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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/06/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.06.2017

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 411/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA,
SENHOR MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA QUE SE
FAÇA PRESENTE A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO A FIM DE PRESTAR
ESCLARECIMENTOS ACERCA DA FUGA EM MASSA DE
PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE PEDRINHAS,
OCORRIDA NA NOITE DO DIA 21 DO CORRENTE MÊS. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

2. REQUERIMENTOS Nºs 423 E 429/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS ADRIANO SARNEY E RAIMUNDO
SOARES CUTRIM, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, PELA
PASSAGEM DE SEU 82º (OCTOGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORREU NO DIA 03 DE JUNHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR JOSÉ
RIBAMAR LEITE DE ARAÚJO E À CÂMARA DE VEREADORES
NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR ÉDEN DOS
SANTOS RODRIGUES.  - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO ORDEM DO DIA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTOS Nºs 424 E 425/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO ADRIANO SARNEY E DA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, PELA
PASSAGEM DE SEU 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO,
QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO, OPORTUNIDADE
EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR JUSCELINO OLIVEIRA
E SILVA E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR JOSIBELIANO CHAGAS FARIAS.  -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 426/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PELA PASSAGEM
DE SEU 79º (SEPTUAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 12 DE JUNHO,

OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA, SENHORA GILVANA
EVANGELISTA DE SOUZA E À CÂMARA DE VEREADORES
NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 427/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE TUFILÂNDIA PELA PASSAGEM DE SEU
23º (VIGÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ
NO PRÓXIMO DIA 19 DE JUNHO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR ALBERTO MAGNO
SERRÃO MENDES E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA
DO SEU PRESIDENTE.  - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO ORDEM DO DIA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 428/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES
DAS CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS ABAIXO ESPECIFICADOS,
PARABENIZANDO-OS PELAS PASSAGENS DOS
ANIVERSÁRIOS DE FUNDAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS
CIDADES: AÇAILÂNDIA (06/06/17), BARREIRINHAS (09/06/17),
CEDRAL(09/06/17), GODOFREDO VIANA (09/06/17), URBANO
SANTOS (10/06/17), SÃO JOÃO BATISTA (14/06/17),
BACURITUBA (19/06/17), BEQUIMÃO (19/06/17), TUFILÂNDIA
(19/06/17), ARARI (27/06/17), ESPERANTINÓPOLIS (27/06/17) E
PRESIDENTE DUTRA (28/06/17).  - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 430/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO PRESIDENTE
DA CÂMARA FEDERAL, DEPUTADO RODRIGO MAIA, BEM
COMO AOS MEMBROS DAS BANCADAS MARANHENSES NA
CÂMARA E DO SENADO FEDERAL, MANIFESTANDO O
APOIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO SENTIDO DA
APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 199/
2015, DE AUTORIA DO SENADOR FLEXA RIBEIRO, QUE
DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA CRIAÇÃO, A
INCORPORAÇÃO, A FUSÃO E O DESMEMBRAMENTO DE
MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO § 4º  DO ART. 18 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO ORDEM DO DIA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 431/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO, SOLICITANDO A URGENTE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA PREFEITURA DE SÃO
LUÍS, COM O OBJETIVO DE EVITAR O COLAPSO NA ÁREA
DA SAÚDE DA CAPITAL MARANHENSE. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 432/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
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OUVIDA A MESA, SEJA CONCEDIDO ABONO DE FALTAS
DURANTE SUA AUSÊNCIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS
REFERENTES AO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DO
CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO
DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA DISCUTIR A QUESTÃO
DA TRANSFERÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES
DA PESCA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA O
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E, TAMBÉM,
PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PLENÁRIO 3 –
ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE IRÁ
DEBATER “A IMPORTÂNCIA E A POTENCIALIDADE DO
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA”,
REPRESENTANDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
CONFORME CONVITE EM ANEXO.

10. REQUERIMENTO Nº 433/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS
AUSÊNCIAS DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 15 A 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DEVIDO
ESTAR ACOMPANHANDO PREFEITOS MARANHENSES
JUNTO À MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA E NO
PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO, DEVIDO ESTAR EM
ATIVIDADE A SERVIÇO DESTE PODER NO MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZ.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 08/06/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 140/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
direitos das pessoas com neoplasia maligna – Câncer – pelos órgãos
públicos do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 141/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
contratação de seguro garantia nas obras, projetos e serviços contratados
pelos órgãos da administração direta e indireta, fundações, empresas
públicas e sociedade de economia mista no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 142/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui a Política Estadual de Incentivo à
Geração e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 143/17,  de autoria do Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que revoga o inciso II, e altera o inciso III
do art. 48 da Lei Nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre
o Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal
de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/17,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que Concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Edeilson Carvalho.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/17,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que Concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Ten. Márcio Ferreira
Lobato.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 136/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o Plano Estadual de
Valorização da vida, e a Semana Maranhense de Valorização da Vida e
Prevenção ao Suicídio.

2. PROJETO DE LEI Nº 137/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Política Estadual de
Cultura Viva, destinada a promover a produção e a difusão da cultura
e o acesso aos direitos culturais dos diferentes Grupos e Coletivos, e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 138/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
calibrador de pneus em postos de combustíveis e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 139/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que altera a redação da Lei Nº 8.913 de
23 de dezembro de 2008, “Institui no âmbito da Administração Pública
Estadual o título “Capital Cultural Maranhense”, e dá outras
providências.

PRIORIDADE 3ª  E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 134/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 041/17, que Aprova declaração de concordância do
Poder Executivo Estadual em receber da União, através do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a
título de doação, trecho rodoviário da BR-135/MA, que dá acesso ao
Porto do Itaqui.

2. PROJETO DE LEI Nº 135/17, enviado pela Mensagem
Governamental Nº 042/17, que Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito especial, no
valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para o fim que
especifica.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 132/17, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Espaço Semear” com sede e foro no Município de São José
de Ribamar, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 133/17, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública a
“Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola Malungos de
Olho D´Agua” com sede e foro no Município de Serrano do Maranhão,
no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que dá nova redação
ao Capítulo I do Título VI e promove alterações nos artigos 14, inciso
II, alínea “a”, 33, 170 e 171 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, dispondo sobre o regime especial
de tramitação de Projetos de Lei de iniciativa popular.

4. MOÇÃO Nº 008/17, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, manifesta apelo a Ministra Luislinda Valois, da Secretaria
Especial de Política para as Mulheres, do Governo Federal, para que
seja cumprida por parte da União Federal a segunda parte do Convênio
Nº 823611/2015, firmado entre o Governo Federal e o Governo do
Estado do Maranhão, para pagamento dos serviços de obras da
construção e conclusão da Casa da Mulher Brasileira, com urgência,
para que, finalmente, possa ser colocada em funcionamento no
Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 07/06/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia sete de junho de dois mil de
dezessete.

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

Braide.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

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

 A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 043/2017

São Luís, 06 de junho de 2017

Senhor Presidente,

Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da presente Medida Provisória que altera a Lei nº 9.752, de 10 de
janeiro de 2013.

Encontra-se vigente no ordenamento jurídico estadual a Lei n°
9.752/2013, a qual obriga as empresas a apresentarem, quando da
contratação com a administração pública estadual, certificado de
regularidade emitido pela Superintendência Regional do Ministério do
Trabalho.

Por sua vez, o referido órgão federal não emite o certificado em
questão, limitando-se a divulgar em seu sítio eletrônico a relação de
pessoas físicas e jurídicas autuadas em ação fiscal que tenha identificado
trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo.

Desse modo, a medida tem por objetivo adequar a legislação
vigente para solucionar entrave administrativo prejudicial aos processos
de contratação pelo Poder Público Estadual.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 235, DE 05 DE JUNHO DE 2017

Altera a Lei nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013, que
dispõe sobre vedações à formalização de contratos
e convênios com órgãos e entidade da
administração pública do Estado do Maranhão
que utilizem a condição análoga à de escravo na
produção de bens e serviços.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição

Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º O parágrafo único do art. 10 da Lei Estadual n° 9.752,

de 10 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Em cumprimento ao disposto no caput
deste artigo, no ato da assinatura do contrato, convênio ou
concessão, a Administração Pública deverá consultar o
Cadastro de Empregadores que tenham submetido
trabalhadores a condições análogas à de escravo divulgada
no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego,
certificando nos autos a regularidade ou irregularidade da
pessoa jurídica de direito privado interessada em celebrar o
contrato”.

Art.2° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 05 DE JUNHO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 140 / 17

Dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas
com neoplasia maligna - Câncer - pelos órgãos
públicos do Estado do Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º.  Os órgãos públicos do Estado do Maranhão

promoverão preferencialmente a divulgação dos direitos das pessoas
com neoplasia maligna - câncer - em seus sítios oficiais da rede mundial
de computadores, mediante links ou interfaces de forma clara e de fácil
acesso.

§ 1º. Na divulgação de que trata o caput deste artigo deverão
constar informações detalhadas sobre os seguintes direitos, garantias e
benefícios de eventual:

I - aposentadoria por invalidez;
II - auxílio-doença;
III - isenção de Imposto de Renda - IR nos proventos de

aposentadoria;
IV - isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS na aquisição
de veículos adaptados;

V - isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA para veículos adaptados;

VI - isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
na compra de veículos adaptados;

VII - quitação de financiamento da casa própria;
VIII - saque junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

- FGTS;
IX - saque junto ao Programa de Integração Social/Programa de

Assistência ao Servidor Público - Pis/Pasep;
X - cirurgia plástica reparadora de mama;
XI - concessão de renda mensal vitalícia;
XII - andamento processual prioritário no Poder Judiciário;
XIII - preferência junto ao Serviço de Atendimento ao

Consumidor - SAC;
XIV - fornecimento de remédio pelo Sistema Único de Saúde -

SUS; e
XV - transporte coletivo gratuito.
§ 2º. O rol constante do § 1º deste artigo não impossibilita que

o Poder Público Estadual, por seus poderes, instituições e órgãos, faça
a divulgação de outras situações jurídicas julgadas cabíveis em favor
das pessoas com neoplasia maligna.

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
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Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA): a cada ano, o

câncer provoca cerca de 8 milhões de mortes no mundo. Estima-se que
um terço dessas mortes poderia ter sido evitado com mais prevenção,
detecção precoce e acesso aos tratamentos existentes.

São esperados para 2013 aproximadamente 520 mil novos
casos de câncer no Brasil.

Em 2010, foram registradas 176.098 mortes por neoplasias
malignas no País. Um diagnóstico de Neoplasia Maligna, doença mais
como conhecida câncer, muitas vezes, causa uma reviravolta na vida de
uma pessoa.

Além do choque por conta da gravidade que normalmente
representa a doença, trata-se de um tratamento longo e caro, portanto,
é importante nessa hora as pessoas terem o conhecimento dos seus
direitos assegurados por lei, que são adquiridos no momento em que a
doença é diagnosticada.

Entre os benefícios estão o auxílio-doença, o saque integral do
FGTS e vários outros que podem diminuir as dificuldades que
normalmente surgem nesse momento, principalmente no que diz
respeito aos gastos durante a busca pela cura da doença.

Nossa intenção é ajudar as pessoas a terem acesso à informação
e desta forma usufruírem dos seus direitos e assim melhorarem a sua
qualidade de vida ao longo do tratamento.

Diante do exposto, pedimos a aprovação do presente projeto
de lei que trará muitos benefícios à sociedade maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 141 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação
de seguro garantia nas obras, projetos e serviços
contratados pelos órgãos da administração direta
e ind ireta, fundações, empresas públicas e
sociedade de economia mista no Estado do
Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º - É obrigatória a contratação de Seguro Garantia nas

obras, projetos, serviços contratados e quaisquer outras licitações feitas
pelos órgãos da administração direta e indireta, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista no Estado do Maranhão.

Art. 2º - O Seguro Garantia de que trata o caput do art. 1º
deverá ser contratado pela empresa executora da obra, projeto ou serviço,
de acordo com o contrato firmado.

Parágrafo Único - A Apólice deverá ser especificada para
cada obra, projeto ou serviço, de acordo com contrato firmado e terá
como importância segurada o percentual equivalente a 100% (cem por
cento) do valor da obra, projeto ou serviço contratado ou licitado.

Art. 3º - O pagamento do prêmio é de responsabilidade da
empresa contratada ou vencedora da licitação.

Art. 4º - Nos casos de desistência, negligência ou abandono da
obra, do projeto ou outros serviços, à seguradora garantirá ao Poder
Público o cumprimento total do contrato.

Parágrafo Único - Caberá a seguradora a fiscalização da obra
e todos os serviços para garantir a conclusão no prazo estabelecido.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A atividade da construção civil é responsável por grande

número de acidentes e problemas nas obras, principalmente em obras
públicas, muitas vezes há desabamentos, resultando em ruínas parciais

ou totais, de prédios e edifícios, levando a mortes e grandes prejuízos;
há problemas de menor envergadura e consequências apenas
patrimoniais: vazamentos, fissuras, queda de cerâmicas da fachada,
danos a imóveis vizinhos, etc.

A qualidade das obras civis é preocupante nas obras públicas.
Obras públicas de infraestrutura, como estradas e obras de saneamento,
por exemplo, exigem investimentos elevados, e as empresas que se
obrigam contratualmente a bem executá-las frequentemente se
descuidam das normas técnicas e das cautelas necessárias à sua boa
execução, como resultado a possibilidade do surgimento de problemas
construtivos diversos, uma vez que a construção com materiais de
baixa qualidade ou com a utilização de mão-de-obra pouco qualificada
implica baixa durabilidade das construções.

O objetivo do presente Projeto é salvaguardar os recursos
públicos empregados em obras contratadas pelos órgãos da
administração pública estadual, a fim de garantir a qualidade, solidez e
segurança dos serviços contratados, tanto em obras, quanto em projetos
ou quaisquer outros serviços executados, supervisionados, fiscalizados,
aprovados e gerenciados por profissionais registrados junto ao CREA,
conforme emissão da “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART`
e “Registro de Responsabilidade Técnica - RRT”, assegurando a
indenização em casos de eventuais vícios de construção.

Apesar das empresas/profissionais que prestam serviços ao
Estado do Maranhão já serem responsáveis pelos mesmos, com o
aumento das obras, várias empresas são criadas apenas para ganharem
as licitações e após a conclusão da obra essas empresas fecham ou não
tem capital para arcar com os prejuízos.

O seguro garante o pagamento de indenizações relativas a
reparações por danos materiais, danos corporais e danos morais,
involuntariamente causados a terceiros no exercício da profissão,
assegurando a responsabilidade técnica do profissional e garantindo a
qualidade, solidez e segurança das obras, projetos e serviços executados.

É comum a obrigatoriedade deste seguro em contratos
celebrados pelo poder público. O estado do Rio Grande do Sul exige
garantia assim nas licitações de obras públicas desde 2005, assim como
diversas prefeituras municipais.  Em Goiás, a Agência Goiana de
Transportes e Obras - responsável pela execução de todas as obras
solicitadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura - também contrata,
para suas obras, somente empresas que disponham deste tipo de seguro.

Na área privada, especialmente em multinacionais, a exigência
do seguro é uma praxe de mercado. Empresas como a Walmart, Shell,
OSX e a própria Petrobras solicitam este tipo de apólice em seus
contratos.

Segundo o jurista Modesto Carvalhosa, uma das maiores
autoridades jurídicas no estudo da corrupção no Brasil, ”a única solução
para combater o mal no Brasil, ao menos na parte que se refere à
relação entre governos e executoras de obras públicas, é a adoção
do performance bond. Por esse modelo, em vigor deste 1897 nos
Estados Unidos, toda empresa que ganha uma licitação para tocar uma
obra do governo é obrigada a contratar uma seguradora - que será
responsável tanto pela fiscalização dos trabalhos quanto pela garantia
de sua conclusão.” (revista Veja. 2.mar.16).

A Lei nº 8.666/93 dispõe em seus artigos 69 e 70, a
obrigatoriedade do contratado em reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir às suas expensas o objeto do contrato em que se verificarem
vícios de construção, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados, decorrentes de culpa ou dolo na execução
do contrato, contudo, a mesma lei que “obriga” não define como
proceder, nos casos de constatação destes vícios, e o presente projeto
de lei através do seguro, visa preencher essa lacuna.

De igual modo, o presente seguro visa proporcionar, também,
condições para o cumprimento do Decreto nº 73, de 21/11/1966, que
obriga os construtores de imóveis em zonas urbanas a apresentar o
seguro de responsabilidade civil, o qual é complementado pelo Decreto
nº 61.867 de 07/12/1967, que regulamenta os seguros obrigatórios e
submete os órgãos dos poderes públicos federal, estadual e municipal
da administração direta ou indireta à exigência deste, além de viabilizar
uma garantia efetiva à aplicação de recursos em obras públicas.
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O projeto de lei que submeto a apreciação desta Casa

Legislativa, tem por objetivo propor a contratação de seguro garantia
para obras, projetos e quaisquer outros serviços realizados pelo Poder
Público no Estado do Maranhão. Pretendemos, com este projeto,
interromper algumas ilegalidades praticadas quando da contratação
dos serviços como: superfaturamento, a má qualidade dos serviços,
atrasos, abandono, entre outras.

Distanciando assim o governo das empreiteiras, já que terá a
seguradora como fiscalizadora e a maior interessada em evitar desvios
e desperdícios, garantindo a finalização da obra ou de qualquer outro
serviço no prazo e preços estabelecidos, evitando a “sangria” dos
cofres públicos em relações promíscuas entre empresas e pessoas
inescrupulosas que atuam unicamente para manipular as ações
executadas pelo poder público.

Por todo o exposto e com vistas a proteger o Poder Público,
conto com o apoio de meus pares para aprovação do presente projeto
de lei. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 142 / 17

Institui a Política Estadual de Incentivo à Geração
e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, e dá outras
providências.

Art. 1º Institui a Política Estadual de Incentivo à Geração e ao
uso da Energia Solar – Pró-Solar, com a finalidade de aproveitar o
potencial solar do Estado para racionalizar o consumo de energia
elétrica.

Art. 2º A Pró-Solar tem por objetivo:
I - aumentar o uso da energia solar na matriz energética do

Estado;
II - estimular a implantação de sistemas de energia solar e os

investimentos nessa área, englobando o desenvolvimento tecnológico
e a geração, fotovoltaica e fototérmica, para comercialização e
autoconsumo nas áreas urbanas e rurais, pela iniciativa pública e
privada, considerando o uso residencial, comunitário, comercial,
industrial e agropecuário;

III - especialmente, incentivar a geração e o uso da energia
fotovoltaica em áreas distantes da rede de distribuição de energia elétrica;

IV - transformar o Estado em um referencial nacional de geração
e consumo de energia solar;

V - reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico
de consumo;

VI - incentivar a implantação de indústrias de equipamentos,
materiais e componentes utilizados em sistemas de energia solar,
propiciando a geração de emprego e renda;

VII - fomentar:
a) Programas de capacitação e formação de recursos para atuar

em todas as etapas da cadeia produtiva da energia solar;
b) Estudos sobre a aplicação e ampliação do uso da energia

elétrica a partir da energia solar;
c) Campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia

solar;
VIII - contribuir para a diminuição dos índices relativos à emissão

de gases de efeito estufa;
IX - incentivar as instituições públicas e autarquias de pesquisa

e ensino do Estado a desenvolverem programas de pesquisa destinados
ao incremento da geração e do uso da energia solar no Tocantins;

X - estimular o desenvolvimento e a capacitação de setores
comerciais e de serviços relativos a sistemas de energia solar;

XI - fomentar estudos para implantação de energia solar nos
órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado;

XII - contribuir para a manutenção de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Art. 3º Para a consecução dos objetivos definidos no art. 2º
desta Lei, compete ao Estado:

I - estabelecer metas, programas, planos, normas e
procedimentos para sobrelevar o uso da energia solar na matriz
energética estadual;

II - firmar convênios e parcerias com instituições públicas e
privadas para o

desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
III - adotar incentivos financeiros, fiscais e tributários

adequados ao desenvolvimento da cadeia produtiva, desde a fabricação,
venda e instalação de equipamentos e sistemas, até a comercialização
da energia solar;

IV - propor, na legislação orçamentária, recursos financeiros
para o custeio de atividades, programas e projetos voltados para os
objetivos previstos nesta Lei;

V - promover estudos e estabelecer metodologias adequadas
para a identificação do potencial de irradiação solar de cada região, com
vistas a auxiliar os investidores na implantação de usinas fotovoltaicas
e outras atividades relacionadas;

VI - oportunizar o desenvolvimento do mercado de
equipamentos e serviços, atraindo investidores nacionais e
internacionais;

VII - promover articulação institucional para o
desenvolvimento de estratégias de incentivo apropriadas à geração de
energia solar no ambiente do setor elétrico do Estado.

Art. 4º São instrumentos da Pró-Solar:
I - o incentivo fiscal e de crédito;
II - o fomento à pesquisa e tecnológica;
III - a assistência técnica de sistemas para uso e consumo de

energia.
Art. 5º Os projetos de novas edificações, reformas ou obras de

manutenção de prédios públicos do Poder Executivo devem prever a
instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica e de energia solar
fototérmica, dimensionados de acordo com a necessidade de cada
edificação.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste
artigo os prédios públicos que, mediante justificativa emitida por
profissional habilitado, apresentarem inviabilidade técnica de instalação
dos sistemas de energia solar, fotovoltaica ou fototérmica.

Art. 6º Na celebração de convênio com o Estado, para a
construção de prédios públicos e conjuntos habitacionais, têm prioridade
os municípios que disponham de legislação promotora do uso de energia
solar fotovoltaica e fototérmica.

Art. 7º É o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder:
I - incentivo fiscal e tributário às empresas que fabricam

equipamentos de energia alternativa, em especial a solar;
II - isenção de ICMS nas operações com equipamentos,

componentes e materiais para o aproveitamento da energia solar.
Art. 8º É instituído o Conselho Estadual de Geração e Uso de

Energia Solar, órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa
para a implantação da Pró-Solar.

Parágrafo único. A composição do Conselho Estadual de
Geração e Uso de Energia Solar é estabelecida em regulamento a ser
baixado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm
à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 10. Cumpre ao Chefe do Poder Executivo baixar os atos
necessários ao cumprimento desta Lei

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.

- Deputada Ana do Gás - PC do B - MA.

JUSTIFICATIVA
O planeta está sofrendo os efeitos de uma crise energética sem

precedentes. Nas mais diferentes esferas de representação, a sociedade
está se mobilizando pela sustentabilidade. Nesse contexto, destacam-
se as fontes energéticas renováveis e não poluentes como a solar.

É digna de nota a Resolução Aneel n° 482/2012, que incentiva
a geração própria de energia elétrica e estabelece o sistema de
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compensação de créditos, no qual a energia gerada pelo consumidor é
injetada na rede elétrica e é devolvida a ele em créditos de energia.

A instalação de uma unidade fotovoltaica proporciona uma
redução na conta de energia de forma instantânea, além de contribuir
com o sistema elétrico nacional como um todo. A microgeração e a
minigeração evitam elevados investimentos em linhas de transmissão e
distribuição.

A Resolução Aneel nº 482/2012 foi alterada pela Resolução
Aneel nº 687/2015, segundo a qual os créditos de energia elétrica
adquiridos por proprietários de micro e minigeração participantes do
sistema de compensação serão calculados com base em todas as
componentes da tarifa de energia elétrica, ou seja, integralmente.

Outra mudança é o autoconsumo remoto, que permitirá que
um gerador utilize créditos em outra unidade consumidora. Um cliente
residencial, por exemplo, pode produzir a energia em sua casa de praia
e utilizar os créditos em seu apartamento. Além disso, a Resolução
Aneel nº 687/2015 possibilita a instalação de geração distribuída em
condomínios, que são empreendimentos de múltiplas unidades
consumidoras.

Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre
os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios
consumidores. Foi criada, ainda, a figura da “geração compartilhada”,
possibilitando que diversos interessados se unam em um consórcio ou
em uma cooperativa, instalem uma micro ou minigeração distribuída e
utilizem a energia gerada para redução das faturas dos consorciados ou
cooperados.

Importa ressaltar, também, que o tempo de duração de créditos
foi expandido, passando de três para cinco anos. Já o prazo total para
as distribuidoras conectarem as usinas de até 75 kw, que era de 82 dias,
foi reduzido para 34 dias.

Essas novas regras passam a vigorar a partir de março de 2016.
A Resolução Aneel nº 687/2015 representa importantes

avanços, mas ainda existem barreiras a serem transpostas. É fundamental
que todos os Estados participem da isenção de ICMS, que depende da
decisão dos Estados, e que os governos tornem disponíveis recursos
para financiamento das instalações de micro e minigeração.

No âmbito federal, o objetivo do projeto de lei ora apresentado
é prover uma fonte de recursos para instalação de unidades de
microgeração ou minigeração distribuída de energia elétrica. Os recursos
serão advindos da renúncia fiscal da União. Depois que a União receber
os recursos renunciados, haverá, adicionalmente, um recebimento de
10% ao ano dos créditos gerados pela unidade por um período de 25
anos.

O incentivo à geração distribuída de energia elétrica a partir da
energia solar e de outras fontes renováveis, que traz importantes ganhos
ambientais e promove a geração de trabalho e renda, é o objetivo da
proposição ora apresentada para a qual pedimos o apoio dos nobres
Pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.
- Deputada Ana do Gás - PC do B - MA.

PROJETO DE LEI N° 143 / 17

Revoga o inciso II, e Altera o inciso III do Art 48 da
Lei no 9.985, de 11 de fevereiro de 2014 que Dispõe
sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, Veículos
e Cargas do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art.1°- O art. 48 da Lei no 9.985, de 11 de fevereiro de 2014:
“Art. 48...
II – Revogado
III - Ser portador de identidade estudantil atualizada no ano

corrente, que possui validade e emitida por entidade legalmente
constituída. “

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.
- Glalbert Cutrim - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem como ponto principal garantir aos

nossos jovens mais oportunidades e o acesso universal a educação.
A Constituição Federal em seu Art. 205 garante a Educação

como direito de todos e dever do Estado e, sem dúvidas garantir aos
jovens o acesso à meia passagem mediante a frequência regular nas
instituições de ensino é prezar por mais um mecanismo que facilite  a
vida dos nossos estudantes.

A juventude hoje tem mais oportunidades de acesso à educação,
mas, muitas vezes por questões financeiras, as condições são limitadas.

Este projeto tem como mecanismo social, oportunizar através
da meia passagem que estudantes, sobretudo aqueles que necessitam
pegar mais de uma condução, sejam beneficiados para ajudar na
conclusão de seus estudos.

Como pode ser vislumbrado no projeto em tela, há neste
legislador a preocupação para que o uso do beneficio seja exclusivamente
realizado por estudantes que freqüentam regularmente as instituições
de ensino, não podendo permitir que qualquer pessoa possa matricular-
se apenas com o intuito de obter a meia passagem.

Entretanto essa garantia não está sendo dada exclusivamente a
estudantes, mas também a ex-estudantes, uma vez que a lei não exige a
apresentação de carteira estudantil válida e não determina que as mesma
tenham prazo de validade. O problema decorrente desta falha é que
muito ex-estudantes vem utilizando as vagas limitadas reservadas nos
Ferry-boat e retirando o direito garantidos aos reais merecedores.

Dessa maneira, a alteração proposta nesse projeto de lei, visa
corrigir tal falha do projeto original.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017.
- Glalbert Cutrim - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 022 / 17

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE medalha “Manuel Beckman” ao
senhor Edeilson Carvalho.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao senhor Edeilson Carvalho.
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Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de

sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, - São Luís, 06 de junho de 2017 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

Edeilson Carvalho, Coronel da Policia Militar do Estado do
Maranhão, Comandante do Policiamento de área do Interior 6, com
circunscrição no Sul do Maranhão.

Natural de São Luís Gonzaga do Maranhão.
Filho de Neuza Carvalho Santos, nascido em 21 de fevereiro

de 1971.
Formou-se em Técnico em Agropecuária no ano de 1989 na

Escola Agrotécnica Federal de São Luis do Maranhão.
Ingressou na Policia Militar do Maranhão no ano de 1990, na

cidade de Imperatriz/MA, na graduação de soldado, tendo servido na
Companhia de Policiamento de Trânsito e no Serviço de Inteligência
do 3º BPM.

Concluiu o curso de bacharel em direito pela Universidade
Federal do Maranhão em 1999, tendo prestado vestibular em 1992.

Foi aprovado no vestibular realizado pela Universidade
Estadual do Maranhão para o Curso de Oficiais da Polícia Militar do
Maranhão no ano de 1993, concluindo o Curso de Formação de Oficiais
em 1995, tendo sido o 02 colocado na classificação final.

Em 1995 foi declarado Aspirante a Oficial PM; Em 1996 foi
nomeado ao posto de 2º Tenente da Polícia; Em 1999 foi promovido ao
posto de 1º Tenente; Em 2001 foi promovido ao posto de Capitão
PM; Em 2006 foi promovido ao posto de Major PM; Em 2012 foi
promovido ao posto de Tenente Coronel e em 2016 foi promovido ao
posto de Coronel PM.

Como Oficial sempre exerceu as funções de Comando de tropa,
em importantes Municípios e regiões do Estado, tendo sido: Chefe da
2ª Seção, Comandante da CPRP, GOE e FT, do 3º BPM em Imperatriz/
MA; Comandante da 4/5º BPM – Grajaú/MA; Sub Comandante do 5º
BPM - Barra do Corda/MA; Comandante da 2º CI (15º BPM)– Bacabal/
MA; Comandante da 5º CI-PMMA– Açailândia/MA; Comandante do
3º Batalhão de Policia Militar em Imperatriz/MA; Chefe do Estado
Maior CPAI-3 São Luis do Maranhão/MA; Comandante do 14º
Batalhão de Policia Militar em Imperatriz/MA; Comandante do CPAI-
6.

Possui 40 cursos técnicos profissionais de relevância, entre
outros: Curso de Operações Especiais (CAVEIRA)– Diretoria de
Ensino PMMA; Curso de Especialização em Segurança Pública –Policia
Militar da Paraíba; Curso de Políticas Públicas com foco na Segurança
Públicas para gestores – Escola de Governo; Curso Multiplicador de
Polícia Comunitária – Policia Militar de Minas Gerais; Swat School –
Porto Alegre – RS ; Curso de Força Tática – Polícia Militar de Roraima;
Curso de Tiro Defensivo na Preservação da Vida “Método Giraldi” –
Secretaria de Estado de Segurança Pública; Curso de Técnicas de
Identificação Veicular e Documental – Detran-MA; Curso Básico de
Inteligência –SENASP; Curso de Introdução a Atividade de Inteligência–
SENASP; Curso de Tiro Defensivo–SENASP; Curso de Busca e
Apreensão –SENASP; Curso de Identificação Veicular – SENASP;
Curso de Levantamento Pericial em Local de Acidente – Escola de
Governo do Maranhão; Curso de Combate à Lavagem de Dinheiro-
SENASP; Curso de Busca e Apreensão- SENASP Prevenção
Criminalidade e Violência- SENASP; Curso de Analise Criminal –
SENASP; Curso de Crimes Ambientais  –SENASP; Curso de Direitos
Humanos–SENASP; Curso de Formação de Formadores –SENASP;
Curso de Identificação Veicular 1–SENASP; Curso de Investigação
Criminal 1–SENASP; Curso de Investigação Criminal 2–SENASP;
Curso Local do Crime: Isolamento e Preservação–SENASP; Curso
Mulher Vítima de Violência Domestica–SENASP; Curso de
Policiamento Comunitário Escolar–SENASP; Curso Orientado para o
Problema–SENASP; Curso Português Instrumental–SENASP; Curso

Saúde ou Doença: de qual lado você está? –SENASP; Curso Sistema de
Comando de Incidentes I–SENASP; Curso Sistemas e Gestão em
Segurança Publica–SENASP; Curso Técnicas e Tecnologias Não Letais
de Atuação Policial–SENASP; Curso Uso da Informação na Gestão de
Segurança Publica–SENASP; Curso Uso Progressivo da Força–
SENASP; Curso Violência, Criminalidade e prevenção–SENASP.

O Coronel Edeilson ao longo de sua carreira participou do
processo de formação de inúmeras turmas de policiais, sendo Diretor
do Curso de Formação de Soldado em 2007 na cidade de Bacabal/MA,
onde também foi instrutor; Foi instrutor dos Cursos de Soldado
realizados no 3º BPM nos anos de 2001, 2002, 2014, 2015, 2016 e
2017; Foi também instrutor nos cursos de Formação de Soldado
realizados em Açailândia/MA (2014, 2016, 2017); Balsas em 2016 e
São Luis do Maranhão em 2017;

Atuou como diretor nos cursos de Força Tática na cidade de
Imperatriz/MA, Grajaú/MA, Bacabal/MA e Açailândia/MA, ao lado
do Coronel Pereira (Comandante Geral), foi o primeiro FT do Maranhão,
tendo realizado do curso em Boa Vista, Capital do Estado de Roraíma.

Coronel Edeilson é caracterizado por ser um policial dinâmico,
estrategista, extremamente operacional, com forte atuação no combate
à criminalidade, tendo sido bastante elogiado nos Municípios por onde
trabalhou.

Elaborou Plano de Combate a Assalto a Banco na região de
Bacabal/MA, Açailândia/MA, Imperatriz/MA e região Sul do
Maranhão. É autor do Plano de Gestão pela Qualidade implantado no
âmbito do CPAI/6

Recebeu o Título de cidadão Imperatrizense, cidadão
Joaolisboense e La Roquense. Foi condecorado com a medalha de
Mérito Operacional da PMMA, medalha Brigadeiro Falcão (Maior
Comenda da PMMA), medalha Alferes Morais Santos (Maior Comenda
do Corpo de Bombeiros do Maranhão).

Nunca foi punido disciplinarmente, não respondeu inquérito,
sindicância ou respondeu a processo penal.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, - São Luís, 06 de junho de 2017 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

REQUERIMENTO Nº 432 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
seja concedido abono de faltas, durante minha ausência nas Sessões
Plenárias, referentes ao período de 05 a 07 de junho do corrente ano,
tendo vista a necessidade de participar de reunião com técnicos do
Ministério da Indústria e Comércio para discutir a questão da
transferência das atribuições das atividades da pesca, do Ministério da
Agricultura para o Ministério da Indústria e Comércio e também,
participar da Audiência Pública, no Plenário 3-Anexo II da Câmara dos
Deputados, que irá debater “a importância e a potencialidade do Centro
de Lançamento de Alcântara”, convite em anexo, representando a
Assembleia Legislativa do Estado.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 05 de junho de 2017. - Edson Araújo - Deputado
Estadual  - PSB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.06.17
EM: 07.06.17

REQUERIMENTO N° 433 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a V. Exa. que sejam justificadas as minhas ausências das Sessões
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realizadas nos períodos de 15 a  21 de Maio do corrente ano, nossa
ausência é justificada em consequência de estarmos no período de 15 a
17 de Maio em Brasília acompanhando prefeitos maranhenses junto a
Marcha dos Prefeitos e no período de 18 a 21 de Maio, em atividade a
serviço deste poder no município de Imperatriz.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 de Junho de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.06.17
EM: 07.06.17

REQUERIMENTO Nº 434 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após
ouvida a mesa, seja realizada, através da Comissão de Assuntos
Municipais e de Desenvolvimento Regional, Audiência Pública para
tratar de assuntos relacionados ás Atualizações Cartográficas das
Divisas dos Municípios da região Metropolitana da Ilha de São Luís-
MA, no dia 21 de junho do ano em curso, terça-feira, às 14h30, na
Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa- ALEMA,
localizado na Av. Principal S/N- (Maiobão), Paço do Lumiar-MA,
CEP 65130-000.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 fr junho de 2017. –
Bira do Pindaré – Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE A
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 07/06/17

INDICAÇÃO Nº 720 / 17.

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de Lago
dos Rodrigues-Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 721 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado da Segurança Cidadã o Senhor
Jefferson Portela, solicitando, em caráter de urgência,  de DUAS
VIATURAS para o município de Arari.

Nosso pedido justifica-se em virtude da situação de insegurança
e pânico que decorre da falta de melhores condições de suporte para as
ações policiais. Por entendermos que esta é uma situação que tem

solução simples, não podemos admitir que a população seja refém de
criminosos e que a polícia não execute sua principal função por
insuficiência em seus instrumentos de trabalho.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 722 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de Lagoa
Grande -Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 723 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de São Luís
Gonzaga--Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 724 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de
Joselândia-Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 725 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão, Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de Bernardo
do Mearim-Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 726 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de Porção
de Pedras -Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 727 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de Trizidela
do Vale-Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 728 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,

solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de Lima
Campos-Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 729 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Informação do Estado do Maranhão,  Senhor JHONATAN ALMADA,
solicitando implantação e instalação, em caráter de urgência,  daRede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet) no município de Pedreiras-
Ma.

Nosso pedido justifica-se por sua finalidade que é proporcionar
e democratizar o acesso à rede mundial de computadores, por todos os
maranhenses de forma gratuita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Maio de 2017. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 730 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente, a construção de uma creche no bairro Vilagio do Cohatrac
V.

Esta indicação atende as demandas da Associação de moradores
do bairro Vilagio do Cohatrac e Cohatrac V que representa 6.500 (seis
mil e quinhentos) moradores e se justifica em razão da necessidade de
uma creche para atender crianças e dar suporte a mães dos bairros
Vilagio do Cohatrac, Cohatrac V, Jardim Araçagy, Itagurá e Alvorada,
que não tem local adequado para deixar seus filhos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 731 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Presidente da
CEMAR, o Senhor Augusto Miranda da Paz Júnior, que proceda à
realização de serviço de posteamento e instalação de iluminação pública
no Residencial Luís Fernando, em Paço do Lumiar.

Esta indicação atende as demandas da Associação Beneficente
de Moradores do Residencial Luís Fernando e se justifica em razão da
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ineficiência da iluminação pública nessa localidade, o que traz muita
insegurança e perigos para a comunidade, que não pode trafegar pelas
ruas a noite.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 732 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador
do Estado, Dr. Flávio Dino, com cópia para o Excelentíssimo Secretário
de Estado de Infraestrutura, Cleiton Noleto, solicitando a inclusão dos
municípios de: Esperantinópolis, Governador Archer, Capinzal do
Norte, Joselândia, Passagem Franca, Paulo Ramos, Presidente Juscelino
e Cururupu no Programa Estadual “Mais Asfalto”.

Deputada Ana do Gás -  PC do B – MA.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 733 / 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 Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio
Dino, e para o Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, solicitando a
criação de um Projeto de Lei no sentido de barrar a prática do Assédio
Moral no âmbito do serviço público de nosso Estado.

O projeto visa compelir a prática de assédio moral por agentes
públicos, no âmbito da administração direta, indireta e fundações
públicas dos Poderes do Estado e que impliquem em violação da
dignidade dos servidores, sujeitando-os a condições de trabalho
humilhante ou degradante.

Dessa forma, encaminhando modelo de anteprojeto que consta
em anexo, solicito empenho no encaminhamento da presente indicação
que terá reflexos positivos em todo Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 24 de maio de
2017. - Prof. Marco Aurélio - Deputado Estadual – P C do B

PROJETO  DE  LEI

Veda o assédio  moral  no  âmbito  da
administração  pública  estadual  direta,  indireta
e  fundações  públicas.

Artigo 1.º  -  Fica  vedado  o  assédio  moral  no  âmbito  da
administração  pública  estadual  direta,  indireta  e  fundações  públicas,
submetendo  servidor  a  procedimentos  repetitivos  que  impliquem
em  violação  de  sua  dignidade ou, por qualquer forma, que o sujeitem
a  condições  de  trabalho  humilhantes  ou  degradantes.

Artigo  2.º  -  Considera-se  assédio  moral  para  os  fins  de
que  trata  a  presente  Lei,  toda  ação,  gesto  ou  palavra,  praticada  de
forma  repetitiva  por agente, servidor, empregado, ou qualquer  pessoa
que,  abusando  da  autoridade  que  lhe  confere  suas  funções,  tenha
por  objetivo  ou  efeito  atingir  a  autoestima  e  a autodeterminação  do
servidor,  com  danos  ao  ambiente  de  trabalho,  ao  serviço  prestado
ao  público  e  ao  próprio  usuário,  bem  como  à  evolução,  à  carreira
e  à  estabilidade  funcionais  do  servidor,  especialmente:

I  -  determinando o cumprimento de atribuições  estranhas  ou
de  atividades  incompatíveis  com  o  cargo  que  ocupa,  ou  em
condições  e  prazos  inexeqüíveis;

II  -  designando  para  o  exercício  de  funções  triviais aquele
que exerça funções  técnicas,  especializadas,  ou  aquelas  para  as
quais,  de  qualquer  forma,  exijam  treinamento  e  conhecimento
específicos;

III  -  apropriando-se  do  crédito  de  idéias,  propostas,
projetos  ou  de  qualquer  trabalho  de  outrem;

Parágrafo único  -  Considera-se também  assédio  moral  as
ações,  gestos  e  palavras  que  impliquem:

1  -  em  desprezo,  ignorância  ou  humilhação  ao  servidor,
que  o  isolem  de  contatos  com  seus  superiores  hierárquicos  e  com
outros  servidores,  sujeitando-o  a  receber  informações,  atribuições,
tarefas  e  outras  atividades   somente  através  de  terceiros;

2  -  na  sonegação  de  informações  que  sejam  necessárias  ao
desempenho de suas funções ou úteis a  sua  vida  funcional;

3  -  na  divulgação  de  rumores  e  comentários  maliciosos,
bem  como  na  prática  de  críticas  reiteradas  ou  na  de  subestimação
de  esforços,  que  atinjam  a  dignidade  do  servidor;

4  -  na  exposição  do  servidor  a  efeitos  físicos  ou  mentais
adversos,  em  prejuízo  de  seu  desenvolvimento  pessoal  e
profissional.

Artigo 3.º  -  Todo  ato  resultante  de  assédio  moral  é  nulo
de  pleno  direito.

Artigo 4.º  -  O  assédio  moral  praticado  pelo  agente,
servidor,  empregado  ou  qualquer  pessoa  que  exerça  função  de
autoridade  nos  termos  desta  Lei,  é  infração  grave  e  sujeitará  o
infrator  às  seguintes  penalidades:

I  -  advertência;
II  -  suspensão;
III  -  demissão.
§ 1.º  -  Na  aplicação  das  penalidades  serão  considerados  os

danos  que  dela  provierem  para  o  servidor  e  para  o  serviço
prestado  ao  usuário  pelos  órgãos  da  administração  direta,  indireta
e  fundacional,  as  circunstâncias  agravantes  ou  atenuantes  e  os
antecedentes  funcionais.

§ 2.º -  A  advertência  será  aplicada  por  escrito  nos  casos  que
não  justifique  imposição  de  penalidade  mais  grave.   A  penalidade
de  advertência  poderá  ser  convertida  em  freqüência  a  programa  de
aprimoramento  e  comportamento  funcional,  ficando  o  servidor
obrigado  a  dele  participar  regularmente,  permanecendo  em  serviço.

§ 3.º -  A  suspensão  será  aplicada  em  caso  de  reincidência
de  faltas  punidas  com  advertência.   Quando houver  conveniência
para  o  serviço,  a  penalidade  de  suspensão  poderá  ser  convertida
em  multa,  em  montante  ou  percentual  calculado  por  dia  à  base  dos
vencimentos  ou  remuneração, nos  termos  das  normas  específicas
de  cada  órgão  da  administração  direta,  indireta  e  fundacional,
ficando  o  servidor  obrigado  a  permanecer  em  serviço.

§ 4.º -  A  demissão  será  aplicada  em  caso  de  reincidência  das
faltas  punidas  com  suspensão.

Artigo 5.º  -  Por  provocação  da  parte  ofendida,  ou  de  ofício
pela  autoridade  que  tiver  conhecimento  da  prática  de  assédio
moral,  será  promovida  sua  imediata  apuração,  mediante  sindicância
ou  processo  administrativo.

Parágrafo único  -  Nenhum  servidor  poderá  sofrer  qualquer
espécie  de  constrangimento  ou  ser  sancionado  por  ter  testemunhado
atitudes  definidas  neste  artigo  ou  por  tê-las  relatado.

Artigo 6.º  -  Fica  assegurado  ao  servidor  acusado  da  prática
de  assédio moral  direito  de  ampla  defesa  das  acusações  que  lhe
forem  imputadas,  nos  termos  das  normas  específicas  de  cada
órgão  da  administração  ou  fundação,  sob  pena  de  nulidade.

Artigo 7.º  -  Os  órgãos  da  administração  pública  estadual
direta,  indireta e  fundações  públicas,  na  pessoa  de  seus  representantes
legais,  ficam obrigados a tomar  as  medidas  necessárias  para  prevenir
o  assédio  moral,  conforme  definido  na  presente  Lei.

Parágrafo único - Para  os  fins  de  que  trata  este  artigo  serão
adotadas,  dentre  outras,  as  seguintes  medidas  :
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1  - o planejamento  e  a  organização  do  trabalho:
a)  levará em consideração a autodeterminação  de  cada  servidor

e possibilitará o exercício de sua responsabilidade funcional e
profissional;

b)  dará a ele possibilidade de variação  de  atribuições,  atividades
ou  tarefas  funcionais;

c.)  assegurará  ao  servidor  oportunidade  de  contatos  com  os
superiores  hierárquicos  e  outros  servidores,  ligando  tarefas
individuais  de  trabalho  e  oferecendo  a  ele  informações  sobre
exigências  do  serviço  e  resultados;

d)  garantirá  a  dignidade  do  servidor.
2  -  o trabalho  pouco  diversificado  e  repetitivo  será  evitado,

protegendo  o  servidor  no  caso  de  variação  de  ritmo  de  trabalho;
3 - as condições de trabalho garantirão ao servidor

oportunidades de desenvolvimento funcional e profissional  no  serviço.
Artigo 8.º  -  A  receita  proveniente  das  multas  impostas  e

arrecadadas  nos  termos  do  artigo  4.º  desta  Lei,  será  revertida  e
aplicada exclusivamente  no  programa de aprimoramento e
aperfeiçoamento  funcional  do  servidor.

Artigo 9.º – As despesas  decorrentes  da  execução  orçamentária
da  presente  lei  correrão por conta das dotações  próprias  do  orçamento,
suplementadas  se  necessário.

Artigo 10 – Esta lei entrará em vigor  na data  de  sua  publicação,
revogadas  as  disposições  em  contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 734 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exm. Prefeito de São Luís, Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, com cópia ao Secretário de Municipal de Obras
e Serviços Públicos de São Luís, Sr. Antônio Araújo, para que
efetue de modo mais breve possível a construção de uma praça pública
no Residencial Pinheiros I, em São Luís/MA.

Trata-se de um conjunto residencial, situado na região da
Cohama, que ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, apresentou
grande crescimento populacional, dando origem ao surgimento do
Residencial Pinheiros II.  Todavia, apresentou um forte crescimento
demográfico, e com isso, surgiram também alguns problemas de
infraestrutura que comprometem a qualidade de vida de seus moradores.

Nesse sentido, cumpre destacar a inexistência de um espaço
dedicado ao lazer e divertimento no bairro. Atualmente, na localidade,
residem diversas famílias que desde a fundação do bairro pleiteiam
pela construção de praça ou qualquer espaço público voltado para a
integração social na comunidade.

É sabido que os espaços públicos, entre eles praças e parques,
se tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento sustentável
de cidades, mostrando-se fundamentais em seu planejamento na
perspectiva de melhora na qualidade de vida de seus habitantes

Deste modo, objetivando oferecer mais conforto e satisfação
aos moradores da supracitada comunidade, haja vista que o laser é
considerado uma forma de descanso necessária para manutenção do
bem-estar pessoal, faz-se necessária a construção de uma praça pública
no Residencial Pinheiros I, para que sua população possa enfim usufruir
de um espaço público apropriado para o laser e integração social,
justificando a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de junho 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 735 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro
e Costa, Governador do Estado do Maranhão, para que adote
providências no sentido de regulamentar as disposições da Lei Estadual
nº 10.268/2015 que dispõe sobre a instituição de “mecanismo de
controle do patrimônio público do Estado do Maranhão, sobre
provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas
contratadas para prestar serviços de forma contínua, no âmbito da
Administração Pública Estadual”.

A aprovação do projeto de Lei nº 037/2015, que com a sanção
governamental passou a ser a Lei nº 10.269/2015, deu uma grande
contribuição em favor dos trabalhadores, exatamente no ato do repasse
dos recursos financeiros feitos às empresas, “as provisões de encargos
trabalhistas relativas a férias, décimo-terceiro salário e multa do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por dispensa sem justa
causa, a serem pagas pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual e empresa contratadas para prestar serviços de forma
contínua”, sendo retidas do valor mensal do contrato e depositadas
exclusivamente em banco púbico oficial, nos termos do art. 2º da referida
Lei.

Com tal matéria, os trabalhadores e as trabalhadoras terão ao
final de um contrato com empresa privadas no âmbito da Administração
Pública Estadual maior segurança na garantia dos pagamentos das verbas
trabalhistas em seu favor, já que tal conta será bloqueada e a ocorrência
de movimentação se dará somente por ordem do órgão ou entidade
contratante, e lhes garante a satisfação de tais verbas, cessando
irregularidades já percebidas em momentos anteriores quando as
empresas contratadas recebiam o pagamento do Governo do Estado
pela prestação de serviço, no entanto não efetuavam os repasses aos
trabalhadores e as trabalhadoras, especialmente aos trabalhadores da
área de segurança que ficavam sem receber suas verbas.

Destaque-se a disposição de que a “execução completa do
contrato só acontecerá quando o contrato comprovar o pagamento de
todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes aos
empregados”, nos termos do parágrafo único do art. 11 da aludida Lei.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governo do
Estado do Maranhão, em caráter de urgência, efetue a Regulamentação
da Lei nº 10.268/2015, solicitando o amplo apoio dos pares desta Casa
Legislativa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
junho de 2017. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº  736 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro se digne Vossa Excelência
de, depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhar a presente ratificação
da Indicação nº 571/2017 à Excelentíssima Senhora Luislinda Valois,
Ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, do
Governo Federal,  bem como a toda Bancada Federal (Deputados e
Senadores) do Estado do Maranhão em Brasília, solicitando a
estes que intercedam junto ao Governo Federal  no sentido de que seja
agilizado o Cumprimento por parte da União Federal da segunda
parte do Convênio nº 823611/2015, firmado entre o Governo
Federal e a Secretaria de Estado da Mulher do Governo do Estado
do Maranhão.
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JUSTIFICATIVA

Apresenta-se esta ratificação de Indicação solicitando, mais
uma vez, a agilização do cumprimento da segunda parte no Convênio
nº 823611/2015, concernente ao repasse do restante do valor pactuado
no convênio respectivo, celebrado pela Secretaria Especial da Mulher/
Governo Federal junto à Secretaria de Estado da Mulher do Governo
do Estado do Maranhão, para, principalmente, seja efetivado o
pagamento dos serviços de construção e conclusão da obra respectiva,
uma vez que, sabemos, os recursos já existem para isso. Desta forma,
a fim de que o Governo do Estado possa dar cumprimento à sua parte
no convênio, dando início aos processos de contratação de pessoal e
de serviços e, finalmente, possa colocar em funcionamento a Casa da
Mulher Brasileira no Maranhão, uma vez que, segundo informações
do próprio Governo Estadual, todas as demais providências para
funcionamento da CMB, como montagem dos móveis e equipamentos,
já foram tomadas.

O Parlamento maranhense, através da Procuradoria da Mulher
da Assembléia Legislativa, mostra grande preocupação com o atraso da
inauguração da Casa da Mulher Brasileira e, firme na necessidade de se
preservar o direito das mulheres à vida e à segurança, entende que
devem ser adotadas medidas urgentes para o funcionamento da
instituição respectiva, visto o crescente aumento da violência contra a
mulher,  como,  por exemplo, violência física, lesão corporal, grave
ameaça, violência moral ou psicológica, injúria e difamação, praticadas
por maridos, companheiros, pais, irmãos, cunhados, etc., tanto na
Capital quanto no interior, do Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel
Bequimão, em 29 de maio de 2017. - Valéria Macedo - Deputada
Estadual - Procuradora da Mulher na Alema - Francisca Primo -
Deputada Estadual - Nina Melo - Deputada Estadual - Ana do Gás -
Deputada Estadual - Andréa Murad - Deputada Estadual - Graça Paz
- Deputada 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 EDUARDO BRAIDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Raimundo Cutrim, por 5 minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Presidente, enquanto o Deputado Raimundo
Cutrim se dirige à tribuna, eu queria apenas reforçar um convite a
todos os deputados e às deputadas, e os que puderem participar, hoje,
às 11h, aqui no Plenário, haverá uma Sessão Solene de comemoração
aos 181 anos da Polícia Militar do Maranhão e também dos 15 anos do
Programa PROERD. Dessa forma, estendemos o convite a todos.
Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, bom dia
a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui nesta Casa
comemorando 181 anos de existência da Polícia Militar, no nosso
Estado e o PROERD também ainda que é uma grande satisfação, foi
criação ainda na gestão do Deputado Cutrim. Nós plantamos a semente
naquela época, em Santa Inês, foi a 1ª turma que foi um projeto que
veio para o Rio de Janeiro de outro país, e nós gostamos na época, e foi
trazido para Santa Inês como experiência. Plantamos a semente e ela

germinou. Isto que é importante, hoje está se falando neste assunto
com satisfação e as árvores crescendo e germinando, isso é importante.
Agora, ainda há pouco, foi lida a nossa proposta de Emenda à
Constituição que dá Nova Redação ao Parágrafo 1º do Art. 33 da
Constituição do Estado do Maranhão, para estabelecer a obrigação dos
Secretários de Estado a comparecer semestralmente à Comissão
Permanente da Assembleia ou ao plenário da Casa, para que os secretários
possam prestar contas à Assembleia Legislativa acerca de suas
atividades semestralmente. Isso é muito importante porque tanto os
deputados quanto a população vão tomar conhecimento daquilo que
está sendo feito em cada pasta. Isso é muito importante para que a
população possa acompanhar. Nós pedimos a assinatura dos colegas,
nós já temos 29, todos os colegas assinaram, não houve nenhuma
recusa, nem governo e nem oposição, mas já foi dado entrada. Esperamos
que seja aprovada, pois com certeza quem vai ganhar com esse
dispositivo é a população do nosso estado, porque vai poder
acompanhar, a cada seis meses, o que cada secretário está fazendo na
sua pasta. Agora, recentemente, nós estamos acompanhando o caso do
IDAC, eu acredito que ninguém falou do assunto, nem governo, nem
oposição, mas eu dizia que, quando foram construídos aqueles setenta
e poucos hospitais, os governos futuros iam ter problemas diversos,
em 10, 20, 30 anos, porque é quase impossível qualquer governo manter
70 e poucos hospitais funcionando num Estado terceirizado. É
humanamente impossível, vai ter problemas este, e vai ter problemas
futuros, são problemas que quando implantaram esta construção, esse
projeto, eu disse, olha não vai dar certo, o Estado não tem como
manter 70 e poucos hospitais terceirizados, é humanamente impossível,
hospitais de 20 e 50 leitos, aqui eu quero fazer referência a Carutapera.
Carutapera nós temos hospitais de 50 leitos que têm 28 anos de
existência, é um hospital, um dos primeiros construídos, que ele atende
toda aquela população daquela região, e eu tenho absoluta certeza de
que o Governador Flávio Dino não vai entregar este hospital e nem
outros para as prefeituras de 50 leitos porque todos, a gente sabe que
vai quebrar, não tem hoje no Estado, nenhuma prefeitura que tenha
condições de manter um hospital de 50 leitos no Estado do Maranhão,
não tem nenhuma prefeitura que tenha condições de manter um hospital
de 50 leitos e lá o de Carutapera, eu tomei conhecimento, eu não sei se
a prefeitura também queria assumir, seria o maior crime, seria um
crime de genocídio se o governador atual autorizasse um fato dessa
natureza entregar para uma prefeitura o Hospital de Carutapera porque
é um hospital que tem 28 anos de existência e presta atendimento há
28 anos há mais de 10, 15 municípios ali naquelas proximidades, é um
dos poucos hospitais que funciona ou certo ou errado porque os médicos
daquela região praticamente todos moram no município, isso aí é um
fato inédito, no Estado do Maranhão. Para concluir, Senhor Presidente,
com relação ao IDAC que eu falei, eu aqui não estou dizendo que ele
está certo ou está errado, eu não conheço o fato, eu não sei como é que
funcionam essas OCIPs, eu sempre fui contra, mas eu não sei o
funcionamento. Então, eu não entro no mérito porque eu não conheço,
mas eu fiquei preocupado com a exposição das pessoas. Eu via nos
blogs, tem um blog que eu olhei ontem, o que dizia? Dizia: “Aragão do
IDAC com uniforme de detento do complexo penitenciário”. E ali está
a foto da pessoa como presidiário. Isto está ocorrendo no Maranhão e
no Brasil, mas nós não podemos deixar que fatos dessa natureza fiquem
como regra. Se ele praticou um crime, ele é presidente de um partido
que representa o País, aí bota a pessoa com foto de presidiário. A
penitenciária não tem esse poder para mandar para a imprensa, nem
esta daqui e nenhuma do Brasil, para desmoralizar as pessoas
publicamente. Se a pessoa tem algum crime, vai cumprir na forma da
lei em espécie. Agora desmoralizar publicamente, a Constituição proíbe.
Isso não é correto, porque essa pessoa tem filho, tem neto, tem irmão,
tem mulher, tem amigos. Ainda é um fato de que nem condenado foi,
ele está preso sob uma medida cautelar. Muitas pessoas ficam com
medo de falar, mas eu não estou defendendo o senhor Aragão, eu estou
defendendo a maneira da exposição, da ridicularização de colocar um
ser humano em uma situação  ridícula, presidiário. Aí coloca a pessoa
com uniforme da penitenciária  e a penitenciária  não pode fazer isto.
E o Governador tem que determinar que seja proibido  estar colocando
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imprensa fotografia de preso ou de quem quer que seja, principalmente,
preso provisório para colocar na imprensa.  Para que serve? Para
desmoralizar a família? Ele vai cumprir a pena dele. Vai responder na ...
mas não dessa maneira. Isso são fases que talvez  o Governador não
saiba, mas o sistema penitenciário  não pode e não tem  e nem deve
fazer isso. Porque  se saiu, foi de lá, porque a foto é lá do presídio, de
maneira   uniformizado o presidiário.  Isso ai é uma  falta de  respeito
com a dignidade do ser humano.  Isso aí  é uma tortura psicológica  para
a família. E aí o Estado vai ser acionado,  depois vai dizer que não
podia. A mesma coisa é a interceptação  telefônica com mais de 30 dias.
A mesma coisa vazar coisa de interceptação telefônica, coisas  pessoais.
Agora aquele jornalista,  o Supremo disse que não foi ele. A Polícia
Federal  diz que não foi ele. O Ministério Público diz que não foi ele.
Para que juntar no processo  então fatos  pessoais? Não pode ser
juntado em processo fotografias de penitenciário.  É arquivo
administrativo  interno,  não é para mandar para a imprensa  para
desmoralizar as pessoas.  O Governador tem que dar uma determinação
e proibir que fatos dessa natureza comecem a acontecer  no nosso
Estado. Só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto, por cinco minutos,
permutando com o Deputado Léo Cunha. Deputado Léo Cunha, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Bom dia, deputados. Bom dia, Presidente, imprensa.
Presidente, eu só queria registrar que hoje, à tarde, serei recebido pelo
Governador Flávio Dino em companhia do Prefeito Vagtonio Brandão,
de Buritirana, onde vamos tratar da importância de viabilizar ajuda ao
Município de Buritirana, um grande município no Sul do Maranhão.
Eu quero deixar aqui para que amanhã eu venha para a tribuna e coloque
ao conhecimento de todos o que o Governador viabilizou para o
Município, que eu tenho certeza que ele tem preocupação com esse
município, e eu tenho certeza que seremos bem atendidos e que os
pleitos serão todos atendidos. Eu só queria registrar isso, Senhor
Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Deputado Léo Cunha, hoje, bateu o recorde
de objetividade na tribuna. Deputado Sousa Neto, por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas,
aos amigos da imprensa, ao meu amigo João Gabriel, de Olho d’Água
das Cunhas, que se encontra aqui na galeria. Senhor Presidente, eu vou
falar no Pequeno Expediente, porque talvez não haja quórum para
deliberação. Então eu entrei com requerimento desde a semana passada
e até agora não deu para ler o requerimento, que é o requerimento de nº
401/2017, que requer que, depois de ouvido o plenário, seja enviado
expediente ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária,
senhor Murilo de Andrade de Oliveira, para que se faça presente a esta
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a fim de prestar
esclarecimento acerca da fuga em massa de presos da Penitenciária
Estadual de Pedrinhas, ocorrido na noite do dia 28 do corrente mês.
Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna porque nós, servidores
desta Casa, deputados estaduais eleitos pelo povo, os Secretários de
Estado, o Governador e todo o servidor público do Estado do
Maranhão são pagos pelos impostos do contribuinte. E eu quero dizer
que é uma obrigação de qualquer Secretário, de qualquer deputado,
Governador, prestar esclarecimento para o povo quando é questionado.
O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que pagam seus
impostos têm todo o direito de ter e saber a transparência do que são
gastos os seus impostos. Eu digo isso porque vários requerimentos já
foram feitos para Secretários de Estado virem aqui a esta Assembleia
prestar esclarecimentos para a população do Estado do Maranhão, de
que forma estão sendo gastos seus impostos, e até agora o Governo do

Estado tem mandado barrar qualquer vinda de Secretário para cá. Isso
é o maior absurdo que se encontra. Eu quero saber, o progresso só
chega, meu amigo, onde há transparência. Não adianta esconder os
fatos e a realidade, por isso defendo o Projeto de Lei que o Deputado
Raimundo Cutrim conseguiu 28 assinaturas, Deputada Nina Melo. E
aqui no Projeto de  Lei diz  que  a cada seis  meses  qualquer  Secretário
vai ter  que  prestar  esclarecimento a  esta  Casa  sobre  os gastos das
suas  pastas. Nós que pagamos impostos, o povo do Estado do
Maranhão, que paga seus impostos, querem saber como é gasto na área
da saúde, da segurança, da infraestrutura, da educação, do turismo, e
não fazer essa propaganda que o Governador do Maranhão manda
fazer dizendo que está tudo as mil maravilhas. Não é verdade. Nós só
vamos saber se está tudo às mil maravilhas, se vierem para cá e
mostrarem o que a gente quer saber. Pedrinhas está um caos, está um
caos total.      Eu estou com um requerimento, como deputado eleito
pelo povo do Estado do Maranhão, querendo saber sobre a fuga em
massa que houve e que a Secretaria de Segurança de Administração
Penitenciária SEAP diz que foram só 29.  Na  verdade,  foram mais  de
50. O povo quer saber, mas o Secretário não vem. Aí eu quero saber:
para quem recorrer? É um absurdo. O Projeto de Lei do Deputado
Cutrim é um projeto de lei de grande valia para esta Casa, vai ser servir
de grande valia porque não é aceitável o contribuinte, o povo que paga
os deputados, que paga governador, que paga secretário  não saber de
que forma está sendo gasto os seus impostos porque o governador fica
maquiando, escondendo todos os secretários é uma vergonha isso,
como é que a gente vai fazer,  Deputado Vinícius Louro? Nós que
somos pagos deputados, o governador, os secretários com os impostos
dos contribuintes, querem saber a transparência, de que forma estão
sendo gastos os seus impostos, por meio das secretarias e não pode vir
um secretário prestar esclarecimento aqui porque o governador não
deixa, agora gastos com propaganda é um absurdo! Pegam de todas as
pastas e joga na de propaganda para poder maquiar os números e a
população que fica sem saber realmente o quê que está acontecendo,
de que forma estão sendo colocados os seus tributos, os seus impostos
porque aumento de imposto o governador já mandou aprovar nesta
Casa e aumentou os impostos e esses impostos que vocês pagam em
casa, senhores telespectadores, que nos pagam, ninguém sabe como
está sendo aplicado nas pastas, porque o governador não deixa os
secretários vir para cá para poder prestar esclarecimentos sobre os
impostos que vocês pagam, mas é isso que eu vou discutir, mais uma
vez, eu espero que se houver quórum, porque eles mandam esvaziar,
se houver quórum tenho certeza de que os Deputados vão aprovar a
vinda do secretário de Administração Penitenciária, seu Murilo Andrade.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Nina Melo, cinco minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos. Senhoras e Senhores que nos assistem.
Deputada Francisca, deputados, galeria, imprensa, servidores da Casa.
Senhor presidente, eu vim à tribuna hoje para apresentar um projeto
de lei de minha autoria, que dispõe sobre a criação da Semana de
Conscientização da Vacinação para Adultos e Crianças. É um ato de
amor, um ato importantíssimo que vem sendo menosprezado com a
diminuição do público alvo, ao longo dos últimos dois anos,
especialmente no Maranhão, por falta de políticas públicas na área de
saúde e na área de comunicação para que haja uma imunização, para
que haja vacinação efetiva da nossa população. Nós temos exemplos
como o rotavírus cuja vacinação de bebês teve uma diminuição de 10%
nos últimos dois anos; e a pólio, que é uma doença gravíssima,
potencialmente fatal. Eu quero chamar atenção agora para o HPV no
Maranhão, onde a principal causa de morte por câncer é o câncer do
colo do útero, mas nada está sendo feito. As nossas jovens, as nossas
meninas não estão sendo imunizadas por falta de orientação. Nós
precisamos, e eu venho chamar a atenção dessas meninas de 9 a 14
anos para que se imunizem, para que mais tarde nós não tenhamos
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internações e mortes por conta do câncer de colo de útero, que é uma
doença tão grave e que mais uma vez coloca o Maranhão em primeiro
lugar em morte e não em tratamento; primeiro lugar em falta de
acompanhamento, em falta de exames para diagnóstico precoce dessa
doença, e isso é vergonhoso para nós, os maranhenses, deputados e
todos da classe médica. É vergonhoso porque nós precisamos nos unir,
governo federal, governo estadual e os municípios, para exterminar ou
pelo menos diminuir muito a incidência de morte como acontece em
países como os Estados Unidos e a maioria dos países da Europa, onde
praticamente não há morte por câncer de colo de útero. O Maranhão
está em primeiro lugar somente nisso. Para reiterar esse nosso projeto
de lei que está tramitando na Comissão de Justiça, eu peço aos meus
pares, aos meus colegas que analisem isso com muita acurácia devido à
importância dessa semana, para que nós possamos, junto aos
professores, aos agentes de saúde, agentes de endemias, postos de
saúde, orientar excluindo qualquer dúvida que a população possa ter
com relação à vacinação, como eu disse antes, a esse gesto de amor. Eu
fiz uma indicação na semana passada ao secretário de Governo e de
Comunicação, Senhor Márcio Jerry, para que tome medidas legais e
administrativas para esse esclarecimento efetivo da população a fim
de que amanhã nós não tenhamos índices alarmantes de internações e
de mortes no nosso estado. Por último, quero cumprimentar o gestor
de um instituto que eu admiro muito, que é o Instituto Aldenora Belo,
que está aqui hoje presente, Doutor Dino. É uma satisfação estar aqui
hoje doutor, principalmente por estar aqui falando da importância de
se combater o câncer do colo de útero. Eu sou testemunha da sua luta,
da luta do Aldenora Belo para combater esse mal que mata e que
extermina tantas vidas. Pela atenção, obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, o que me traz aqui hoje é para falar sobre um projeto
que foi apresentado ontem, deputado Sousa Neto, pelo eminente
deputado Edilázio que tratava da regulamentação de transporte de
UBER intermunicipal. Aqui eu quero aproveitar essa oportunidade
para fazer esclarecimentos sobre esse assunto que foi amplamente
divulgado. Eu tenho acompanhado de ontem para hoje a repercussão,
deputada Nina, nas redes sociais e queria aproveitar esta oportunidade
para que a gente esclarecesse, já que nós, deputados, estamos sendo
muito cobrados por esse projeto de ontem. Primeiro, para que fique
bem claro, deputado Sousa Neto, a Assembleia não rejeitou o projeto,
até porque não apreciou. O projeto parou na CCJ, na Comissão de
Constituição e Justiça, que deliberou que o projeto continha vícios de
inconstitucionalidade. Então, por isso, não foi votado no Plenário.
Quero reiterar minha posição, deputada Nina, eu sou a favor do
funcionamento do Uber, mas o que foi questionado ontem é a
competência desta Casa e continuo reafirmando que não é matéria para
ser apreciada na Assembleia Legislativa, nem do Maranhão e nem de
nenhum estado, deputado Sousa Neto. Esse assunto é competência da
União para legislar e para regulamentar os municípios. Não cabe à
Assembleia Legislativa se posicionar nessa matéria, não é matéria de
nossa competência. Quero publicizar que eu tive, hoje pela manhã,
deputada Nina, uma conversa com a promotora Lítia que corroborou a
posição desta Casa, a nossa posição de ontem que não é matéria de
competência desta Casa Legislativa. E também colocar que ela me
comunicou que irá entrar, hoje ou no máximo amanhã, com uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade. E aqui, Deputado Vinícius, eu quero
fazer uma ressalva. O que eu apelei antes da votação foi que a gente
pudesse ampliar o debate. Tratar sobre a questão do UBER, até voltar
a discutir com a Câmara de São Luís que essa, sim, é o foro, tem a
competência para legislar, porque, veja bem, em dez capitais, Deputada
Nina, foi proibido o funcionamento do UBER, e nas dez capitais,
Deputado Vinícius foram à justiça. O Ministério Público foi à justiça
e derrubou em todas. E aqui eu posso dizer: Fortaleza, Natal, Recife,

Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, são dez. Não me vêm aqui à memória
todas. Então o que eu defendia, Deputado Vinícius, é que a gente
pudesse regulamentar. E um exemplo que eu digo de regulamentação
que pode criar algum tipo de equilíbrio, não desequilibrar a disputa
entre o UBER e os taxistas, um exemplo que eu posso citar é o de São
Paulo, onde lá na hora de regulamentar, que é competência da Prefeitura,
do município e da Câmara de Vereadores de São Paulo, eles colocaram
uma taxação de 10 centavos por km rodados. Não estou dizendo que
nós traríamos exatamente a mesma fórmula, mas eu acho que a gente
deveria ter ampliado o debate para que a gente pudesse ter chegado a
um consenso. E aqui quero só aproveitar e já encerrando meu
pronunciamento reiterar que esta Casa não reprovou, Deputado
Vinícius, projeto nenhum sobre UBER, até porque não é competência
desta Casa analisar tal matéria. Muito obrigado, Presidente.

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

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, o que me traz a esta
tribuna, hoje, é para parabenizar a TV Assembleia pelo grande trabalho
dentro da comunicação. No último dia 31 de maio, a TV Assembleia
Legislativa cumpriu mais uma vez um papel responsável com informação
precisa e de qualidade na prestação de serviço ao povo maranhense.
Uma reportagem de Ismael Gama, que houve mais de 116 mil pessoas
que viram a matéria nas redes sociais, que era sobre os árabes de trajes
típicos que estão sendo vistos em São Luís e em algumas cidades no
interior do Estado. São oito paquistaneses, Senhor Presidente, que
estão há dois meses no Brasil em viagem turística e em situação legal,
segundo as autoridades. Roraima, Pará e agora Maranhão. Em seguida,
irão a Teresina e Fortaleza. E a TV Assembleia trouxe a informação,
porque esses Paquistaneses, Senhor Presidente, quando eram vistos
por nós maranhenses, todo mundo ficava ali desconfiado, ficavam
preocupados para saber o que eles estariam fazendo aqui no Maranhão.
E a TV Assembleia realmente trouxe essa informação, colocando à tona
nas redes sociais, aqui mesmo no canal da TV Assembleia, mostrando
que aqueles paquistaneses estavam ali fazendo turismo no Brasil e
principalmente no Maranhão. E aqui a reportagem desvendou um
mistério e muitas perguntas dos maranhenses. Eles não oferecem risco
nenhum e estão em nosso Estado, como eu já disse, a passeio. Então eu
quero parabenizar a TV Assembleia e toda a sua equipe, comandada
pela jornalista Jaqueline Heluy, ao diretor de comunicação, Carlos
Alberto, porque mais uma vez nós temos que ressaltar a importância
da TV Assembleia, da comunicação da Assembleia Legislativa, que
vem trazer todas as informações, principalmente, dos deputados e
agora como o tema aí dos árabes, e que veio realmente tirar a dúvida
dos maranhenses perante essas pessoas que estavam no Maranhão.
Deputado Sousa Neto, eu mesmo estava preocupado, olhando aí o
índice gigantesco de ataques lá na Europa. Eu digo: meu Deus, será que
agora vai acontecer aqui no Brasil e, principalmente, no Maranhão.
Mas realmente a TV Assembleia fez um grande trabalho de jornalismo.
Quero parabenizar também o jornalista Ismael Gama, que teve ali a
disponibilidade e a coragem de entrevistá-los e realmente acompanhar
o que esses paquistaneses estavam fazendo aqui. Então são essas
minhas palavras, Senhor Presidente. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhor Presidente, lamentavelmente, ontem eu vi publicado,
Deputada Francisca Primo, um veto a um projeto de lei que esta Casa
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aprovou que dava direito às mulheres vítimas de violência doméstica a
serem encaminhadas ao mercado de trabalho de forma prioritária. Esse
projeto de lei, Deputada Francisca Primo, vinha tão somente
complementar a Lei 10.289, de 28 de julho de 2015, que já estabelecia
e estabelece na verdade o regime diferenciado ás mulheres vítimas de
violência doméstica. O que diz essa lei? Que a mulher, deputado Sousa
Neto, que for submetida à violência doméstica terá o tratamento
diferenciada por parte do governo do Estado. Por que nós apresentamos
essa lei na época, deputada Nina Melo? Porque um estudo do Data
Senado, um instituto de pesquisa do Senado, mostrava que 70% das
mulheres continuavas se submetendo ao regime de violência pela
dependência financeira que tinham dos maridos ou companheiros,
deputada Nina Melo. Então, em função disso, apresentamos esse
projeto de lei que virou lei como uma complementação à Lei Maria da
Penha. Nós tivemos neste ano uma sessão solene em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher e, nesta sessão solene, estiveram aqui
presentes, nesta Mesa, a delegada da Delegacia Especializada da
Mulher, a secretária estadual da Mulher e diversas entidades
representativas do movimento feminino. Naquele dia, ao trazer esse
assunto, foi feita uma solicitação, deputada Francisca Primo, para que
nós reapresentássemos o Inciso II que foi vetado originalmente quando
do projeto de lei, o qual diz o seguinte: “O governo do Estado poderá,
por intermédio do órgão público competente para a área em parceria
com outros órgãos, atender as mulheres identificadas no artigo anterior
com as seguintes cotas de prioridade...”. E diz no Inciso II: “Destinar,
através dos órgãos competentes, até 20% dos encaminhamentos
mensais para a vaga de empregos formais. O que isso quer dizer,
deputada Nina Melo, na prática? A Secretaria de Trabalho e Economia
Solidária tem um convênio com o Sine e todo mês encaminha ao mercado
de trabalho pessoas que podem ser contratadas ou não, vai depender
da sua qualificação. O que nós fizemos ao propor essa lei, inclusive
por solicitação das pessoas que fazem parte do Movimento em Defesa
da Mulher, foi para que o governo do Estado, deputada Nina Melo,
destacasse um percentual de até 20%. Poderiam ser 3%, 5%, 10%,
dependendo do número de mulheres que registrassem, deputada Valéria
Macedo, por meio de um boletim de ocorrência, a violência que sofreu
do marido, companheiro ou que tivesse um laudo social. Fiz a alteração
solicitada pelos movimentos que estavam presentes no dia da sessão
especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, de autoria
inclusive da deputada Valéria Macedo, mas qual não foi a minha
surpresa, deputada Nina Melo, ao ver o veto do governador ser
publicado ontem em relação a essa situação. Uma situação, deputada
Valéria Macedo, que não custaria um centavo para o governo do Estado,
uma situação que foi conversada com os membros de movimento
feminino. E aí o governador do Estado posa para fora do estado e para
o Brasil como um defensor das mulheres, como se as políticas no
estado do Maranhão servissem e estivessem voltadas para a mulher, e
na prática ele vem e veta, senhores e senhoras deputados, um projeto
de lei que foi aprovado por unanimidade nesta Casa e que daria o
direito às mulheres vítimas de violência doméstica de terem a prioridade,
deputado Sousa Neto, no encaminhamento para o mercado de trabalho,
por meio do SINE, sem nenhum centavo a ser gasto pelo governo do
Estado. Fica aqui, portanto, Senhor Presidente, o meu repúdio ao veto
do governador do Estado, fica a minha lamentação de alguém que prega
que está fazendo uma política voltada para as mulheres, mas na prática
veta um projeto de lei que é voltado para as mulheres vítimas de
violência doméstica, deputada Nina, que não custa um centavo para o
governo do Estado. Mas eu quero dizer que eu não estou nesta tribuna
hoje com o sentimento, Senhor Presidente, de revolta e de repúdio,
mas com o sentimento de esperança de que esta Casa derrubará esse
veto, para que a gente possa ver valer o direito das mulheres. Afinal de
contas, o direito das mulheres não pode servir só para comemoração
ou discurso, é preciso tê-lo na prática e em leis que o assegurem, e aí eu
quero parabenizar as deputadas desta Casa, deputada Francisca Primo,
deputada Valéria Macedo, deputada Nina Melo, deputada Graça Paz,
deputada Andréa Murad e deputada Ana do Gás, que sempre tiveram
um trabalho em favor das mulheres do Maranhão e que aprovaram este
projeto quando esteve em apreciação do Plenário desta Casa. Fica,

acima de tudo, Senhor Presidente, a esperança de que este equívoco,
este erro, eu diria eu, essa maldade que o governador Flávio Dino faz
com as mulheres do Maranhão será corrigida pela derrubado do veto
pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário desta Casa,
Senhor Presidente. Era o que tinha a relatar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Concedo a palavra ao
deputado Othelino, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, colegas jornalistas venho à tribuna, hoje, falar com
preocupação do que está acontecendo com o curso de medicina e outros
cursos, curso de educação física e outros cursos na Universidade Federal
do Maranhão no município de Pinheiro. Infelizmente, os cursos estão
em situação de abandono, com sério risco de deixarem de funcionar lá
naquela cidade com graves prejuízos nas mais diversas áreas. Primeiro,
porque vários estudantes deixarão de ter a oportunidade de cursar
essas áreas tão importantes.  Depois porque a cidade perde não só
esses estudantes, mas como as vantagens indiretas da presença deles
na cidade. Lá alguns estudantes que passaram no vestibular, em Pinheiro,
a maioria, inclusive, não é de lá, mas estudam lá, alugaram casas, alugaram
quartos, movimentam as cidades, nos restaurantes, nos hotéis. Enfim
os professores também ajudam a movimentar a cidade, além de
emprestar o seu conhecimento. Os estagiários têm a oportunidade,
inclusive, de utilizar o Hospital Macro Regional do Estado, lá que é
um hospital com grande estrutura.  E o que nós estamos percebendo é
que graças a essa política determinada do Governo Temer, a educação
pública federal está num momento de grave crise. E essa crise chegou
de forma muito forte à cidade de Pinheiro. Inclusive os estudantes que
passaram, que foram aprovados no último ENEM nem sequer puderam
ainda começar suas aulas porque não tem salas  de  aula disponíveis
para que eles possam estudar. As obras que começaram de ampliação
do campus  foram paralisadas e esses estudantes  estão até agora sem
ter como  começar as aulas  porque não têm estrutura física, por
incrível que pareça. Então, nós inclusive  eu estive há cerca de um mês
uma conversa, numa conversa  com a reitora  Nair Portela  que também
está assustada  com essa realidade,  é claro que isso é uma prerrogativa
do Governo Federal, são obrigações do Governo Federal, mas eu
inclusive me dispus  a tentar ver mecanismos formais para que nós
possamos,  o Poder Público Estadual e nós  como agentes políticos,  na
Assembleia, a ajudar a resolver aquele impasse, inclusive porque aquela
situação do campus de Pinheiro extrapola diferenças político-
partidárias, é preciso a união de todos para que  aqueles estudantes
não tenham esse prejuízo. Vamos encaminhar um requerimento ao
Ministro da Educação  para que ele saiba do que está acontecendo aqui
e se tiver o mínimo de sensibilidade,  coisa  que no  Governo Temer é
raro de se  observar, tome providências urgentes  para que possa
reverter essa situação  do campus  da Universidade Federal  do
Maranhão, no município de Pinheiro. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há quórum para deliberar. Inclusão na Ordem
do Dia da sessão ordinária de quinta-feira, 08 de junho de 2017:
Requerimento nº 432/2017, de autoria do deputado Edson Araújo.
Registro a presença da vereadora do município de Matões, Jaqueline
Assunção, do PSB. Comunico aos senhores deputados e senhoras
deputadas a realização da sessão solene em homenagem aos 181 anos
da Polícia Militar do Maranhão e 15 do PROERD. Será daqui a pouco,
às 11 horas.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Partido Verde. Declina. Bloco Parlamentar Democrático.
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O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
pela Liderança da Oposição.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Democrático declinou.
Deputado Sousa Neto pela Liderança da Oposição, por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
amigos da imprensa, em especial Antônio Filho, blogueiro, repórter de
Olho D’água das Cunhãs, grande profissional da região do Vale do
Pindaré, que está hoje nesta Casa. Seja bem-vindo. Senhor Presidente,
eu volto a esta tribuna, dessa vez, deputado Sérgio Frota, com uma
frustração e uma tristeza muito grande. Ontem, eu assisti a uma
reportagem na TV Mirante, no Globo Esporte Regional, falando da
situação de uns atletas de jiu-jitsu que estão vendendo água para poder
custear suas passagens para disputar e representar o estado do
Maranhão em São Paulo. Ora, eu já fui secretário de Estado de Esporte
e Juventude, deputado Rogério, eu sei que realmente o esporte do
estado e não só aqui, mas do Brasil inteiro, tem sérias dificuldades
financeiras, mas eu também, deputado Sérgio Frota, não posso deixar
de falar que, todos os anos, toda Secretaria de Esporte recebe seu
calendário esportivo pelas federações, é isso que é discutido. E ontem,
quando eu assisti àquela reportagem daqueles atletas de jiu-jitsu
vendendo água mineral para poderem custear as passagens para
representar o estado do Maranhão, eu disse agora eu vou ter que
concordar mais uma vez com o deputado Wellington quando ele diz
que o governador não gosta de esporte. O Cordino está aí para disputar
uma final do Campeonato Maranhense junto com o Sampaio Corrêa,
do qual o senhor é presidente, deputado Sérgio Frota, que tem feito um
grande trabalho em resgatar o futebol do estado do Maranhão e dar o
orgulho para o estado do Maranhão, só que infelizmente o pessoal do
Cordino chegou reclamando das condições precárias, porque não tem
ajuda do Estado. E já foi dito semana passada no grande expediente
pelo Deputado Wellington, mas eu volto a falar do esporte amador.
Falo com sapiência, passei dez meses, fui secretário adjunto, depois
assumi a Secretaria e o calendário esportivo. Eu fico perguntando:
Secretário Márcio Jardim, como é que pode o pessoal estar vendendo
água para representar o Estado do Maranhão fora daqui? Vossa
Excelência recebe primeiro o calendário esportivo para saber das
competições que tem durante o ano. É assim no judô, é assim no futsal,
é assim no handebol, é assim no vôlei, no basquete, em todas as
modalidades esportivas. O calendário chega antes para poder a gente
fazer uma projeção das competições que vão ter e adequar dentro do
orçamento. Já estou entrando com requerimento aqui também junto à
Mesa para saber o orçamento da Secretaria de Esporte do ano de 2015
e 2016 e o que tem para o ano de 2017, até por uma questão mais uma
vez de transparência. Acabei de fazer um discurso agora há pouco, eu
convocando o Secretário de Administração Penitenciária, porque quem
paga, Deputado Rogério Cafeteira, o Governador, nós deputados, todos
os gestores públicos são os tributos da população. Então desses tributos
que vêm para cá querem transparência. O povo quer transparência. É
por isso que a gente fica pedindo para que eles venham a demonstrar
de que forma estão sendo gastos os tributos deles aqui. Então, mais
uma vez, peço que o Secretário de Esporte e Juventude faça e olhe com
mais carinho as federações, não só os JEMS, porque o JEMS é uma
competição que já tem a mais de 30 anos e é o carro chefe da Secretaria
de Esporte. Mas ajudar dentro do orçamento as competições de nível
nacional e deixar que não aconteça mais o que aconteceu. Não é demérito
nenhum, Deputado Sérgio Frota, a pessoa ir correr atrás de recursos.
Mas a pessoa como atleta passar quase seis horas no sol quente de
quimono vendendo água para poder levantar recurso para poder
comprar passagem, Deputada Nina Melo, para poder representar o
Estado do Maranhão, isso não pode acontecer. Quando o Deputado
Wellington disse nessa tribuna que o Governador não gosta de esporte,
agora eu tenho certeza que ele não gosta, e não só de esporte, segurança

pública, saúde, educação. O Maranhão virou um caos. Só isso que eu
tenho a relatar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Bloco Parlamentar Independente, Deputado Max declina. Bloco
Parlamentar Democrático já foi chamado. Bloco Parlamentar de
Oposição. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vínicius

Louro.

Às nove horas, presentes os Senhores Deputados: Ana do
Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Francisca
Primo, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Ricardo Rios, Roberto Costa
e Sérgio Vieira. 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: Rigo Teles, Bira do Pindaré, Júnior Verde, Eduardo Braide,
Edilázio Júnior, Rafael Leitoa e Wellington do Curso. Não havendo
mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação do Parecer nº
176/2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação
final ao Projeto de Lei nº 236/2016, de autoria do Deputado Zé Inácio,
que dispõe sobre a contratação de vigilância armada para atuar 24
horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas, sendo este
Parecer aprovado e o referido Projeto de Lei encaminhado a Sanção
Governamental. Na sequência, o Presidente anunciou a discussão e
votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência do Projeto
de Lei nº 127/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, que
regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros,
entre Municípios do Estado do Maranhão e suspendeu a Sessão para
que a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania; a Comissão de
Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Assuntos Municipais e de
Desenvolvimento Regional emitissem o Parecer, conjuntamente.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Deputado Professor Marco Aurélio, informou
que o projeto foi rejeitado pela maioria dos membros das Comissões
Técnicas. Na sequência, o Deputado Edilázio Júnior, autor do Projeto,
recorreu da decisão ao Plenário. Assim, o Presidente submeteu à
deliberação do Plenário o referido Projeto de Lei, com parecer contrário
das Comissões. Nesta oportunidade o Deputado Bira do Pindaré
solicitou verificação de “quórum”. Constatado a existência de número
regimental para apreciar a matéria, o Presidente deu prosseguimento à
votação do recurso. No encaminhamento da matéria, o Deputado
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Edilázio Júnior solicitou votação nominal, que foi rejeitado pela maioria
em Plenário, que manteve o Paracer das Comissões, consequentemente
rejeitando o Projeto de Lei que foi encaminhado ao arquivamento. Em
seguida, foi aprovado em primeiro e segundo turnos, regime de urgência
o Projeto de Resolução Legislativa nº 019/2017, de autoria do Deputado
Stênio Rezende, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Desembargador Raimundo José Barros de Sousa. Em
segundo turnos, tramitação ordinária, foram também aprovados os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 039/2016, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Alex de Oliveira de Souza, natural do Estado da Paraíba e 003/2017, do
mesmo autor, no mesmo sentido, que concede título de Cidadão
Maranhense a Senhora Eliana Almeida, natural do Estado do Pará. Na
sequência, foram submetidos a deliberação do Plenário e apravados os
Requerimentos nºs 412/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré
ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ao Conselho Nacional
de Justiça, protestando contra as Portarias nº 207, de 21 de março de
2017 e nº 372, de 12 de maio de 2017, que preveem a diminuição da
abrangência da Justiça Eleitoral de 1e grau, através do estabelecimento
de parâmetros e prazos para a extinção de zonas eleitorais; 414 a 418/
2017, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que sejam
registrados nos Anais desta Casa, Votos de Congratulações às
Populações dos Municípios de Governador Luiz Rocha, São Luís
Gonzaga do Maranhão, Bequimão, Presidente Dutra e São João dos
Patos, pela passagem de seus aniversários, comemorados no mês de
junho; Requerimento nº 420/2017, ainda da Deputada Nina Melo,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados
Votos de Congratulações à ex-Governadora do Estado do Maranhão,
Roseana Sarney, pela passagem de seu aniversário em 1º de junho;
Requerimento nº 421/2017, também de autoria da Deputada Nina Melo,
para que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações ao Senhor Sebastião Barros Jorge, por sua indicação
para assumir a vaga de membro da Cadeira nº 10 da Academia
Maranhense de Letras e o Requerimento nº 422/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, solicitando que sejam registrados nos Anais
desta Casa e encaminhados Votos de Congratulações ao Jornalista e
Escritor Félix Alberto Lima, parabenizando-o pelo lançamento do
projeto “Maio Oito Meia”. Os Requerimentos nºs: 411/2017, de autoria
do Deputado Sousa Neto; 423 e 424/2017 de autoria do Deputado
Adriano Sarney; 429/2017, do Deputado Raimundo Cutrim; 425, 426
e 427/2017, da Deputada Francisca Primo e 428/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo, foram transferidos para a próxima Sessão
devido a ausência dos respectivos autores. Nos termos do Artigo 113
do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 430/2017, de autoria do
Deputado Rigo Teles e 431/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo reservados aos Blocos e Partidos ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso que falou pelo Bloco Parlamentar
Independente. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
reservados. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de junho
de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO  DO ANO  DE 2017,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA

EDUARDO BRAIDE
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 164/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

105/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação de Pais e
Amigos do Residencial Turiúba I,II,III,IV,V,VI,VII, com sede no
Município de São José de Ribamar - Ma.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 166/2017  – Emitido à  MENSAGEM  GOV.

Nº 020/2016 –  VETO  PARCIAL aposto  ao   PROJETO DE LEI Nº
228/2016 – DISPÕE sobre os direitos dos usuários dos serviços e das
ações de saúde no Estado e dá outras providencias, iniciativa do Senhor
Deputado OTHELINO NETO.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO:  Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

PARECER Nº 169/2017  – Emitido ao  PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman, para o Senhor RUY
PALHANO  SILVA.

AUTORIA: Deputado LEVI  PONTES
RELATOR: Deputado ANTÕNIO  PEREIRA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 172/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

016/2017 – DISPÕE sobre a promoção da alimentação saudável e
proíbe a comercialização de produtos que colaborem para a obesidade,
diabetes, hipertensão, em cantinas e similares instalados em Escolas
da Rede Estadual e Privadas do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 177/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

113/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual o “Jipe Clube
de São Luís”,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 180/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

115/2017 – DISPÕE sobre a criação do “Dia Estadual dos Povos e
Comunidades Tradicionais”,  e dá outras providências.

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

do Relator.

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS:
PROJETO DE LEI Nº 117/2017 – 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.

AUTORIA: COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 118/2017 – 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.

AUTORIA: COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
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PROJETO DE LEI Nº 119/2017 – 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.

AUTORIA: COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 120/2017 – DISPÕE sobre a concessão

de incentivo fiscal para contribuinte de ICMS, que financiar projeto de
segurança pública.

AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
PROJETO DE LEI Nº 121/2017 – 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.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 122/2017 – 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.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 122/2017 – 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.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº  114/2017 – (MENS. GOV. Nº 037/

2017) – CRIA o Conselho Universitário do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 035/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 170/2016, que CRIA o Sistema
Cicloviário no Estado do Maranhã, como incentivo ao uso de bicicletas
para o transporte, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade
sustentável, de iniciativa  da Senhor Deputado BIRA DO PINDARÉ.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 038/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 104/2016, que DISPÕE sobre
retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN, nos contratos firmados pela Administração Pública
Estadual e dá outras providências, de iniciativa  da Senhor Deputado
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  07 de Junho de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

RESENHA

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

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
BIRA DO PINDARÉ- PRESIDENTE
CAPOS CAMPOS -RELATOR
SÉRGIO FROTA
PROF. MARCO AURÉLIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER N° 00112017 - Emitido ao PROJETO DE LEI N°

093/2017, que Disciplina o Processo de Criação, organização e
supressão dos distritos no Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATOR: Deputado CABO CAMPOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de junho de 2017. ELIZABETH ROCHA LISBOA RIBEIRO -
Secretária da Comissão.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 457/2017, de 31 de maio de 2017, nomeando ANTONIO

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

Nº 468/2017, de 31 de maio de 2017, nomeando LUANNA
SAID AMORIM DOS REIS BALDEZ, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 483/2017, de 05 de junho de 2017, exonerando JOSE
MARQUES VIANA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto e JOÃO BATISTA COSTA FRANÇA,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em
curso.

Nº 484/2017, de 05 de junho de 2017, nomeando ANDRE DA
CRUZ ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto e STHOCLIUS SILVA FONSECA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano
em curso.

Nº 485/2017, de 05 de junho de 2017, nomeando JOÃO
BATISTA COSTA FRANÇA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 486/2017, de 05 de junho de 2017, nomeando JOSE
MARQUES VIANA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 487/2017, de 06 de junho de 2017, nomeando RUBIA
CRISTINA COSTA VIEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 489/2017, de 06 de junho de 2017, Tornar sem efeito a
Resolução Administrativa nº 459/2017, que nomeou ILANO QUEIROZ
LIMA, para o Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de Motorista, do
Quadro de Pessoal desta Poder, publicada no Diário da ALEMA nº
074 de 05 de junho do ano em curso.

Nº 490/2017, de 06 de junho de 2017, exonerando JOSELINE
SILVA DE ANDRADE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 491/2017, de 06 de junho de 2017, nomeando ILANO
QUEIROZ LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
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Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 492/2017, de 06 de junho de 2017, nomeando CARLOS
ALBERTO PEREIRA BEZERRA FILHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 493/2017, de 06 de junho de 2017, exonerando MARIA
DA GRAÇA BARBOSA CAMARA FRAZÃO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 494/2017, de 06 de junho de 2017, nomeando GIRLEANE
DOS REIS MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 496/2017, de 07 de junho de 2017, nomeando MARIA
DAS GRAÇAS ALVES TELES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 497/2017, de 07 de junho de 2017, exonerando LUSIA
DOURADO DE CASTRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 498/2017, de 07 de junho de 2017, exonerando CICERO
SALATIEL ALCANTARA MORAIS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 499/2017, de 07 de junho de 2017, nomeando LUSIA
DOURADO DE CASTRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 500/2017, de 07 de junho de 2017, nomeando CICERO
SALATIEL ALCANTARA MORAIS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 501/2017, de 07 de junho de 2017, nomeando MANUELLA
VIANA VIEIRA BRASIL, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de junho do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1453/2017-
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 025/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais do tipo bebedouros
para garrafão de vinte litros e garrafão retornável de vinte litros para
água mineral, 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 26 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,
07 de junho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1795/2017-
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 026/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material de construção na espécie
“granito”, 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 15:00 horas do dia 26 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,
07 de junho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1395/2017-
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 027/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de empresa para fabricação e montagem de
móveis planejados para as copas 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 27 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, 07 de junho de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1581/2017-
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 028/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material de consumo na espécie
material de expediente, 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 15:00 horas do
dia 27 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”.  . CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL
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