de apoio do governo Michel
Temer. Os partidos políticos que estavam juntos no golpe também
começam a se retirar da base do apoio. Até o PMDB, que é o partido
do presidente, está dividido. E a declaração do senador Renan Calheiros,
ontem, foi muito clara e chega até indiretamente a pregar a renúncia do
presidente Temer. Então, este é um governo que não tem apoio popular,
não tem apoio congressual, ele acha que pode se sustentar pelas Forças
Armadas. Eu acho que é mais um grande equívoco do governo Temer e
uma demonstração clara de que o Congresso, sobretudo, no que passou
nesses últimos dias, não tem condições políticas até pelo envolvimento
em investigações de combate à corrupção da grande maioria dos
congressistas, portanto, não tem condições políticas para eleger o
sucessor do presidente Temer. A saída são eleições diretas já, para que
a população brasileira tome a decisão e defina quem deve seguir o rumo
da nossa nação. Eu quero concluir falando do absurdo desse decreto. O
decreto que foi inclusive ignorado por alguns ministros do Supremo. O
ministro Marco Aurélio se disse envergonhado e achou aquilo uma
grande surpresa, ou seja, a convocação das Forças Armadas. Houve
vários juristas que se manifestaram dizendo que é absolutamente
inconstitucional depois da Constituição de 88 as Forças Armadas irem
para a rua reprimir manifestação popular, quando, na verdade, as Forças
Armadas têm outro papel, outra função, que é proteger a nação brasileira,
não só internamente, mas do confronto com outras nações. Então é o
momento que nós estamos vivendo do estado e exceção em que o
Presidente Temer baixa decreto, bota Forças Armadas na rua, não para
proteger a população, mas achando que com isso vai proteger o seu
governo, com apoio que não tem no Congresso passando agora a ter
apoio das Forças Armadas. Então é um verdadeiro absurdo e não tem
outra saída para esse momento que nós estamos vivendo senão as
eleições diretas para Presidente da República.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, se possível, eu queria utilizar o tempo do Partido Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Aguarde um tempo, Deputado Edilázio. Bloco
Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, com anuência do Deputado Wellington, eu queria fazer só
uma comunicação. Infelizmente, não sei se já foi falado, mas registrar
o falecimento do prefeito de Presidente Vargas, Herialdo Pelúcio. E
queria aproveitar para manifestar meus votos de pêsames, e que Deus
conforte a sua família. É um amigo meu de longas datas. Ele, que
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conseguiu se eleger agora, realizou um sonho, mas infelizmente veio a
falecer hoje. Eu gostaria que ficasse registrado. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado Rogério fica, sim, registrado. E a
Mesa, inclusive, determina que se faça um minuto de silêncio em função
do falecimento do prefeito. Com a palavra, o Deputado Wellington do
Curso, por oito minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Hoje,
pela manhã, ouvi o pronunciamento do Deputado Rigo Teles solicitando
a sensibilidade do Tribunal de Justiça Desportivo para que solucione
de uma vez por todas a situação do Campeonato Maranhense. A
reclamação é geral. E eu aproveito também a oportunidade, Deputado
Rigo Teles, apresentamos, protocolamos hoje, na Assembleia
Legislativa, ao Governo do Estado e ao Secretario de Esportes para
que possam analisar o projeto dos times, que já tramita na Secretaria
de Esportes do Estado do Maranhão. E que os times maranhenses
solicitam a capacitação de recursos através da Lei de Incentivo ao
Esporte. E esse projeto apresentando pelos times Sampaio, Moto,
Mac, salve engano, também o Cordino, todos esses projetos já foram
encaminhados e parece que está engavetado pelo Secretario de Esporte.
E solicitamos, apelamos ao Governo do Estado do Maranhão para que
possa dar atenção a esse projeto dos times, levando em consideração
vários aspectos: primeiro, que o esporte é uma opção de lazer dos
maranhenses, e nós temos quatro times envolvidos no campeonato
brasileiro. Nós temos dois times na série C, Sampaio e Moto, e dois
times na série D, que é o Mac e o Cordino. O Cordino, inclusive,
estreou com vitória na série D do campeonato. Então, hoje, fazemos
esse apelo ao Governo do Estado do Maranhão e ao prefeito de São
Luís também para que possam incentivar o esporte, para que possam
incentivar os times. Eu estou fazendo hoje esses dois movimentos.
Um já foi solicitado pelo Deputado Rigo Teles, para que o Tribunal de
Justiça Esportivo possa apreciar o mérito mais rápido possível e possa
definir se vai ser Sampaio e Cordino, ou se vai ser Moto e Cordino.
Mas essa situação precisa ser definida o mais rápido possível, até para
que nós possamos dar continuidade aí no esporte, no campeonato
maranhense, Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Deputado
Wellington do Curso, Vossa Excelência tem razão em usar a tribuna
desta Casa em prol do desenvolvimento do esporte no nosso Estado
do Maranhão. E eu usei a tribuna nesse momento é porque hoje está
previsto, está na pauta para ser julgada a decisão do Campeonato
Maranhense no STJD. Foi impetrado pelo Sampaio Corrêa em virtude
de se achar prejudicado de uma decisão do STJD do Estado do
Maranhão, recorrendo para instância superior, o Superior Tribunal de
Justiça Desportiva. E nós precisamos ter esse resultado urgente, por
quê? Porque nós estamos com o campeonato maranhense paralisado,
engessado. Isso é uma vergonha para o Estado do Maranhão, ser
criticados em outros estados pelo Campeonato Maranhense, tudo por
conta de quê? De uma desorganização da Federação Maranhense de
Futebol do nosso Estado. Então V. Ex.ª está fazendo isso aqui, merece
êxito e merece realmente o incentivo tanto dos governos municipais,
governo estadual para que o nosso campeonato possa acelerar mais
ainda e incentivar os nossos times. Então parabéns pelo o
pronunciamento de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Inclusive ontem, conversando com o amigo Zeca Soares, falávamos
sobre isso. O grande amigo Juraci também, que tem essa atuação no
esporte maranhense, a apresentação do programa esporte maranhense.
O Sampaio Maranhão, Moto e Cordino, Deputado Rigo Teles,
elaboraram um projeto e foi encaminhado ao Secretário Márcio Jardim

para a captação de recursos pela lei de incentivo ao esporte e parece
que foi engavetado. Solicitamos atenção do Governo do Estado e do
Secretário de Esporte para que possa desengavetar esse projeto, para
que possa dar atenção. Até porque o Deputado Rigo Teles, que é de
Barra do Corda, sabe e conhece muito bem essa realidade, que os times
estão passando por dificuldade. O time Cordino, por exemplo, que é
um time do interior do Estado, é um time de Barra do Corda e só ele
sabe o sacrifício que fizeram para chegar ao topo do Campeonato
Maranhense para conquistar essa vaga na Série D do Campeonato
Brasileiro. Então é de suma importância que o Governo do Estado, que
a Prefeitura de São Luís possam incentivar, possam dar apoio aos
times do Moto, Mac e Sampaio e, também a Prefeitura de Barra do
Corda possa também dar apoio ao Cordino, para que possa avançar no
campeonato, para que possa melhorar e, quem sabe, avançar para
próxima fase. Então, fica, mais uma vez, aqui o nosso pedido, o nosso
apelo e a sensibilidade ao Governo do Estado do Maranhão, para que
possa desengavetar esses projetos dos times que estão avançando, que
estão aí na Série C e na Série D do Campeonato Maranhense. Levando
em consideração vários aspectos, querido amigo Juraci, que o fator de
inclusão social que o esporte tem, a geração de emprego que nós temos
e o momento que o esporte maranhense vive no Campeonato Brasileiro,
é de suma importância esse apoio para que possamos avançar nas
demais fases. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo ao
Governador Flávio Dino. Senhor Presidente, aproveito também para
citar a solenidade de ontem no 24º BIL, o Deputado Campos já fez
referência, estava participando, infelizmente, eu estava em outro
compromisso e não pude. E como nobre infante que sou, nobre
infantaria, arma de respeito, que faz amedrontar, Deputado Cabo
Campos, sou infante, sou da infantaria, da nobre infantaria e ontem
comemorado o Dia da Infantaria, essa nobre arma e orgulhosamente
servi ao 24º batalhão de Caçadores, atualmente 24º BIL, com muito
orgulho, durante 15 anos. Fazer também referência ao Hospital Militar,
que ontem foi apresentado o projeto em audiência pública, presidida
pela Deputada Valéria Macedo, fiz ontem as minhas palavras e vou
repeti-las, deputada Valéria Macedo, parabenizá-la pela sensibilidade,
atuação na área de saúde e em defesa dos policiais militares e do Corpo
de Bombeiros. Já existia um Hospital Militar, na Avenida Kennedy, e
foi fechado e é de suma importância que esse hospital possa ser
construído, possa ser criado e não só deputado Wellington, deputado
Eduardo Braide, deputada Valéria, deputado Cabo Campos, os
deputados que se prontificaram a destinar as sua emendas, mas que a
senhora possa passar e eu vou ajudar a senhora a efetivamente a fazer
essa cobrança, que cada deputado faça a doação de 300 mil reais para o
hospital, porque 42 deputados fazendo doação de R$ 300 mil vai dar
um montante de R$ 12,6 milhões, é o que o orçamento inicial é a
previsão da construção do hospital de 10 a 15 milhões de reais, então
o hospital já teria o recurso para sua construção de R$ 12,6 milhões e
ficaria a cargo do Governo do Estado a sua complementação com
equipamentos, com o seu custeio e a sua manutenção. Então, mais uma
vez, fica aqui o meu apoio ao projeto e apoio condicional à Polícia
Militar e ao Corpo de Bombeiros do Maranhão. Senhor Presidente, só
aproveitando que eu já estou aqui, se Vossa Excelência pode me conceder
o tempo da liderança do meu bloco, por gentileza, que eu já nem
atrapalho e já continuo aqui e já dou continuidade, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Deputado Wellington, eu gostaria muito de
atender o pedido de Vossa Excelência, mas é que outros deputados já
estão inscritos e eles estão me cobrando porque querem falar também
por causa do avançado da hora.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Então, só concluído, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Vossa Excelência tem um minuto, então para
concluir, Deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –

Muito obrigado. Eu quero só fazer um alerta, só fazer um alerta,
Deputado Edilázio, que a educação no município está num colapso, a
qualquer instante pode parar. Os professores estarão reunidos no
próximo sábado com a possibilidade de greve, com indicativo de greve.
Então eu quero fazer um apelo ao Prefeito Edivaldo Holanda e ao
Secretário de Educação Moacyr Feitosa para que possa sentar com os
professores, com o sindicato e rever o posicionamento da prefeitura
com relação à recomposição salarial dos professores da rede municipal.
Então faço aqui um alerta, está na eminência da paralisação dos
professores da rede municipal. Então o Prefeito Edivaldo, o Secretário
de Educação precisam agir. E agir rapidamente para que possam, na
verdade, fazer essa negociação, atender as reivindicações dos professores
para que a educação municipal não venha parar, até porque já está um
colapso. Ontem tivemos uma audiência pública na Escola Municipal
Jackson Lago, a UEB Jackson Lago. Deputado Edilázio, nem respeitar
o nome do governador Jackson Lago respeitam, em memória ao
Governador Jackson Lago. A escola municipal UEB Jackson Lago, lá
na Cidade Operária, tem crateras, buracos enormes na frente da escola.
Os ônibus saem nas ruas passando pela calçada para poder trafegar. E,
dentro da escola, escola com goteira comprometendo o telhado, sem
iluminação, sem ventilação. Estão fazendo maldade com as nossas
crianças. E eu pergunto qual o futuro das nossas crianças da Rede
Municipal de São Luís? Obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Pela liderança, Deputado Edilázio Júnior cinco
minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, deputados, deputadas,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, eu queria em parte discordar dos
colegas que me antecederam aqui, o Deputado Bira do Pindaré e o
Deputado Zé Inácio. Ontem o que nós vimos em Brasília e eu vi, como
eles falaram que a grande imprensa só mostrou aquilo, mas nós só
podemos ver pela grande imprensa. Eu não tenho outra possibilidade
de assistir aquela baderna que houve em Brasília se não for pela Globo
News, pela Band News, pela Record ou pela Rede TV. Foram os meios
de comunicação que eu utilizei e em todos, em todos eu via as mesmas
imagens. As imagens de baderna e de vandalismo que estava acontecendo
ali em Brasília. E aí nada contra se manifestar, o que nós não podemos
ser favorável é a depredação do nosso patrimônio. Quando o Presidente
Temer colocou o Exército para ir para a rua, foi para garantir a proteção
do patrimônio nacional. Da forma como estava acontecendo as coisas,
eles iam tocar fogo em todos os Ministérios. Como é que uma pessoa
sai de casa para se manifestar, para ir às ruas pela ideologia de uma
causa mascarada? Já sai de casa com máscara contra gás lacrimogênio,
Deputado César Pires? Nós acompanhamos as manifestações contra a
Presidente Dilma pedindo “Fora Dilma”. Nós vimos um milhão de
pessoas na Paulista, da mesma forma em Brasília também mais de 300
mil pessoas em Brasília e não vimos um empurra-empurra, não houve
um quebra-quebra, não houve um spray de pimenta, porque as pessoas
que saíram de casa para se manifestar contra o PT eram pessoas de
bem, iam famílias. Quantos de nós vimos crianças, idosos naquelas
manifestações. E ontem o que nós vimos eram só mascarados,
quebraram todas as paradas de ônibus, passando ao vivo quebrando as
paradas de ônibus, jogando pau, pedra contra a Polícia. Tocaram fogo
em três Ministérios, quebraram os computadores. E tudo aquilo,
Deputado Sousa Neto, é patrimônio nosso, é patrimônio do País, que
nós contribuintes vamos ter que arcar com todas essas despesas. Vamos
ter que arcar com a recuperação daqueles vidros dos Ministérios. E
quando se pediu ali o auxílio do Exército, não foi para querer reprimir
uma manifestação não. É para proteger o patrimônio. E não é a primeira
vez que o Exército entra em cena para proteger os cidadãos. Na Copa
do Mundo, eu tive a oportunidade de ir a algumas sedes. O Exército
estava lá, eu tive a oportunidade de ir à Olimpíada do Rio de Janeiro e
o Exército estava lá, pra quê? Para por ordem, para garantir a segurança.
Nós não podemos aceitar é quebra-quebra, vandalismo, tudo isso por

conta de imposto sindical que vai ser votado para acabar. Cada um tem
que ter o arbítrio de discernimento se quer contribuir ou não com o
imposto sindical. E não ser algo que seja imposto, que tenha que pagar.
Ora, se eu não quero ser sindicalizado é um problema meu. Se o Sindicato
me oferece benefícios ou o que quer que seja, eu quero sim ser
sindicalizado. Isso vai do arbítrio de cada um. Nós não podemos impor.
Então, fica o meu repúdio àqueles vândalos que ontem estavam ali,
foram apenas para fazer baderna, meia dúzia de desocupados que
estiveram fazendo de Brasília um campo de guerra. E aí eu pergunto:
por que essas imagens passaram no mundo todo ontem? Qual o
investidor que vai ter coragem de vir para este País com essa insegurança
que tem da esquerda? Porque vocês podem ver que não tem uma
bandeira do Brasil, é só bandeira vermelha. Então, fica o meu repúdio
e a minha solidariedade aos brasileiros, porque todos, eu tenho certeza,
em sua grande maioria, são contrários a esse tipo de baderna.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Deputado Sérgio Vieira, cinco minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, presidente, Mesa, deputados e deputadas, galeria,
telespectadores e todos os presentes. Hoje uso este espaço para trazer
ao conhecimento da população do Maranhão e parabenizar o prefeito
Juscelino Oliveira, preocupado com a educação da cidade de Açailândia.
E parabenizar também o governador Flávio Dino pela criação do
programa Escola Digna. Ontem, eu acompanhei o prefeito Juscelino ao
Palácio dos Leões juntamente com o secretário Simplício, onde estavam
presentes os representantes da Empresa Suzano, inclusive foi assinado
um termo de cooperação para que a Suzano fizesse parte desse programa
Escola Digna, constituindo escolas, e uma dessas escolas foi destinada
para o município de Açailândia. Eu tive a grata satisfação de estar
ontem acompanhado do prefeito de Açailândia, que assinou esse termo
de cooperação pelo qual a Suzano se enquadra e vem fazer parcerias
público-privadas no programa Escola Digna, que visa dar a melhor
qualidade de ensino aos alunos da rede municipal e da rede estadual de
ensino, para que os profissionais possam ter acesso à educação no
estado do Maranhão e a uma melhor qualificação, uma melhor
valorização...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Sérgio Vieira, quando puder, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Aguarde,
deputado. Então acho importante, deputado Vinicius, deputado
Wellington. Sentar com a Suzano, lá na mesa ontem, no Palácio dos
Leões, foi um conquista que também credito a nossa audiência pública,
porque, desde 2015, esse termo de cooperação era para ser assinado,
mas não tinha sido assinado. Depois que nós fizemos a audiência
pública, deputado Wellington, na cidade de Açailândia, as empresas
começaram a se mexer, as empresas começaram a sentar, as empresas
começaram a nos chamar para poder discutir os assuntos sociais daquele
município. Então acho importante.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Sérgio, depois me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Deputado
Vinícius primeiro, porque ele já tinha pedido antes, deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Sérgio Viera, primeiramente eu quero parabenizá-lo pelo
seu discurso e dizer que eu me sinto honrado de fazer parte dessa
audiência, ver que essa audiência proposta por V. Ex.ª, no município
de Açailândia, já está trazendo frutos, como foi o caso da visita que V.
Ex.ª teve na Caixa Econômica, na Superintendência da Caixa Econômica,
para ver a questão das casas do Pequiá de Baixo, no município de
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Açailândia. Isso foi colocado bem claro, já está tudo aprovado naquele
valor de 57 mil, mas o próprio povo de Pequiá de Baixo optou por ir
atrás de um reajuste dessas casas, o que mostra que já é um grande
avanço que V. Ex.ª, como deputado daquela cidade, da região Tocantina,
está trazendo bons frutos. E quero aqui também parabenizá-lo mais
uma vez ontem por estar no Palácio junto com o prefeito Juscelino,
com a Suzano, para tratar agora da questão da Escola Digna, uma
parceria público-privada. Eu fico muito satisfeito em ver essa parceria
do Parlamento Estadual em nome de V. Ex.ª, junto com o prefeito
municipal Juscelino, um prefeito que vem fazendo um grande trabalho
em Açailândia, um prefeito que, apesar dessa grande crise que o País
está enfrentando, que o Estado do Maranhão está enfrentando e
principalmente Açailândia com os fechamentos das guserias, mas o
prefeito vem cortando a carne como foi na questão do ISS, que tira de
5% para 2% o imposto das guserias. E aí eu quero parabenizá-lo e
mostrar ao povo de Açailândia a importância de ter um deputado da
cidade porque V. Ex.ª, em tão pouco tempo, está mostrando um serviço
e já está trazendo frutos para a cidade de Açailândia. Eu quero me
colocar à disposição de V. Ex.ª, à disposição do povo de Açailândia,
para que podemos somar forças e trazer muito mais coisas, muito mais
benfeitorias, proporcionando qualidade de vida àquele povo. São essas
as minhas palavras. Meus parabéns pela sua grande atuação.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Obrigado,
deputado Vinicius. Eu acho que é esse o nosso papel enquanto
parlamentar e fico feliz que a nossa atuação já esteja trazendo frutos
para aquela cidade. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Sérgio, quero parabenizá-lo pela defesa da cidade
de Açailândia e também pela nossa audiência pública realizada na última
semana. Estavam presentes: deputado Vinícius Louro, deputado
Eduardo Braide, deputado Marco Aurélio e deputado Zé Inácio.
Iniciamos na presidência da audiência e repassamos para V. Ex.ª. Então
quero parabenizá-lo pela sensibilidade e pela audiência realizada na
sua cidade, mas eu quero chamar a atenção do tempo e pedir a
compreensão do deputado Stênio. É que nós, durante a audiência,
recebemos professores e alunos da cidade de Açailândia, tratamos do
problema da Escola Antônio Carlos Beckman, nós nos comprometemos
e fomos até o local. E ontem recebemos denúncia de que os técnicos da
Secretaria de Educação não foram lá, colocando em xeque inclusive a
sua palavra, deputado Eduardo Braide, a minha, deputado Marco
Aurélio, e dos deputados que estavam lá e se comprometeram que o
técnico iria ontem à escola. O técnico não apareceu. Agora a grande
vantagem é que, depois da nossa denúncia, mais de 20 operários estão
trabalhando na escola e acredito que, nos próximos 8 a 10 dias, a escola
seja concluída, mas eu quero fazer esse adendo a V. Ex.ª para que possa
cobrar, porque estão nos cobrando, uma vez que os técnicos não
apareceram lá.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Deputado
Wellington, eu estive tratando do assunto, inclusive já marquei uma
reunião com os representantes da comunidade escolar para amanhã, às
16 horas, na própria unidade escolar. O que ficou decidido é que a
empresa vai terminar o serviço em pouco mais de 10, 12 dias, por isso
não haveria necessidade de enviar esse técnico para que verificasse a
questão estrutural do prédio, porque, em um primeiro momento, eles
já entrariam na segunda-feira no prédio e teriam aula mesmo com a
reforma em andamento. Agora a determinação... Só um minuto,
deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado, V. Ex.ª passou quase dois minutos,
tem mais 30 segundos para encerrar.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Só esclarecer
esse assunto. Agora a determinação é de que, como a reforma já vai
terminar, o que nós vamos tratar agora, deputado Wellington, é do

transporte para que, nesses 10 ou 12 dias ainda, para término da
reforma, os alunos possam se deslocar até outra unidade educacional
na qual estejam tendo aula. Então, logo a reforma termine, V. Ex.ª
mesmo tomou conhecimento de que está em passos acelerados, os
alunos retornarão a uma escola já terminada pela se a necessidade de
estar na escola, que já está sendo reformada. Essa foi a solução
encontrada. Eu acho que é a solução mais correta para o assunto. Só
para terminar, Excelência, mais dez segundos. Quero dizer à população
de Açailândia que essa audiência pública está rendendo frutos e nós
vamos estar atentos, continuando a fazer os encaminhamentos, sendo
que um deles foi em relação à empresa Suzano que ontem já se colocou
à disposição para sentar com a classe política, a classe empresarial de
Açailândia, sem necessidade de maiores repercussões, porque ela
entendeu que é necessário sim haver uma compensação socioambiental
e econômica para a cidade de Açailândia. E vamos estar atentos a isso
e fazer nossa parte para que a população tenha um resultado positivo.
Obrigado, Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado
Sousa Neto, por seis minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente em exercício Stênio Rezende, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, amigos da imprensa, galeria, a quem
nos assiste pela TV Assembleia e pela rádio Assembleia. Senhoras e
senhores, a sociedade maranhense está completamente vulnerável.
Estou falando porque usaram a penitenciária de Pedrinhas, na eleição
de 2014 para governo, como palanque eleitoral. Vejam vocês: todos
falaram da penitenciária de Pedrinhas como palanque eleitoral. E agora
chegou a uma situação de total falta de controle na penitenciária de
Pedrinhas, tenho dados aqui oficiais. Em dois anos do Governo Flávio
Dino, o Maranhão registrou o maior número de fuga em massa dos
presídios do Estado, batendo recorde em todos os governos que já
passaram no Maranhão. Digo isso e eu quero refutar isso aí, porque o
governo da mudança diz, na sua propaganda midiática, que Pedrinhas,
Deputado César Pires, é um presídio que é um exemplo para o mundo
todo. Ressocialização. É um presídio em que foi feita uma festa maior
do mundo quando chegou o body scan para poder barrar entrada de
celulares, barrar entrada de tudo. O Governador foi lá inaugurar o body
scan junto com o Secretario Murilo Andrade. Para mim e para nós
maranhenses, parece o Lombardi: ninguém nunca viu ele. Mas eu quero
dizer aqui que eu vou convocar pela Comissão de Segurança a presença
dele até para esclarecer os dados que eu tenho aqui. Não o conheço,
mas eu quero exaltar o trabalho do Delegado Superintendente da SEIC,
Thiago Bardal. Não o conheço, mas eu quero exaltar todos que trabalham
na SEIC, principalmente o delegado Thiago Bardal. Ontem, nas
entrevistas que ele deu e que eu escutei para o Repórter Jornalista
Domingos Ribeiro, para o Geraldo Castro, da Rádio Mirante AM,
Silvan Alves, Osvaldo Maia, ele foi bem claro, o delegado da SEIC bem
claro, se ele não tivesse ido a Pedrinhas, não saberíamos quantos presos
tinham fugido naquele domingo. Disse ele: Três detentos que estavam
na relação como foragidos, estão dentro da unidade e outros que não
constavam na lista, foram presos pela Polícia Militar, na Vila Luizão.
Meus amigos, pelo amor de Deus, deputado Wellington, a Secretaria
de Administração Penitenciária não tem a mínima noção do que se
passa lá dentro, imagine a gente aqui, que estamos aqui fora. É só para
mostrar para você que tanto bate na questão da educação, da Escola
Digna, que é muita propaganda para mostrar também que no sistema
penitenciário nós não temos nada que nos dê a garantia de que nós
estamos seguros aqui fora, pelo menos na parte de Pedrinhas. Pelo que
eu estou sabendo aqui...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Sousa Neto, deputado Wellington, um aparte.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – V. Ex.ª já vai
apartear. Pelo que eu estou sabendo aqui, foram mais de 50 que fugiram
porque o delegado Tiago Pardal foi para dentro de Pedrinhas para
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saber. A gente ia saber porque pela Secretaria de Segurança de
Administração Penitenciária iam dizer que só foram 20, mas ele foi
muito coerente e correto quando disse à sociedade e mostrou a cara
para todo mundo, relatando quantos fugiram, quantos já foram presos,
quantos já tombaram e qual é o poder de fogo desses que foram presos,
até metralhadora encontraram com eles, que nem a Secretaria de
Segurança Pública talvez não tenha esse armamento, ou seja, eles estão
trabalhando no limite. Os policiais civis, eu falo muito dos militares,
mas agora eu estou falando dos civis, foram baleados na Vila Conceição
numa troca de tiros com bandidos fortemente armados. Vou dar um
aparte a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - É só comunicar a V. Ex.ª que nós protocolamos o requerimento
que vai ser apreciado na próxima segunda ou terça-feira, solicitando
que as duas comissões, a Comissão de Segurança dessa Casa e a
Comissão de Direitos Humanos, façam uma visita in loco à Penitenciária
de Pedrinhas na próxima semana. Foi solicitado às duas comissões, eu
participo das duas comissões, tanto da Comissão de Direitos Humanos
como da Comissão de Segurança, para que, na próxima semana, façamos
uma visita à Penitenciária de Pedrinhas.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu agradeço a V.
Ex.ª pelo aparte, quero que incorpore ao meu pronunciamento. Mas,
meus amigos, só para vocês verem a preocupação que nós temos com
esses dados passados pelo Governo do Estado do Maranhão, são
dados fictícios, são dados que na área da segurança pública, na área da
educação, na área da saúde, na área da infraestrutura em todas as áreas
importantes a gente não pode confiar nos números, não são dados
concretos, são dados feitos pelo secretário de Comunicação, Márcio
Jerry, dentro do Palácio dos Leões para maquiar e enganar a população
do Estado do Maranhão, mas nós não vamos ficar calados, vamos atrás
dos números, mais uma vez, quero dizer da preocupação, que nós
temos aqui sobre a situação da Penitenciária de Pedrinhas, o secretário
Murilo Andrade, eu vou fazer um requerimento à Mesa convocando-o
na Comissão de Segurança, para saber verdadeiramente os números e
chamar também, convidar o nosso delegado, superintendente da SEIC,
Thiago Bardal, porque realmente é quem tem feito o trabalho da SEAP
e agora querem culpar os agentes penitenciários pela fuga. Na hora de
responsabilizar os verdadeiros culpados a corda sempre arrebenta do
lado mais fraco porque eles não têm coragem de admitir o erro, mas
isso não vai acontecer os agentes penitenciários trocaram tiro com
fuzil, com metralhadoras e os moradores ao entorno que prometeram
que essa penitenciária seria de ressocialização, e que não teria nenhum
perigo de fuga. Estão lá, a assistência não chegou até agora, ficaram no
meio do fogo cruzado, então, meus amigos, a minha preocupação é
muito grande em relação à questão da segurança pública também na
segurança da administração penitenciária, mais uma vez, dizer que
body scan, não evita fuga, pode evitar entrada de algum tipo de
armamento algum aparelho celular, mas não evita fuga, nós temos que
ter é o que realmente acontece e eu quero aqui, mais uma vez, pedir a
oportunidade para o deputado Wellington, deputado Wellington, quando
Vossa Excelência for a Pedrinhas traga realmente a realidade do que
está acontecendo, porque, de vez em quando, nós somos surpreendidos
com o que aconteceu, já é a segunda vez que acontece explosão, a
primeira foi um caminhão que não foi detectado, saiu de Pedreiras e
chegou até Pedrinhas e não foi interceptado. Não foi em Pedreiras? Foi
de Pedreiras, encerrando, Senhor Presidente, mais uma vez, eu só quero
alertar a sociedade maranhense, tome cuidados com esses números que
são dados e são repassados pela Secretara de Comunicação do Governo
do Estado do Maranhão, que são números fantasiosos, só para enganar
a população que, na verdade, nós estamos vivendo aqui um caos na
segurança pública. E, mais uma vez, enaltecer o trabalho do
superintendente da SEIC que está fazendo um trabalho tanto da SEIC
quanto da SEAP. Parabéns ao delegado Thiago Bardal e, mais uma vez,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Bloco Parlamentar Democrático, oito minutos.

Deputado Vinícius Louro, ausente. Partido Verde, deputado Rigo Teles,
seis minutos.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, é somente para registrar que, no último
dia 12, eu estive na cidade de Mirador acompanhando as obras em
andamento do prefeito Roni, prefeito da cidade de Mirador que vem
fazendo uma grande revolução naquele município, com grandes obras.
Esse ano é a terceira vez que vou ao município participar de grandiosas
obras, tanto inaugurando como dando a ordem de serviço. E, no último
dia 12, o prefeito deu uma ordem de serviço de uma estrada vicinal que
liga Mirador ao povoado Várzea, que liga o município de Sucupira do
Norte, envolvendo duas pontes para ligar essa estrada em um trecho
de 15 km, que era o sonho da população e como era um sonho de toda
a população passou não ser só sonho para a uma realidade. E a realidade
foi o prefeito Roni, que está realizando o sonho dessa população,
dessa estrada de 15 km que liga o Povoado Várzea ao município de
Sucupira, e Várzea ao Município de Mirador. Então, para nós, vendo
a alegria daquela população é muito importante participar, fazer parte
do Governo, como é o Governo Roni, o Governo de Mirador. E também,
naquele momento foi dada a ordem de serviço da estrada, mas também
participamos da inauguração de um poço artesiano com a rede de
distribuição d’água, no Povoado Saco, no município de Mirador, onde
aquela população, sofredora, a gente ouvia lá as pessoas falando crianças,
jovens, adultos, senhoras, senhores falando da realidade, da dificuldade
de água potável naquele município. Então, a realização da entrega de
um poço artesiano naquele povoado, era um sonho da população, era
um sonho daquela população em receber água potável. Ainda era do
tempo dos animais que transportavam água dos açudes distantes, de
cacimbas distantes ou até próximo do Povoado, mas o maior sonho da
população era um poço artesiano e ali o prefeito Roni com a sua
equipe técnica, com o seu secretariado, com os vereadores da base de
sustentação de seu Governo, entregando àquela população do Povoado
Saco um poço artesiano. Por isso que nós vimos, eu tive o prazer de
hoje ver uma pesquisa realizada na região, realizada no Município de
Mirador, onde o prefeito Roni aparece com 77% da aprovação no
município de Mirador, 77% da população está aprovando a
administração do prefeito Roni, 12% desaprova e o restante não está
falando nada, não diz se aprova, nem desaprova, está neutro. Agora
imagine um prefeito que está com 77% de aprovação realmente merece
o nosso reconhecimento, merece o nosso parabéns porque a população
de Mirador soube realmente escolher um prefeito para governar aquele
município. Prefeito com responsabilidade, com lealdade e considerado
pela aprovação um dos melhores prefeitos Sertão do Maranhão e,
posso até dizer, um dos grandes e melhores prefeitos do Maranhão.
Então, parabéns ao povo de Mirador por ter saber muito bem escolher
o prefeito Roni, a sua equipe, e também nesse dia foi comemorado o
Dia das Mães, esse dia foi antecipado e participamos de uma grande
festa onde havia centenas de pessoas ou milhares de pessoas na praça
principal para receber os presentes. Então é um prefeito que vem
mostrando suas ações, que vem mostrando o que veio fazer no
município, e aí está o reconhecimento, não é do deputado Rigo Teles
por ser votado no município, por representar Mirador, o
reconhecimento de 77% da aprovação da população na administração
do prefeito, uma aprovação muito positiva é da população do próprio
município em reconhecer que o seu prefeito realmente veio com um
único objetivo de trabalhar pelo município e de realizar o sonho da
população de Mirador.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE -. Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE -. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.
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Resumo da Ata da Quinquagésima Oitava Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete.

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

de Maranhãozinho.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Antônio Pereira, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Léo Cunha,
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, Professor Marco Aurélio, Júnior Verde, Sousa Neto, Eduardo
Braide, Valéria Macêdo  e Sérgio Vieira. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputado Doutor Levi Pontes e Stênio Rezende ficaram
transferidas para a próxima Sessão Ordinária e declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando a discussão e votação do Requerimento nº 362/
2017, de autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja realizada
Sessão Solene, no dia 17 de agosto do corrente ano, em comemoração
aos 35 anos de existência da Universidade Estadual do Maranhão, que
foi aprovado. Submetido à deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 374/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles,
solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas no período de 15 a 18 do mês de maio do corrente ano, em
virtude de missão oficial da Assembleia Legislativa do Maranhão, na
União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. Nos termos
do Artigo 113 do Regimento Interno foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria do
Poder Executivo e os Requerimentos nºs: 359/2017, de autoria do
Deputado Edilázio Júnior e 361/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Rafael Leitoa,
falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 25 de maio de 2017.

R E S E N H A

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

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI PONTES – Presidente
ANTONIO PEREIRA
CABO CAMPOS
FRANCISCA PRIMO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2017– Emitido ao Projeto de Lei nº 026/

2017, QUE dispõe sobre  a implantação de medidas de informação e
proteção à gestante e parturiente a desumanidade obstétrica no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

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

VALDENISE FERNANDES DIAS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS , REALIZADA AOS  22  DIAS  DO MÊS DE  MAIO
DO ANO DE 2017, ÀS  8HS:30MIN,  NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ROBERTO COSTA – Presidente
RAFAEL LEITOA
RAIMUNDO CUTRIM
ROGÉRIO CAFETEIRA
PROF. MARCO AURÉLIO
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 01/2017– Emitido ao Projeto de Lei nº 188/

2016 Que Obriga as Empresas que desenvolvem atividades de comércio
de bens e às prestadoras de serviços de qualquer natureza, no âmbito
do Estado do Maranhão, a disponibilizarem créditos ou reembolso
imediato, para pagamentos efetuados em duplicidade por consumidores
e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado Josimar de Maranhaozinho
RELATOR:  Deputado Raimundo Cutrim
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 02/2017–  Emitido ao Projeto de Lei nº 036/

2017 Que Dispõe sobre a obrigação das Agências Bancárias em receber
contas de outras instituições

AUTORIA:  Deputado Adriano Sarney
RELATOR:  Deputado Rafael Leitoa
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 03/2017–  Emitido ao Projeto de Lei nº 053/

2017 Que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro para
Bloqueio de Propaganda.

AUTORIA:  Deputado Rafael Leitoa
RELATOR:  Deputado Prof. Marco Aurélio
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

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

Silvana Roberta Almeida
Secretária de Comissão
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 30/05/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 027/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
remoção da agente de segurança pública durante o período de
gestação ou de aleitamento materno - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 016/2017, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a promoção
da alimentação saudável e proíbe a comercialização de produtos
que colaborem para a obesidade, diabetes e hipertensão em
cantinas e similares instalados em escolas da rede estadual e
privadas do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 150/2016, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui as Diretrizes
da Política Estadual de Mobilidade Urbana, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 108/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade
Pública a Associação Assistencial, Esportiva e Cultural “Mancha
Tricolor”, no Município de São Luís, Estado do Maranhão -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 105/2017, 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 e VII, no Município de São José de Ribamar,
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 107/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade
Pública a Associação Comunitária Esportiva e Cultural Amigos
do Projeto Alcance do Lima Verde, Safira e Adjacência, no
Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

07- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/
2017, de autoria do Senhor Deputado Levi Pontes, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Ruy Palhano Silva  - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

08- MOÇÃO Nº 007/2017, subscrita pelo Senhor Deputado
Cabo Campos, que Propõe Mensagem de Aplausos ao Bispo Jairo
Santos - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

09- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 228/2016, de autoria do Senhor Deputado Othelino
Neto, que Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das
ações de saúde, no âmbito do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

10- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 046/2017, de autoria do Senhor Deputado Sérgio
Frota, que Dispõe sobre a inclusão de Quadras Poliesportivas nos
Projetos de Construção de Escolas Públicas no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

11- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 039/2017, de autoria do Senhor Deputado Sérgio
Frota, que Torna obrigatória a colocação de Placas em Hospitais,
Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de Saúde com nomes
dos médicos em exercício, chefes de enfermagem e seus horários
de atendimento - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

12- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 129/2016, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Dispõe sobre a gratuidade da expedição de carteira de

identidade estudantil para alunos de Escolas Públicas da Rede
Estadual, no âmbito do Estado do Maranhão, na forma que
especifica - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 24 de maio de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 13/2017-AL. PARTES:
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa POLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, firmam
entre si Contrato de Prestação de Serviços. OBJETO: Execução de
serviços de elaboração de estudos e projetos de arquitetura e engenharia,
resultando no Projeto Básico e no Projeto Executivo, para a construção
do Edifício do Complexo de Serviços da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. VALOR: O valor do presente contrato é de R$
113.784,07 (cento e treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sete
centavos).  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:
010101 - Assembleia Legislativa.  Projeto Atividade: 4628 – Atuação
Legislativa. Plano Interno: Manutenção.  Natureza da Despesa:
3.3.90.51 – Obras e Instalações. Subitem da Despesa: 3.4.4.90.51.06
– Projetos Arquitetônico e de Engenharia. Fonte de Recursos:
0101000000 – Recursos do Tesouro – Exercício atual. VIGÊNCIA: o
contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 12 de maio de 2017. BASE LEGAL: Lei
n.º 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 3451/2016-ALEMA, que
originou a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 005/2016-
CPL/ALEMA. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão – Deputado Othelino Neto–
Presidente em Exercício e Empresa POLO ARQUITETURA E
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n.º 01.822.637/0001-26 –
CONTRATADA. São Luís (MA), 25 de maio de 2017.

LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO
Procurador Geral

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1285/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 021/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de hotelaria e alimentação a autoridades e convidados do
Interior do Maranhão e de outros Estados a serviço da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação
será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 12 de
junho de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do
prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av.
Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h,
onde poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
25 de maio de 2017. Catarina Delmira Boucinhas Leal. Presidente da
CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0683/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
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MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 022/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
peças e equipamentos para desenvolvimento de atividades do Setor de
TI, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 13 de junho de 2017, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
25 de maio de 2017. Catarina Delmira Boucinhas Leal. Presidente da
CPL

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 352/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 1392/
2017-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESINCORPORAR a licença prêmio não gozada
pelo servidor ARLINDO MOREIRA DOS SANTOS, Agente
Legislativo Administrativo, Classe E,   matrícula nº 700641, referente
aos quinquênios 1982/1987, 1987/1992, autorizada pela Portaria nº
04/97 de 20.02.1997.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de abril

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

P O R T A R I A   Nº 436/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo nº 1799/2017,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANA SUMIKA ERICEIRA
TANAKA MARTINS, matrícula nº 1635135 e MAYCON ERICK
DA SILVA TEIXEIRA,   matrícula nº 1387646, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto do Contrato 016/2017,
para serviços de manutenção preventiva e corretiva no Sistema
Eletrônico de Votação  modelo SEV-2000 instalado no Plenário Nagib
Haickel da Assembleia Legislativa, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 24
de maio de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício.
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