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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/08/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.08.2017

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
(REQ. N°S  555 E 569/17)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2017,
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 048/2017), QUE ALTERA
DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 170, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2014, QUE REGULAMENTA O FUNDO
ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCER. DEPENDE DE
PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.  – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 09/08/17, DEVIDO ACORDO DAS
LIDERANÇAS.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 188/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE OBRIGA
AS EMPRESAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE
COMÉRCIO DE BENS E ÀS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, A DISPONIBILIZAREM CRÉDITO OU
REEMBOLSO IMEDIATO, PARA PAGAMENTOS EFETUADOS
EM DUPLICIDADE POR CONSUMIDORES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS
PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES; E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO
RAIMUNDO CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(2ª SESSÃO).

3. PROJETO DE LEI Nº 004/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI O ESPETÁCULO
RELIGIOSO VIA SACRA, REALIZADO NO BAIRRO DO
COHATRAC, EM SÃO LUÍS, NO CALENDÁRIO TURÍSTICO
DO ESTADO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

4. PROJETO DE LEI Nº 065/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI AS PROCISSÕES
HISTÓRICAS DO TEMPO DA QUARESMA E SEMANA SANTA,
REALIZADAS PELA FORANIA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA,
NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E RELIGIOSO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

5. PROJETO DE LEI Nº 069/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INSTITUI O DIA
ESTADUAL DA PREVENÇÃO, CONTROLE E ORIENTAÇÃO
DA OSTEOPOROSE. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

III – REQUERIMENTO(S)  À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 564/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE, NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,
DESTINADA A HOMENAGEAR O TRANSCURSO DO “DIA DO
SOLDADO”, QUE ACONTECE ANUALMENTE NO DIA 25 DE
AGOSTO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO  ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª
SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 575/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO ESPECIAL
NA DATA DE 13 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS 11 HORAS NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PARA “DISCUTIR
A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA DO SETEMBRO VERDE”,
COM O OBJETIVO DE CHAMAR A ATENÇÃO DE TODA A
SOCIEDADE MARANHENSE PARA A CONSCIENTIZAÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS (LEI ESTADUAL Nº 10.373/
2015).TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO  ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 579/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE REQUER, APÓS A
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINARIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 207/17, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO  ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 580/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/2017, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR YOSSI SHELLEY, EMBAIXADOR DE ISRAEL NO
BRASIL.

10. REQUERIMENTO Nº 583/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÃMARA DO MUNICÍPIO DE PENALVA/MA,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, OCORRIDO NO DIA 10 DE
AGOSTO DE 2017.

11. REQUERIMENTO Nº 584/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE  FÉRRER/MA,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE
AGOSTO DE 2017.
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12. REQUERIMENTO Nº 585/2017, DE AUTORIA DO

DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, OCORRIDO NO DIA 01 DE
AGOSTO DE 2017.

IV – REQUERIMENTO  À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 581/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR JOÃO COSTA REIS,
POPULARMENTE CONHECIDO COMO JOÃO CHIADOR, UM
DOS MAIORES CANTADORES E COMPOSITORES DE BUMBA-
MEU-BOI DO MARANHÃO, POR CONTA DO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 06 DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 14/08/2017 - SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 213/17, enviado através da Mensagem

Governamental nº 068/17, que autoriza o Poder Executivo Estadual a
renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 214/17, de autoria do Senhor

Deputado Marcos Caldas, que dispõe sobre a proibição de cobrança
diferenciada de estacionamento no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/17, de
autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que autoriza a Mesa Diretora
da Assembléia Legislativa a constituir Comissão Especial para
cumprimento dos Decretos Legislativos 409/2011 e 410/2011.

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/17, de
autoria da Senhora Deputada Andréa Murad, que revoga o Decreto nº
5.068, de 06 de julho de 1973, que regula o licenciamento, a fiscalização
de casas de diversões públicas e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 208/17, de autoria da Senhora

Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre a proibição de corte do
fornecimento de energia elétrica aos consumidores que utilizem
equipamentos indispensáveis à preservação da vida que dependem de
energia  elétrica para o seu funcionamento, pela concessionária de
energia elétrica do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 209/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre o fornecimento de merenda
escolar diferenciada para os alunos diagnosticados como diabéticos,
obesos e celíacos nas escolas da rede pública do Estado.

3. PROJETO DE LEI Nº 210/17, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a prioridade no
atendimento as pessoas com transtorno do espectro autista.

4. PROJETO DE LEI Nº 211/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera dispositivos da lei estadual nº
6.194/94 que cria o município de Governador Edison Lobão e dá outras
providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 212/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera dispositivos da lei estadual nº
6.198/94 que cria o município de Presidente Sarney e dá outras
providências.

PRIORIDADE  3ª  E  ÚLTIMA   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/17, enviado

através da Mensagem Governamental nº 060/17, que dispõe sobre a
criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão – IPREV e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/17, enviado
através da Mensagem Governamental nº 061/17, que dispõe sobre a
criação, composição e o funcionamento do Conselho Administrativo
do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 205/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 062/17, que dispõe sobre a normalização,
estruturação e o funcionamento dos Colégios Militares Tiradentes,
criação da Unidade V, em Timon, regulamentação da Unidade IV, em
Caxias e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 206/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 063/17, que Ratifica o Protocolo de Intenções do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
Legal.

5. PROJETO DE LEI Nº 207/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 064/17, que dispõe sobre a criação e transformação
de Organização Policial Militar (OPM) da Polícia Militar e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  4ª   E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 202/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que cria o Cadastro Estadual das
Pessoas Desaparecidas.

2. PROJETO DE LEI Nº 203/17, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a gratuidade para ocupar
vaga de estacionamento público ou privado no estado do Maranhão ao
idoso e à pessoa com deficiência.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/17,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Yossi Shelley, natural de Israel.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 10/08/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Ricardo Rios.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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

I – ABERTURA.

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

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

DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 214 / 17

Dispõe sobre a proibição de cobrança diferenciada
de estacionamento no âmbito do Estado do
Maranhão.

Artigo 1º - Fica vedada a cobrança de tarifas diferenciadas de
vagas em estacionamento nos shoppings centers e estacionamentos
particulares, situados no âmbito do Estado do Maranhão.

Artigo 2º - O poder executivo regulamentará a presente lei
editando normas, a fim de coibir a prática abusiva de cobrança
diferenciada da taxa de estacionamento praticada pelos shoppings
centers e estacionamentos particulares, visando assegurar a redução de
preços de forma igualitária para todas as vagas ali existentes, em defesa
do interesse público.

Artigo 3º - Sem prejuízo das sanções previstas na legislação
civil em vigor, a inobservância das disposições contidas na presente lei
implicará, no que couber, na aplicação das penalidades contidas no
artigo 56 da lei nº 8.078, de11 de setembro de 1990.

Parágrafo único – Aos órgãos de defesa do consumidor do
Poder Executivo e do Poder Legislativo, dentro de suas competências
legais, caberá a adoção das medidas necessárias para o fiel cumprimento
das disposições contidas na presente lei.

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 5º - Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa coibir a prática abusiva de cobrança
diferenciada da taxa de estacionamento, praticada pelos shoppings
centers e estacionamentos privados, em nosso estado, para veículos
em vagas com áreas cobertas, e também, veículos de grande porte. É
um projeto que trata do direito do consumidor, que regulamenta um
serviço prestado à população.

É comum a cobrança de preço diferenciado para estacionamento
de veículos em áreas com cobertura e para veículos grandes, cuja cobrança
é considerada desigual, uma vez que os estacionamentos não
disponibilizam de vagas específicas para veículos maiores, sendo todas
do mesmo tamanho, caracterizando a prática infracionária, não fazendo
sentido a cobrança de valores diferenciados pelo mesmo espaço,
ressaltando-se, ainda, que todas as vagas de estacionamentos deveriam
ter cobertura.

A ausência de critérios para a cobrança desse serviço expõe o
consumidor à prática extorsiva, tanto no âmbito do estacionamento
particular quanto nos shoppings centers, onde a receita com a cobrança
de estacionamento passou a ser a principal fonte de arrecadação dos
shoppings centers, os quais são centros comerciais onde o alvo é a
própria relação de consumo, envolvendo produtos, alimentação e lazer
e não simples prestadores de serviços de estacionamento. Portanto, o
estacionamento no shopping é uma atividade secundária, que tem por
objetivo oferecer conforto e segurança a todos que o frequentam, não
devendo representar a real fonte geradora de receita do empreendimento.

A maioria dos estabelecimentos exibe uma placa informando
que não se responsabiliza pelos objetos colocados dentro do veículo.
O Código de Defesa do Consumidor determina a integral
responsabilidade do estacionamento pelo veículo, seja parte interna
ou externa. Essa placa é abusiva, que induz o consumidor a erro em
relação a quem de fato é o responsável pelo veículo.

Ressalta-se que a matéria insere-se na competência legislativa
estadual, na medida em que compete ao Estado legislar concorrentemente
sobre produção e consumo (artigo 24, V da Constituição Federal). De
igual modo, compete aos estados legislar sobre assuntos referentes à
responsabilidade por danos causados ao consumidor, conforme artigo
24, inciso VIII, da Constituição Federal.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto de interesse coletivo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de agosto de 2017.
- Marcos Caldas - Deputado Estadual - Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão - PSDB

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006 / 17

Autoriza a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa a constituir Comissão Especial para
cumprimento dos Decretos Legislativos 409/2011
e 410/2011.

Art. 1º - Fica a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão autorizada a constituir Comissão Especial
composta por 07 (sete) Membros, obedecido o princípio da
proporcionalidade partidária, com a finalidade de executar os dispostos
nos Decretos Legislativos nºs. 409/2011 e 410/2011, independente da
realização da Sessão Solene.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, SÃO LUÍS – MA, em 09 de
Agosto de 2017. - ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns
(PE), em 27 de outubro de 1945. Co-fundador do PT, ele cumpriu dois
mandatos sucessivos na Presidência da República, encerrados em 2010.

Torneiro mecânico formado pelo SENAI, o ex-líder sindical
Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se em 2002 o 35º presidente da
República do Brasil. Casado com Marisa Letícia e pai de cinco filhos,
Lula nasceu em Garanhuns, no sertão pernambucano. Com sua mãe e
seus irmãos, enfrentou 13 dias de viagem em um caminhão pau de
arara, concretizando o trajeto executado por milhares de migrantes que
deixaram o Nordeste em direção a São Paulo. A família de Lula instalou-
se no litoral paulista em 1951, em busca do pai que havia mudado para
Santos quatro anos antes.

Ainda criança, Lula vendeu tapioca, laranjas e amendoim nas
ruas. Aos 14 anos, matriculou-se no curso de torneiro mecânico do
SENAI, profissão que o levou a fazer parte do movimento metalúrgico
que se formou no ABC paulista. Em 1969, ingressou no Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e, a partir de 1978, liderou
greves históricas que culminaram com a fundação do PT, em 1979.

Foi no movimento grevista que Lula ingressou na vida política.
Como resultado da militância, chegou a passar 31 dias preso com base
na Lei de Segurança Nacional. Sua primeira tentativa nas urnas ocorreu
em 1982, quando concorreu ao governo de São Paulo. Dois anos depois,
elegeu-se deputado federal constituinte.

Nos anos seguintes, sua trajetória eleitoral foi marcada por
três derrotas em disputas presidenciais - 1989, 1994 e 1998. Em 2002,
foi eleito presidente com 53 milhões e votos e, em 2006, reeleito com
58 milhões. Embora seu governo tenha sido palco de crises políticas
como a do mensalão, em 2005, Lula tornou-se o presidente com a
maior aprovação popular desde que foram instituídas as pesquisas de
avaliação no Brasil. Como reflexo do apoio popular, elegeu em 2010
sua ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff para sucedê-lo na
Presidência.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, SÃO LUÍS – MA, em 09 de
Agosto de 2017. - ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007 / 17

Revoga o Decreto nº 5.068 de 06 de julho de 1973,
que regula o licenciamento, a fiscalização de casas
de diversões públicas e dá outras providências.

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 5.068, de 06 de julho de
1973, que regula o licenciamento, a fiscalização de casas de diversões
públicas e dá outras providências.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
agosto de 2017. - Andrea Murad - Deputado Estadual PMDB/MA

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Decreto Legislativo, esta fundamentado
no artigo 31, inciso XIX da Constituição Estadual do Maranhão,
combinado o com artigo 138, inciso IV, alínea “m”, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa, tendo o escopo sanar lesão a
preceitos e princípios fundamentais constitucionais, alusivo ao Decreto
nº 5.068 de 06 de julho de 1973, que regula que regula o licenciamento,
a fiscalização de casas de diversões públicas e dá outras providências;
trata de Decreto Estadual anterior a Constituição da Republica de
1988:

Considerando as regras de repartição de competência legislativa,
não pode legislação estadual dispor sobre peculiaridade locais, matéria
reservada à competência dos municípios, conforme o artigo 30, inciso
I da Constituição Federal;

Considerando que é competência dos municípios a regulação
do funcionamento de estabelecimentos comerciais e o regramento do
divertimento público, matérias de interesse local, consequentemente,
é-lhes correlato o dever de fiscalização. Cabe ao município a tarefa de
avaliar as condições de licenciamento e exercer fiscalização de
estabelecimentos comerciais, nos quais se incluem os relativos à
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diversão e desporto e também serão devidas eventuais taxas cobradas
a esse titulo;

Considerando a aprovação da Sumula Vinculante 38, que define
a competência dos municípios para regular horário de funcionamento
de estabelecimento comercial;

Considerando que O Decreto 5.068/1973 do Estado do
Maranhão atribui à polícia criminal (impropriamente chamada de
“polícia judiciária”) atividades de licenciamento e fiscalização de casas
de diversões públicas, atividades típicas do exercício do poder de polícia
administrativa;

Considerando que nos termos do art. 144, § 4º da Constituição
Federal, às polícias civis cabem apenas as funções de polícia de
investigação criminal, ou seja, não há possibilidade de expandir suas
atribuições a ponto de incluir atividades de controle de divertimento
público, matéria disciplinada pelo decreto em exame. Desta forma,
Autorizações e licenciamentos são atos não passíveis de delegação à
polícia criminal.

Portanto, o Decreto nº 5068 de 06 de julho de 1973, viola o
Regime de Competências, de modo que não recepcionado pela
Constituição da Republica de 1988, por conseguinte, o decreto é
materialmente inconstitucional.

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a
aprovação desta matéria.

LEGISLAÇÃO CITADA
1 - Decreto nº 5068 de 06 de julho de 1973.
2 – Constituição Federal.
3 – Sumula Vinculante 38
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de

agosto de 2017. - Andrea Murad - Deputado Estadual PMDB/MA

REQUERIMENTO Nº 580 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução
Legislativa 030/2017, que Concede o Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Yossi Shelley, Embaixador de Israel no Brasil.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 09 de agosto de 2017. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.08.17
EM: 11.08.17

REQUERIMENTO Nº 581 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Pesar aos familiares do
Sr. João Costa Reis, popularmente conhecido como João Chiador,
um dos maiores cantadores e compositores de bumba-meu-boi do
Maranhão, por conta do seu falecimento ocorrido no dia 06 de agosto
do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 13 de Fevereiro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.08.17
EM: 11.08.17

REQUERIMENTO Nº 582 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que seja
realizada uma Audiência Pública - em data e local a serem designados
posteriormente – a ser promovida pela Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, objetivando discutir
o Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, que cria o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV, assim
como o Projeto de Lei Complementar n.º 008/2017, que dispõem sobre
a criação, composição e o funcionamento do Conselho Administrativo
do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, ambos
de autoria do Poder Executivo.

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

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 10/08/2017.

REQUERIMENTO Nº 583 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras dos Municipais do município de Penalva-MA,
parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação da cidade,
que ocorrerá no dia 10 de agosto de 2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de agosto de 2017. -
Edson Araújo -     Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.08.17
EM: 11.08.17

REQUERIMENTO Nº 584 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras dos Municipais do município de São Vicente de Férrer-
MA, parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação da
cidade, que ocorrerá no dia 27 de agosto de 2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de agosto de 2017. -
Edson Araújo -     Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.08.17
EM: 11.08.17

REQUERIMENTO Nº 585 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras dos Municipais do município de Caxias-MA,
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parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação da cidade,
ocorrido no dia 01 de agosto de 2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de agosto de 2017. -
Edson Araújo -     Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.08.17
EM: 11.08.17

INDICAÇÃO Nº 950 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica na
MA-006 que liga o município de Pinheiro ao município de Apicum
Açu, totalizando 186 km (cento e oitenta e seis) quilômetros.

A MA 006 atualmente encontra-se com difícil tráfego para
veículos, considerando o precário estado de conservação que a mesma
se encontra, devido às chuvas, abriram inúmeras crateras o que tornou
o asfalto irregular, deixando a via com uma frágil locomoção e sem
segurança, em toda a sua extensão

Desse modo, a fim de contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores daquela região, que sofrem com a insegurança
na rodovia causada por inúmeras chuvas, encontra-se em péssimo
estado. Formaram-se várias valas e buracos, deixando a via com uma
frágil locomoção e sem segurança, em toda a sua extensão, gerando
impactos, sobretudo, na economia, saúde, educação e desenvolvimento
dos municípios elencados.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir o índice
de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego de veículos e
obtenção de um trânsito e consolidando a economia, produção agrícola,
acesso nessa região para o trânsito de veículos e de pessoas.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão, tornando indispensável a
recuperação asfáltica no trecho citado nesta demanda, para proporcionar
melhores condições de vida, infraestrutura, e ainda facilitar a logística
e acessibilidade a região da baixada maranhense que é repleta de riquezas
naturais.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 09 de agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 951 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica na
MA - 106 que liga o município de Pinheiro ao Cujupe, totalizando
78 km (setenta e oito) quilômetros.

A rodovia MA-106 é de muita importância tendo em vista que
dá acesso as cidades da Baixada e Litoral Ocidental Maranhenses à
capital maranhense São Luís através do Ferry-Boat.

A via possui um fluxo de veículos bastante intenso diariamente,
inclusive veículos de grade porte como carretas, caçambas e caminhões
de carga, porém a Ma-106, encontra-se em péssimo estado de
conservação em várias valas e buracos, deixando a via com uma frágil
locomoção e sem segurança, em toda a sua extensão, gerando impactos,
sobretudo, na economia, saúde, educação e desenvolvimento dos
municípios elencados.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir o índice
de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego de veículos e
obtenção de um trânsito e consolidando a economia, produção agrícola,
acesso nessa região para o trânsito de veículos e de pessoas.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão, tornando indispensável a
recuperação asfáltica no trecho citado nesta demanda, para proporcionar
melhores condições de vida, infraestrutura, e ainda facilitar a logística
e acessibilidade a região da baixada maranhense que é repleta de riquezas
naturais.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 09 de agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 952 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de concluir a  Estrada do Peixe que liga
Itans a Matinha - MA.

Atendendo as reivindicações, solicitamos que seja retomada as
obras para conclusão da Estrada que liga Itans à Matinha, considerando
que as obras estão paradas por diversos motivos, um deles em
decorrência do período chuvoso.

O povoado Itans fica há 16 km do município de Matinha e
possui mais de 200 famílias do povoado e necessitam dessa estrada
pois atualmente produzem toneladas de peixe por ano, o que gera
renda local e para todas as regiões circunvizinhas.

A localidade apresenta baixos índices de desenvolvimento
humano e social, sendo que a melhoria do acesso rodoviário será decisiva
para alavancar as fontes de renda locais, afigurando-se como condição
para proporcionar maior dignidade e bem-estar àqueles que ali residem,
trabalham e dali retiram sua subsistência.

É importante ressaltar que após a conclusão das obras, irá
beneficiar mais de 22 mil habitantes consolidar definitivamente a
integração econômica, social da região, tornando a viagem mais ágil e
segura, no mais, será um importante escoadouro da produção agrícola
e pecuária da região.

Por fim, destaca-se a seriedade e a boa vontade com que o atual
Governo concernentes a infraestrutura e a boa vontade tem em melhorar
o Maranhão. Dessa forma, requer-se que esta indicação seja aprovada
pelos pares dessa casa.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 08 de Agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 953 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a concessão de 04 (quatro)
quilômetros de asfalto, através do programa MAIS ASFALTO,
para o município de Cantanhede - MA.

O Município de Cantanhede possui uma população de,
aproximadamente, 20457 habitantes, portanto nosso pedido se
justifica pela crescente necessidade em conservar e promover a
trafegabilidade e mobilidade urbana na referida cidade. Tal medida visa
promover, em vários aspectos, a qualidade de vida de todos os
munícipes.

O péssimo estado das ruas e avenidas estão impactando
diretamente no desenvolvimento deste município, impedindo assim, a
elevação da qualidade de vida dos maranhenses deixando a via com uma
difícil locomoção e sem segurança.

O município encontra-se com bairros à espera de asfaltamento,
justificando, assim, a necessidade de se fomentar ações que objetivem
a pavimentação asfáltica dessa cidade. Com a possibilidade da ordem
de serviço para o asfaltamento pelo ‘Mais Asfalto’ do Governo nas
principais vias dos municípios, torna-se pertinente a solicitação, a fim
de que se possa garantir a intervenção no sentido de se enfatizar as
melhorias das vias urbanas e proporcionar maior mobilidade para essa
população.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 08 de Agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 954 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica da
MA 014 que liga o município de Vitoria do Mearim ao município
de Pinheiro, totalizando 166 km (sessenta e cinco) quilômetros.

A MA 014 atualmente encontra-se com difícil tráfego para
veículos, considerando o precário estado de conservação que a mesma
se encontra, devido às chuvas, abriram inúmeras crateras o que tornou
o asfalto irregular, deixando a via com uma frágil locomoção e sem
segurança, em toda a sua extensão.

Solicitamos por meio desta Indicação a recuperação asfáltica
da MA-014, no trecho aproximadamente de 166 km que interliga os
municípios de Vitoria do Merim, Viana, Matinha, Olinda Nova do
Maranhão, São João Batista, São Vicente Ferrer, São Bento e Pinheiro

Além da importância da infraestrutura rodoviária e visando
uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores dos municípios
e regiões, a solicitação por meio desta Indicação, no trecho
aproximadamente de 166 km que interliga tais municípios, vai beneficiar
as populações locais, gerando renda e avanços para a região, fazendo
uma boa ligação terrestre para todos que passam por ali.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir o alto
índice de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego de veículos
e obtenção de um trânsito seguro, que somente ocorrerá com a perfeita
estrutura e organização.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 08 de Agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 955 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, com cópia ao Secretário de Saúde Sr.
Carlos Eduardo Lula, solicitando aos mesmos a aquisição de uma
ambulância nova para o município de Altamira do Maranhão /MA.

Com uma população de aproximadamente em 12.000
habitantes, o município enfrenta atualmente uma deficiência quanto à
saúde fornecida a sua população e necessita de extrema prioridade
para sanar as dificuldades encontrada na área da saúde. Portanto, a
presente indicação, objetiva garantir a todos os cidadãos um atendimento
de saúde que seja digno e de qualidade, é necessária a utilização de um
transporte com segurança.

É forçoso ressaltar que, os recursos conseguidos através de
arrecadação municipal são praticamente insignificantes. Soma-se a isso,
o fato de que boa parte da receita está comprometida com as demais
despesas do município, ficando impossível uma administração que
zele pelas garantias primordiais da população.

Considero que a aquisição de uma ambulância com todos os
equipamentos necessários ao atendimento de urgência e emergência,
seja de trivial importância para o respeito e promoção ao princípio da
dignidade humana.

Por se tratar de uma ação que irá melhorar a qualidade no
atendimento da saúde estadual, solicito aos nobres pares a aprovação
da presente indicação.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a saúde e a boa vontade do atual Governo em
melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 956 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, com encaminhamento para o Exmo.
Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, e o
CMT Geral da Policia Militar do Maranhão, Sr. José Frederico
Gomes Pereira, solicitando, com a maior brevidade possível a
disponibilização de viatura policial para a cidade de Altamira do
Maranhão /MA.
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Com uma população de aproximadamente 11.616 habitantes,

o município de Altamira do Maranhão enfrenta atualmente um aumento
nos índices de criminalidade, mazela esta que acomete as grandes
cidades, mas que migrou para os municípios, causando uma insegurança
em todos os estados.

Desse modo objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viatura para
policiamento ostensivo ao município de Altamira do Maranhão, a fim
de contribuir para uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
referido município que sofrem com a insegurança causada pelo aumento
da criminalidade e o contingente reduzido de policiais, bem como pela
inexistência de policiamento adequado e suficiente ao atendimento da
população urbana e zona rural.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia.

Assim, a disponibilização de viatura para o referido município
irá oferecer mais segurança à população, uma vez que as viaturas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial
para o combate à violência nas ruas, justificando assim a presente
indicação.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a segurança pública e a boa vontade do atual
Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 957 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, com encaminhamento para o Exma.
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano, Sra. Flávia
Alexandrina Coelho Almeida Moreira, solicitando, com a maior
brevidade possível a disponibilização de uma Máquina
Motoniveladora PATROL para a cidade de Altamira do Maranhão
/MA.

Para atender à solicitação da população do município de
Altamira do Maranhão, que enfrenta atualmente problemas de
trafegabilidade em suas estradas e na mecanização agrícola, far-se-á
necessário a aquisição de uma máquina Motoniveladora Patrol para o
Município que é um reforço eficiente para a cidade na pavimentação
de rodovias, terraplanagem em terrenos irregulares e na agricultura.

A máquina será utilizada principalmente na manutenção das
estradas rurais, que necessitam constantemente de melhorias para
facilitará as melhorias na infraestrutura, no escoamento da produção
do município, assim como o tráfego de motoristas e pedestres,
proporcionando melhoria da qualidade de vida para os moradores.

Assim a aquisição desse equipamento rodoviário trará melhorias
eincremento de novas tecnologias, facilitando a execução do trabalho
nas estradas, no campo e ampliando sua capacidade de produção.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes o desenvolvimento das cidades e a boa vontade
do atual Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação. Suspendo a Sessão por
15 minutos por falta de oradores.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhores deputados,
imprensa, bom dia a todos. Hoje, agora às 9h, alguns deputados devem
estar juntos com o Governador. O Governador, hoje, está fazendo
entrega de veículos para combater o mosquito da Chikungunya, aqui
no Estado do Maranhão. São várias viaturas, bem como motocicletas e
também uma ambulância para Olinda Nova, que é um compromisso do
Governo, compromisso de campanha. E ele está cumprindo, porque
não é promessa, é compromisso, é entregar uma ambulância a todos os
217 municípios, bem como colocar asfalto em todos os 217 municípios,
bem como na área da agricultura também beneficiar todos os municípios,
então o Governador está cumprindo, não é promessa, mas seus
compromissos de campanha. E, agora de manhã, ele está entregando
essas viaturas e motocicletas, bem como ambulância para Olinda Nova
e esse é o motivo de ter no momento poucos deputados, porque a
maioria foi prestigiar o Governador. E a gente, evidentemente, não
pode sair todo mundo, senão não tem a sessão. É só isso, Senhor
Presidente, é que só tenho dois minutos e eu acho que já passou mais
um segundo, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Humberto Coutinho.
Excelentíssimos senhores e senhoras deputados, cumprimentar a
imprensa, a galeria, a todos que acompanham em todo o Estado do
Maranhão, o meu cordial bom dia, senhoras e senhores. Senhor
Presidente, só para destacar aqui, mais uma vez, a reunião da Comissão
de Segurança desta Casa, todas as quintas-feiras e, inclusive, reforçando
aqui o convite a todos os deputados que participem dessa importante
iniciativa, que é a Comissão de Segurança Pública desta Casa, precisamos
discutir esse tema tão importante para sociedade maranhense e, mais
uma vez, nos reunimos na Sala de Comissões, deputado Sousa Neto,
estávamos lá pra deliberar assuntos importantes e, entre eles, falamos
inclusive da LOB, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, aqui
aprovamos a LOB, do Corpo de Bombeiros, e precisamos aprovar a
LOB, da Polícia Militar, e o governo teve uma iniciativa de medida
provisória que, claro, contempla de certa forma uma parte de uma
intenção que tem a Polícia Militar no que se refere a promoções, mas
precisamos avançar, precisamos realmente de fato promover essa
iniciativa, que é definitiva para poder organizar a Polícia Militar, dar
acesso às condicionantes de promoções por parte de todos os militares
da Polícia Militar do Estado do Maranhão e assim, claro, fortalecer
esse elo que é muito importante na segurança pública, que é a valorização
dos seus agentes, nós precisamos direcionar nossos esforços, e esta
Casa está aguardando porque é uma discussão que já vem há anos, esta
Casa inclusive já teve várias reuniões da Comissão de Segurança
deliberando sobre esse assunto pertinente à LOB, que é a Lei de
Organização Básica da Polícia Militar, já fizemos, esta Casa fez história
ao aprovar a LOB, do Corpo de Bombeiros, e agora rediscutimos essa
iniciativa. Então, enquanto Comissão, estamos à disposição da
corporação para que possamos de fato estar analisando todos os
parâmetros e encaminhando ao governo, precisamos que o governo
encaminhe a esta Casa para que nós possamos, enfim, fazer esta



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          SEGUNDA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2017 11
iniciativa e aprovar, claro, para que nós possamos, de fato, organizar
todas as sistemáticas de segurança pública, principalmente no que se
refere à valorização dos policiais militares do Estado do Maranhão.
Mas também destacar, Senhor Presidente, a Medida que nós vamos
votar hoje nesta Casa, que é a 204, Projeto de Lei 204, do Poder
Executivo, que cria as vagas de capelães, inclusive o deputado, nobre
Deputado Edivaldo Holanda fez o Requerimento de urgência, parabéns,
porque nós precisamos aprovar, precisamos de homens de Deus
realmente orientando aqueles que fazem a segurança pública,
fortalecendo a condição espiritual e, claro, nós não podemos pensar
em avançar na segurança pública sem poder realmente direcionar os
nossos olhares também para o lado espiritual, nossa sociedade precisa
de Deus e quando o homem tem Deus, teme, tem o seu temor, ele não
intenta, não pratica atos de violência. Então, isso é um fato. Então,
esta Casa, mais uma vez, vai aprovar uma iniciativa importante, estamos
aqui enquanto Comissão de Segurança também para que todas as medidas
que fortaleçam realmente, de fato, a segurança pública do Estado do
Maranhão poder fazer seus encaminhamentos. E também só para
destacar, Senhor Presidente, que a Comissão deliberou por várias
audiências públicas, em todo o Estado do Maranhão, vamos iniciar
pelo Município de Santa Inês, Deputado Sousa Neto fez a Proposição
para iniciarmos pelo município de Santa Inês, então vamos contar
também com a aprovação desta Casa para que nós possamos ir conhecer
a realidade da regional de Santa Inês, do entorno ali dos seus quase 17
municípios, que estão no entorno, ali do município de Santa Inês, da
regional de Santa Inês e, claro, chamar a sociedade civil, chamar os
agentes de segurança, chamar todos aqueles que fazem diretamente a
segurança pública daquela regional tanto o comando da Polícia Militar,
bombeiros, como também da Polícia Civil, Ministério Público, enfim,
envolver todos os atores da segurança pública para discutir, deliberar
sobre as necessidades que atingem aquela regional. Nós sabemos que a
questão da segurança pública hoje tem que ser discutida em todo o
Estado do Maranhão e nós vamos fazer percorrendo várias regionais
do estado e, hoje pela manhã, inclusive, lavrada a ata, nós já vamos, já
tem essa iniciativa, indo de forma inicial, já ao Município de Santa Inês
e, claro, a partir de Santa Inês já indo a várias regionais, como já está
previsto também, em Imperatriz, entre outros municípios, para que
nós possamos de fato estar percorrendo o Estado do Maranhão e
assim acolhendo as iniciativas que venham ao encontro realmente do
que a sociedade clama, que é paz pública que é realmente mais segurança,
isso é necessário quando nós investimos em infraestrutura e
equipamentos, em condicionantes humanos necessários, como o
aumento do contingente de policiais e a valorização desses policiais.
Enfim, uma série de iniciativas que nós queremos ouvir a sociedade
para assim trazer a esta Casa e respaldar as ações dos nobres
parlamentares que aqui aprovam os Requerimentos, as Indicações e os
Projetos de Lei. Então, senhoras e senhores, muito obrigado e que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, mais uma vez,
Deputado Edilázio Júnior, o Governador Flávio Dino que se diz o
governo do diálogo, toma de surpresa os servidores públicos do Estado
do Maranhão, Deputado Sousa Neto. No Diário da Assembleia
Legislativa de ontem, senhores deputados, está publicado, o Projeto
de Lei Complementar n.º 007/2017, que cria o Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV e dá outras
providências. Mas a frente, deputado Edilázio Júnior, está publicado
na página 13 o Projeto de Lei Complementar n.º 008/2017 que cria o
Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores do
Estado do Maranhão e dá outras providências. O detalhe, deputado
Edilázio Júnior, é que o governador Flávio Dino que se elegeu sob a
bandeira do diálogo, não conversou com um único servidor público

estadual antes de mandar esses projetos de lei a esta Casa. Um Projeto,
deputado Sousa Neto, que praticamente faz uma Reforma
Administrativa no Estado no que diz respeito à vida do servidor público,
especialmente àqueles que irão se aposentar, que estão aposentados e
aqueles que dependem de benefícios do governo do Estado. Assim o
fez, deputado Edilázio Júnior, sem discutir e já manda para cá de que
forma será a composição tanto do Instituto da Previdência dos
Servidores do Estado como do Conselho Administrativo. Lá no
CONSUP, deputado Edilázio, eu vou contar uma história a V. Exa., o
representante dos servidores no CONSUP era o representante do
SINDSEP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais. Olhe
só o que aconteceu, deputado Edilázio Júnior. Pelas posições de firmeza
e independência que o SINDSEP tomava foram abertos dois editais
para preenchimento, nas duas vezes só quem se inscreveu foram os
representantes do SINDSEP e o governador não nomeou. O governador
só nomeou, deputado Edilázio, depois que foi inscrito um representante
do SINPROESEMMA. E por que o SINPROESEMMA? Porque é
comandado pelo PCdoB, Partido do Governador. Vejam vocês, o
governador do Estado encaminha a esta Casa, senhoras e senhores
deputados, dois projetos de lei complementar, um criando, como eu
disse, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado e
o segundo criando o Conselho Administrativo que vai gerir o Fundo de
Benefícios do Estado, sem trocar uma única palavra de diálogo com os
servidores públicos estaduais. Foi exatamente por isso, senhor
Presidente, que apresentei um Requerimento para a realização de uma
Audiência Pública para que possamos discutir com os servidores
públicos do Estado, com os Sindicatos, com o Fórum dos Servidores
da carreira do Poder Executivo, com todos aqueles que estejam ligados
às Associações dos Servidores do Estado para que a gente possa discutir
esses dois projetos de lei, senhor Presidente: Projeto de Lei Completar
n.º 007 e Projeto de Lei Complementar n.º 008 que são da maior
importância para a vida dos nossos servidores públicos. Porque senão,
deputado Sousa Neto, V. Ex.ª sabe o que vai acontecer? Vai chegar um
Requerimento de Urgência aqui igual é feito para aumentar imposto,
igual é feito para rasgar o Estatuto dos Professores e vão querer aprovar
esses dois projetos de lei, que mudam a vida dos servidores públicos
do Estado, inclusive no que diz respeito ao futuro em relação à
aposentadoria sem discutir com os deputados desta Casa. Mas o mais
grave, sem discutir com os servidores do Estado, que eram os primeiros
a serem ouvidos e que deveriam ter participado inclusive da construção
desses projetos de lei que já foram publicados no Diário desta Casa.
Portanto, senhores e senhoras deputados, haveremos de realizar essa
Audiência Pública a ser presidida pela Comissão de Administração,
Segurança e Relação do Trabalho desta Casa, para que a gente possa
fazer o que o Governo do Estado não fez: ouvir os servidores públicos
estaduais. Afinal de contas, Deputada Nina Melo, esta Casa não pode
aprovar a criação de um Instituto de Previdência dos Servidores sem
discutir a sua composição, sem discutir de que forma será a participação
dos servidores, muito menos criar um conselho administrativo que vai
gerir daqui para frente o Fundo de Benefício Estadual. Mas eu deixei
essa parte para o fim, senhores deputados. Nas propostas, Deputada
Nina Melo, o Governo do Estado cria mais de cem cargos em comissão:
sessenta e nove cargos em comissão para o Instituto de Previdência, e
sessenta e três para o Instituto de Previdência, e trinta e nove para o
Conselho de Administração do Fundo de Benefício. E a pergunta que
eu faço a vocês, Deputado Sousa Neto, pelo histórico do governo
comunista, por tudo aquilo que vem acontecendo: vocês tem dúvida de
que esses cargos serão aparelhados e só serão indicados para eles, os
aliados do Governador? Para simplesmente dizerem amém, Deputada
Nina Melo, para dizer de que forma deveriam na verdade debater de
forma transparente o futuro dos aposentados do Maranhão, dos
servidores. Mas não, o Governo do Estado manda junto com esses
dois projetos de lei, Deputado Sousa Neto, nada mais, nada menos que
a criação de mais de cem cargos em comissão. Enquanto nós temos
situações em que vários órgãos do Estado precisam de concurso
público, precisam de servidores novos para poder fazer o atendimento,
o Governo do Estado dá um tapa na cara dos servidores ao criar mais
de cem cargos em comissão para discutir essas situações. Portanto,
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Senhor Presidente, tenha certeza que esse assunto será debatido e esta
Casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, dará, Deputada
Francisca Primo, a oportunidade que o Governo do Estado não deu de
ouvir os servidores públicos do Estado. E, Deputado Edilázio, eu que
conversava pouco tempo com V. Ex.ª, V. Ex.ª sabe que atualmente as
decisões que são tomadas no CONSUP não são nada democráticas. E
é exatamente isso que o Governo do Estado quer fazer em relação ao
instituto de previdência que ele está criando agora. Está querendo criar
em relação a um conselho administrativo que vai gerir um fundo de
benefício dos servidores públicos estaduais. Portanto, Senhores
Deputados, não podemos deixar aprovar essas matérias sem a
discussão. E mais do que isso, sem a participação dos servidores
públicos do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
todos que nos ouve e nos assistem pela TV Assembleia. Nesta semana,
eu tive a grata satisfação de ir a cidade de Nina junto com os vereadores
e as vereadores Cita, Luciana, Dolores, os vereadores Zeca Lima, Júnior,
Iratan, Raimundinho, Raimundo Velho e Arlan, inaugurar a Câmara
Municipal de Nina Rodrigues. E também a Mesa, no mesmo dia, logo
a após a solenidade na Câmara, reinaugurar a Prefeitura Palácio dos
Balaios, que é a Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues. No meu
pronunciamento, eu relatei a questão da Câmara de Nina Rodrigues
que para mim, além de ser esteticamente uma das câmaras mais bonitas
do estado do Maranhão, principalmente das pequenas cidades, toda
reformulada, lá nós não temos uma divisória entre os vereadores e o
povo, apenas um pequeno cercadinho de madeira, limitando os espaços,
mas não tem nenhum vidro que distancie o povo dos vereadores. No
Palácio do Balaio, vi a reforma que foi feita, uma troca de piso, de
forro, troca de vários departamentos que foram reformulados dentro
da prefeitura. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Rodrigo e a Iara
porque, mesmo em tempos de dificuldades, ele e a presidente da Câmara,
Cita Braga, fizeram essas adaptações necessárias para mais conforto e
adequação para que possa a comunidade de Nina Rodrigues ter
ambientes e cada vez mais poder propiciar os serviços prestados tanto
pela Câmara De Vereadores quando pela Prefeitura Municipal. Eu
ainda visitei o asfalto que foi colocado na cidade de Nina Rodrigues.
Boa parte da cidade está toda recuperada, a malha asfáltica da cidade,
a infraestrutura urbana da cidade está em perfeito estado, algumas das
praças ainda faltam ser reformadas, estou tentando junto ao governo
do Estado para que a gente consiga recursos para que se faça essa
recuperação. Ontem também estive na cidade de Coroatá, na entrega
do Residencial Eco Marajá I, Eco Marajá II, que contou com a presença
do governador Flávio Dino, do ministro do Meio Ambiente, Sarney
Filho, de diversos secretários que fizeram a entrega à população desses
dois residenciais que têm mais de mil casas, 500 em cada um, que vão
propiciar aos moradores um ambiente adequado para criar seus filhos,
para ter o convívio entre eles, já que são dois residenciais muito próximos
que vão fazer o intercâmbio. Eu entrei em algumas casas, constatei que
algumas estão em perfeito estado. É uma obra que foi feita com recursos
do governo federal por meio da Caixa Econômica Federal, além da
empreiteira. Muitas que tiverem problemas tiverem que ser adequadas,
tendo que recorrer à construtora e à Caixa Econômica. Eu estive com o
vereador Marcílio, mostrando que havia algumas reclamações como
falta de trinco, pia, algumas coisas, mas isso deve ser encaminhado à
Caixa Econômica e à construtora para que se faça a reposição adequada
. Tive também a grata satisfação de ver de um dos dois lados lá a
cordialidade do povo de Coroatá que aplaudiu a todos os discursos do
ministro Sarney Filho, do governador Flávio Dino, do prefeito Luís
Amovelar Filho, que fizeram seus pronunciamentos. À noite, na mesma
cidade de Coroatá, eu participei da caravana empresarial da qual
participaram o representante de governo Antonio Nunes, do Meio
Ambiente, o secretário Marcelo Coelho, da Fazenda Marcelo, da
Indústria e Comércio, Simplício Araújo, que numa plenária discutiram

e dialogaram com os empresários, micro e pequenos empresários da
cidade de Coroatá. Lá, no meu pronunciamento, eu relatei o significado
daquela reunião, por isso ter ficado ainda para aquela reunião já que fui
só para as inaugurações das casas, mas fiquei também porque tenho
uma particularidade, tanto eu quanto o prefeito da cidade Luís da
Movelar Filho somos filhos de comerciante. Eu no meu pronunciamento
mostrei bem claro, como sempre digo que nasci dentro de um comércio,
nasci de filhos de comerciantes que em um momento em que quase do
meu nascimento minha mãe ainda vendia no comércio quando saiu,
pediu licença a uma compradora e me teve dentro do comércio
praticamente. Então mostrei essa particularidade, mostrei o quanto o
empresariado do Maranhão ainda tem por crescer em nosso Estado,
mostrei a questão da várias regiões que têm dentro do nosso Estado, as
regiões de ouro da região de Godofredo Viana, Luís Domingues, Cândido
Mendes, a região do Gás, de Santo Antônio do Lopes, Dom Pedro e
que está se estendendo até Pedreiras, Trizidela, Poção de Pedras onde
tem jazidas ainda e onde tem a prospecção da questão do gás. Mostrei
a questão do turismo na região de Santo Amaro e nas regiões de Carolina
e Riachão, a questão do polo gesseiro em Grajaú e são vários e vários
empreendimentos que ainda podem ser implantados no estado do
Maranhão e precisam de comerciantes do comércio local, da
infraestrutura de comerciantes locais para que se possa desenvolver o
nosso Estado, produzir, gerar renda e dividendos ao povo do Maranhão.
E o desenvolvimento só vem através dessas ações. O governo estava lá
fazendo as ações mostrando para cada pequeno empresário, para cada
micro empresário o que pode o governo ajudar, o que pode o governo
isentar, o que pode o governo contribuir. Estavam também
representantes dos bancos que também devem falar da questão de
captação de recursos para esses pequenos empresários do estado do
Maranhão. Eu queria agradecer a cordialidade e o carinho tanto da
população de Nina Rodrigues e de Coroatá nesses dois eventos, nesses
dois dias de evento que participei nas duas cidades.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho, senhoras e senhores
deputados, aos amigos da galeria que se encontram aqui hoje, meus
amigos da imprensa, a todos que nos assistem na TV Assembleia pelo
aplicativo do celular. Eu queria desejar um bom dia a todos. Senhor
Presidente Humberto Coutinho, o que me traz aqui nesta tribuna hoje
é para falar sobre duas Medidas Provisórias que o governador Flávio
Dino baixou, a respeito da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do
Estado do Maranhão ferindo e passando por cima de todos os acordos
que foram feitos durante toda a negociação, que 11 anos a Polícia
Militar vem tratando da LOB, que é a Lei de Organização Básica, que
graças a Deus os bombeiros militares já foram contemplados com a Lei
de Organização Básica. Eu digo isso, Senhor Presidente, porque já foi
feito em 2015, já no governo comunista, um termo de compromisso,
onde entre os oito itens da pauta no terceiro item diz: adotar
providências. Isso entre todos os presidentes de associações com o
Secretário de Segurança, o Secretário Márcio Jerry, o Secretário Carlos
Lula. E no terceiro item está bem claro: adotar providências em regime
de urgência para discussão e aprovação da Lei de Organização Básica
da Polícia Militar, conjuntamente com a Lei de Promoções, garantindo
a ascensão funcional da praça, que poderá chegar a último posto da
instituição. A meta estabelecida é a garantia eficácia da lei já a partir de
junho de 2015. E isso aqui foi um documento assinado por secretários
e uma reunião com todas as associações de Polícia do Estado do
Maranhão. Já ano passado, o Secretário de Segurança Pública destituiu
essas associações; transferiu todos os presidentes de associações para
outros municípios; pegou esse termo de compromisso; rasgou esse
termo de compromisso; jogou no lixo. E agora me chega um decreto do
Governo do Estado, Decreto não, uma Medida Provisória, me desculpe,
Medida Provisória, que dispõe sobre alterações em dispositivos na lei
6.513, o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares, da Lei 4.717, de
17 de abril de 1986, que dispõe sobre ingresso, das promoções, do
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quadro. Ou seja, o Governador sem passar pela comissão e sem
conversar com os policiais está baixando uma Medida Provisória,
criando cargos. Soldado que antes poderia chegar até o patamar de
Coronel, chegar ao patamar de Major da Polícia Militar e do Bombeiro
Militar. Eu não tenho nada contra isso. O problema é que tem que ser
discutido com os policiais militares e os bombeiros militares. Por isso
não se pode esperar uma discussão antes de ser criada uma Medida
Provisória? Essa é uma pergunta que não quer calar. Mas eu aproveitei
já entrei com requerimento na Mesa, fazendo uma audiência pública,
para poder discutir essa Medida Provisória. E a segunda Medida
Provisória que foi estabelecida pelo Governador é a Medida Provisória
que altera o dispositivo 6.530, de 30 de novembro de 1995, dispõe o
Estado do Maranhão que fica alterado o ingresso que em vez da idade
máxima de 25 anos para 30 anos, que também não foi discutido com os
militares, porque já que se tem o parâmetro do Exército. O Exército é
até 35 anos. Então, Senhor Presidente, vamos discutir com os militares
a questão dessas medidas provisórias que não são garantias para os
militares. Não se podem discutir essas medidas nas comissões e na
Comissão de Segurança. Então esse requerimento é justo de ser aprovado
para serem discutidas essas medidas provisórias entre os militares, ou
seja, na ditadura do comunista não se conversa com ninguém, baixa-se
medida provisória sem conversar com aqueles interessados, que são os
militares do estado do Maranhão. Entrei com requerimento na Mesa,
espero que seja aprovado para que sejam discutidas essas medidas
provisórias que eu acho quem como ele próprio falou em um livro
publicado, medida provisória é ferir a democracia. Então o governador
Flávio Dino, governador comunista, todo dia é uma incoerência atrás
da outra. Está ferindo a democracia editando mais duas medidas
provisórias sem dialogar com os militares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa Murad.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Ontem, deputado Vinicius Louro, fiz uma denúncia sobre a
questão do esgoto, uma vez que o governo do Estado, deputada Nina,
trata 0% de esgoto no Maranhão. As estações de tratamento, a Casa de
Ozônio não funciona, as elevatórias que já eram para estar funcionando,
que o governo anterior deixou prontas, não funcionam, que é o que
bombeia para ir para as estações de tratamento. Aí o governo
simplesmente diz que a estação do Vinhais é responsável por 40% do
esgoto, ele só não diz que não é tratado, deputada Nina. Esqueceu-se
de dizer isso. Então, é algo que nós ficamos assim um pouco... A cidade
está, deputado Rafael, chocada. Chocada! E outra coisa, e aí eu convido
V. Ex.ªs para fazer uma visita comigo, para nós olharmos, para nós
vermos a situação das estações, para fazermos uma visita às elevatórias,
porque aí nós vamos constatar não só a questão da Casa de Ozônio,
mas que existem defeitos em peças e maquinários, além de várias
situações que também fazem até com que... Ontem nós estávamos
discutindo sobre a questão dos reatores. Muitos reatores não estão
funcionando, deputado Rafael. Então, é uma situação grave para a
população, doença, é grave para o meio ambiente, chega inclusive ao
consumidor que paga, deputada Nina, taxa de esgoto na sua conta.
Então, eu realmente queria convidar os deputados do Governo que
fizessem uma comissão de deputados e nós iríamos visitar, nós íamos
juntos para ver a situação das casas de ozônio das três estações
existentes, ver se a casa de ozônio da estação do Vinhais, que foi
inaugurada há um ano, que nunca funcionou, ver a situação dos reatores
e vamos ver quem está certo, quem está errado. Mas a questão não é
uma briga, Deputada Nina, de quem está certo e de quem está errado,
é para o governo procurar resolver essa situação, não ficar só no discurso
de “até 2018 vamos ter 70% do esgoto tratado”, se ele tem 0% hoje,
como é que ele vai ter 70%? Ele pegou tudo pronto, até as ligações ele
pegou prontas, ele não consegue sequer manter o que ele encontrou,
menos ainda de desenvolver o Projeto que era. Então, ficar nessa tecla
de: “ah, a estação do Vinhais é responsável por 40%”. Ela é responsável
por 40%, mas está funcionando? E aí eu quero saber também sobre a

estação do Anil, por que ela está caminhando a passos de tartaruga,
que também foi deixada em obras pelo Governo anterior. Eu queria
uma comissão de deputados e do governo, eu iria junto acompanhar
esta comissão de deputados. Não vejo problema nenhum. Aqui não é
uma briga, não tem que ser uma briga de Governo e Oposição. Aqui
tem que ser realmente pessoas, deputados eleitos pelo povo que vão
tentar resolver uma situação, que é séria para a população. E aí para
deixar algumas situações claras, porque alguns deputados já vieram me
perguntar sobre as estações e qual a abrangência dela e quais os bairros
que elas agregam. Então, é o seguinte: o esgoto tratado na Estação do
Jaracaty, ele vem do Calhau, da Avenida Litorânea, da Lagoa da Jansen,
da Ponta da Areia, da Ponta do Farol e parte dos bairros do São
Francisco, Cohafuma, Renascença I e Renascença II. Aí a gente já vê
que se formos falar que só aí pega 40% do esgoto tratado, a gente já vai
ver que é mentira. O esgoto que chega à Estação do Bacanga vem da
Praia Grande, Portinho, parte do centro e mais alguns bairros daquela
área. E a do Vinhais hoje recebe esgoto das elevatórias do Rio Pimenta,
das redes da Cohama, ou seja, a do Jaracaty agrega toda aquela área,
que é muito maior. A do Vinhais ainda não pegou, as ligações ainda não
estão todas para lá. Por isso que não chega a 40%. Então, não vai
chegar, Deputada Nina. Não adianta esse discurso do Governo dizer
que vai chegar a 40%, que já tem 40%, tem 0% de esgoto tratado. E
estou dizendo que não chega nem lá para os reatores trabalharem,
gastarem energia, como está sendo hoje, porque o que está acontecendo
são os reatores ali mudar de sólido para líquido, a água continua
contaminada e está só gastando energia, porque as bactérias continuam,
continua tudo contaminado. Então o que eu queria era isso, que o
governo realmente assumisse os seus erros. E aí vou aguardar aqui para
ver se o deputado Rogério vai falar alguma coisa sobre a CAEMA,
para podermos entrar em um debate melhor. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rafael Leitoa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente Humberto Coutinho, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Senhor Presidente, para comunicar e anunciar que ontem
estivemos juntos com o reitor da UEMA, o nosso Magnífico Gustavo,
para tratarmos especificamente da situação do Campus da UEMA, no
município de Timon. Entende-se que o ensino universitário é realmente
o desenvolvimento de qualquer município, Estado ou Nação. E a gente
teve essa preocupação de discutir a infraestrutura da UEMA e,
sobretudo, a sua estrutura pedagógica. Sabemos que a UEMA nesses
anos que foi implantada, à época pelo nosso ex-governador Zé Reinaldo,
hoje traz frutos para o município, porque abre espaço aos nossos
jovens e consequentemente melhora o desenvolvimento educacional
do nosso município. Pautado nessa linha discutimos outras estratégias
para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa UEMA e nisso
ficamos com encaminhamento e com algumas propostas, dentre elas a
ampliação do número de cursos regulares, presenciais naquela
instituição. E fizemos ali um compromisso de tratar junto com o governo
do Estado a implantação do curso de Direito, lá no município de Timon.
Então estamos apresentando um Requerimento, tanto ao Magnífico
Reitor quanto ao governador Flávio Dino, para implantação e a
estruturação da UEMA para que a gente possa ter ali um curso de
graduação regular de Direito, tendo em visa que a região leste não
dispõe desse curso. Nós temos em Caxias o curso de Medicina onde o
governo já trabalha para dobrar o número de vagas naquela instituição
e fizemos lá um compromisso de que o município de Timon criasse e
instalasse o curso do Direito para atender a juventude da região leste
do estado do Maranhão. Sobretudo, obviamente, a nossa juventude do
município de Timon que terá uma oportunidade com essa proposta
sendo viabilizada e implantada pelo Governo do Estado e ali fazer o
seu curso superior, um curso que demanda muitos alunos, um curso
que realmente prepara qualquer profissional para o mercado de trabalho,
seja na área jurídica da advocacia, seja na carreira da magistratura, seja
na carreira de servidor público através dos concursos públicos. Saí
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muito confiante nessa proposta, porque recebi total apoio do Magnífico
Reitor e estamos constantemente dialogando com o corpo docente
daquela unidade. E aqui eu queria fazer uma referência à professora
Socorro Batista que tem nos ajudado a criar essa proposta, criar esse
instrumento para que a gente possa levar esse curso para o município
e também a nossa coordenadora regional que está lá na UEMA, todo o
corpo docente e também os alunos, porque levantamentos feitos pela
própria UEMA revelam que os alunos gostariam que esse curso fosse
sim implantado em nosso município. Então apresento hoje o
Requerimento ao governador Flávio Dino para que a gente possa criar
as condições necessárias para a implantação desse curso de graduação,
além que ficou outro compromisso de o Reitor Gustavo fazer um
levantamento para que a gente possa melhorar a parte estrutural do
nosso campus. E aí também nós vamos trabalhar com o Governo do
Estado. Se for preciso, a gente vê a possibilidade da alocação de emendas
parlamentares, para que a gente possa ajudar a nossa instituição a ser
uma instituição forte, organizada e, sobretudo, uma instituição onde a
nossa juventude possa sair com um curso superior de qualidade e de
Excelência. Então, Senhor Presidente, era esse o meu pronunciamento,
dizer que fico muito satisfeito, porque na verdade a UEMA chega a
Timon, chegou a Timon há pouco mais de uma década, e a gente
precisa focar num planejamento de ser, sim, uma universidade de
excelência. A parte pedagógica com a implantação do curso Direito é
possivelmente instalável, hoje, onde a estrutura está funcionando. Mas
não podemos também, obviamente, perder de vista num prazo um
pouco mais longo uma estruturação melhor. Mas isso a gente vai
trabalhando passo a passo. O importante é esse novo curso ser instalado
agora, para que a gente possa já abrir a oportunidade para essa juventude
que está aí saindo do Ensino Médio e ter uma oportunidade de fazer
uma escola, uma universidade pública, gratuita e, sobretudo, de
qualidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ordem do Dia. Eu quero comunicar que a Presidente
do GEDEMA, Dra. Cleide Coutinho, convida os senhores
parlamentares e senhores desta Casa para a festa de comemoração do
Dia dos Pais neste sábado, que começará, às nove horas, com um
torneio de futebol e, ao meio- dia, com almoço e premiações, na sede
social da Assembleia no Maiobão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei 204/2014, de autoria do Poder Executivo
e o Projeto de Lei Complementar 006/2017, de autoria do Poder
Judiciário. Depende de parecer das Comissões Técnicas. Suspendo a
Sessão para que sejam emitidos os Pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Sessão reaberta. Com a palavra, a deputada Francisca
Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Projeto
de Lei Complementar do Poder Judiciário 006/2017 foi aprovado por
unanimidade e o Projeto de Lei 204/2017, do Poder Executivo, também
foi aprovado por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei 204/2017, Mensagem 059/2017, de autoria
do Poder Executivo. Em discussão. Para encaminhar a votação,
deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor presidente deputado Humberto Coutinho,
senhoras e senhores deputados, Comitê de Imprensa, senhoras e
senhores que estão na galeria desta Casa, quero cumprimentar a
presença, no plenário deste poder, do jovem Da Hora Junior, secretário
adjunto da Secretaria de Relações Institucionais do Estado, cujo

secretário é o pastor Carlos Porto. Também o Dr. Murilo Andrade,
secretário de Estado de Administração Penitenciária; coronel Célio
Roberto, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar; coronel
Luís, representando o coronel Pereira, comandante geral da Polícia
Militar do Estado do Maranhão. Presentes também o pastor Misael,
capelão-chefe da Capelania Militar da Polícia Militar do Estado, padre
José Raimundo, também capelão militar, e outras autoridades presentes
para acompanhar esta sessão histórica e importantíssima que ora os
senhores deputados e todos nós juntos apreciamos com muita alegria
porque, senhor presidente, nesta iniciativa do governador do Estado
nós temos aqui o ineditismo para nós, no Maranhão, da criação de
capelães religiosos, no âmbito da Secretaria de Administração
Penitenciária, nós temos também a criação de capelães no Corpo de
Bombeiros Militar, antes nós só tínhamos na Polícia Militar do Estado.
Isso é muito importante, é de conhecimento de todos que a Lei Federal
7210, que institui o procedimento a ser adotado durante a execução
penal instaura como dever do estado oferecer assistência de natureza
religiosa ao apenado e ao egresso do Sistema Prisional, quão importante,
Senhores Deputados, a criação destes cargos de capelães, na Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária. Nós já temos no Sistema
Prisional a presença informal de cristãos católicos e cristãos evangélicos
que levam a palavra de Deus àquelas pessoas segregadas e que precisam
muito ter a assistência religiosa, isto é feito naturalmente tem sido
feito ao longo dos anos por padres e pastores que se dedicam
voluntariamente a levar este alento não somente aos segregados, mas
também aos seus familiares e está de parabéns o governo, está de
parabéns o Governador Flávio Dino, que nesta hora importantíssima,
quando a violência aumenta a cada instante, quando a violência chega à
porta dos cidadãos, quando não se há mais como sequer, muitas vezes,
se ir à feira em qualquer ponto do nosso território nacional, chega em
boa hora esta proposta de aumento de capelanias, na Polícia Militar do
Estado, no Corpo de Bombeiros Militar e na Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária. Ressalte-se que o Estado do Maranhão
tem buscado por meio da implementação de políticas públicas voltadas
aos apenados em cumprimento de penas privativas de liberdade
estabelecer o tratamento digno a estes e às suas famílias. Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores convidados,
visitantes deste Poder, nós deixamos por aqui a nossa palavra,
parabenizando, mais uma vez, o governador Flávio Dino, parabenizando
a Polícia Militar do Estado do Maranhão, parabenizando o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado e parabenizando a chegada a Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária, desse alento importante, a
Instituição de Capelanias Religiosas. Muito obrigado a todos e que
Deus possa continuar abençoando o querido povo maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os Senhores Deputados e Deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto
de Lei Complementar n.º 006/2017, Mensagem n.º 007/2017, de autoria
do Poder Judiciário. Em discussão. Em votação. Os Deputados e
Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei n.º 188/2016, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho. Ausente, fica transferido para a próxima sessão.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 043/2016, de autoria do deputado
Rafael Leitoa. Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados e
Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Requerimento n.º 564/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Ausente, fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 575/2017, de autoria da deputada Valéria Macedo.
Ausente. Requerimento n.º 576/2017, de autoria do deputado Raimundo
Cutrim, de Congratulação. Em discussão. Em votação. Os Deputados
e Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 579/2017, de autoria do deputado Othelino Neto.
Ausente. Requerimento n.º 577/2017, de autoria da deputada Nina
Melo, Mensagem de Pesar. Deliberação da Mesa. Deferido.
Requerimento n.º 578/2017, de autoria do deputado Léo Cunha.
Deferido. Estão incluídos na sessão da próxima segunda-feira:
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Requerimento n.º 580/2017, de autoria do deputado Glalbert Cutrim, o
Requerimento n.º 581/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota e os
Requerimentos n.º 583, 584, 585/2017, de autoria do deputado Edison
Araújo. Eu quero comunicar aos senhores e senhoras deputados a
realização da Sessão Solene para a entrega de Medalha ao Coronel
Isaac Matos, em homenagem ao Projeto Bombeiro-Mirim. Essa reunião
será às 11h. Eu peço aos nobres deputados líderes para fazer um
acordo de liderança, usar cinco minutos do seu tempo, para poder no
horário a sessão já ter concluído. De acordo?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, o Bloco Unidos pelo Maranhão também está de acordo,
desde que o nosso querido Deputado Marco Aurélio fale pela liderança
do Governo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, só uma questão de Ordem. Essa questão do pedido das
lideranças não é só quando sair da Ordem do Dia?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A Ordem do Dia esta encerrada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois, então,
o Deputado Marcos Caldas pela liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Tempo dos partidos e blocos. Bloco Parlamentar de
Oposição, cinco minutos, Deputada Andréa Murad.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada, vai usar o tempo do partido ou vai usar o da
liderança? Deputada, V. Ex.ª vai usar qual tempo? Tempo do partido.
Cinco minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de ordem, Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – O nosso
líder, o Deputado Vinícius Louro pediu pela liderança para que eu
usasse cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Marcos Caldas, após a Deputada sair da
Tribuna, V. Ex.ª vai ter a oportunidade de usar o tempo da liderança do
partido.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Muito
obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, voltando a falar aqui, Deputado
Edilázio, sobre a CAEMA. O Ministério Público entrou com uma
ação civil pública e com a decisão da segunda Câmara Cível, com o
acórdão nº 54.886, mandando que o Estado do Maranhão, a CAEMA
parasse, ou seja, não podem jogar esgoto in natura em qualquer parte
da Ilha de São Luís, sob punição de ser multado no valor de dez mil
reais por dia. Portanto estão descumprindo essa decisão. A CAEMA
tem conhecimento da decisão e em vez de zelar pelo cumprimento,
pelo contrário, o que ela faz? Não se preocupa com o que está
acontecendo nas estações de tratamento. Todas as estações de
tratamento jogando o seu esgoto contaminado. E a CAEMA achando

que está tudo muito bem, Deputado Edilázio, tudo normal. E me faz
uma nota como essa que não respondeu nada do que eu disse. Eu falei
que as três estações de tratamento não funcionam. A casa de ozônio,
que é o que descontamina, o que ele disse? Falou, falou, falou e aqui
vem dizer que a estação ETE Vinhais passou a ser responsável pelo
tratamento de 40% do esgoto da capital, atingindo 48 bairros e
beneficiando cerca de 350 mil moradores. O que ele respondeu com
isso? Absolutamente nada, até porque a ETE Vinhais ele inaugurou
sem a casa de ozônio funcionar. Aí diz, além disso, o Governo investiu
na implantação de 130 quilômetros de rede coletoras de esgotos,
interceptores em pontos estratégicos, na restauração das duas ETES já
existentes, Jaracaty e Bacanga, juntamente com a construção da ETE
Anil. Construção feita pelo governo anterior, implantação de mais de
130 quilômetros de redes coletoras feitas pelo governo anterior. Todo
o projeto de saneamento básico feito pelo ex-secretário Ricardo Murad.
É muito fácil, é muito fácil fazer alguma coisa, mas nem isso fazem, a
tudo que é dito aqui ele não responde, não responde ao que eu digo. Eu
quero que digam que as casas de ozônio das três ETEs estão
funcionando. Então, deputada Francisca Primo, por isso eu quero uma
comissão de deputados para me acompanhar juntamente com o
presidente da OAB, Thiago Dias, a quem também vou fazer o convite,
se os deputados decidirem assim, e com o promotor Fernando Barreto,
promotor do Meio Ambiente, para nós irmos lá ver e constatar,
deputado Júnior Verde, se realmente estão tratando o esgoto, se existe
40% do esgoto tratado aqui em São Luís. Eu não sei o que leva um
governador a mentir tanto, a CAEMA a fazer uma nota tão mentirosa.
E aí eu quero inclusive falar sobre o presidente atual da CAEMA.
Ainda bem que o governador Flávio Dino colocou um técnico agora
que trabalhava com o ex-presidente João Moreira Lima, porque ele
deve entender o que se passa. Tenho certeza de que, se honesto ele for,
como acho que ele é, ele sabe que as três ETEs e a casa de ozônio não
estão funcionando e, portanto, o esgoto está indo in natura para os
nossos rios, o que vai causar muitos transtornos para a população. Ou
seja, esgoto causa doença, tudo de ruim tem ali, e o governo achando
que está tudo bem, tudo maravilhoso. Aí eu agradeço ao governo por
reconhecer o trabalho de Ricardo Murad à frente da Saúde do Maranhão.
Enquanto a CAEMA fazia parte da Saúde, porque ele que fez todo
esse trabalho que o governo simplesmente sequer consegue levar adiante.
Eles param o que encontraram e ficam aí vivendo de propaganda
enganosa, vivendo do que o governo anterior deixou sem dar
prosseguimento a nada. Então, eu acho que até 2018 não vai haver 40%
nem 70% de esgoto tratado, vai continuar o 0% de esgoto tratado,
porque o governo acha que isso está tudo muito bem obrigado. Obrigada
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Pela liderança do Bloco Parlamentar Democrático,
deputado Marcos Caldas por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) – Senhor presidente deputado Ricardo Rios, V. Ex.ª fica
muito bem aí nesta cadeira, senhores e senhoras deputados. O que me
traz a esta tribuna é para falar sobre o fato da denúncia da escola de
Nova Iorque no Maranhão. O deputado Wellington do Curso afirmou
categoricamente que a SEDUC colocou esta escola na lista das escolas
reformadas pelo governo e fez uma filmagem, jogou na internet dizendo
que o governo estava fazendo propaganda enganosa, mostrando uma
escola que está abandonada e que foi encaminhada para esta Casa uma
lista, a qual eu tenho aqui na mão, falando que a escola estava na lista
como executada, mas que a escola está abandonada. No entanto, deve-
se ter muito cuidado com o tipo de denúncia que se faz aqui nesta
Casa. O Deputado Wellington não falou aqui, faltou com a verdade,
não falou a verdade. Primeiro, eu quero dizer para os deputados e
principalmente para o Wellington do Curso que nessa lista que a
Secretaria de Educação encaminhou para a Assembleia Legislativa está
aqui o nome da escola Nova Iorque, mas está aqui como a executar. Se
está a executar é porque não foi colocada na lista das que estavam
executadas. Então, Deputado Wellington deveria primeiro tomar
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conhecimento e ler a lista que chegou aqui nesta Casa, a pedido do
deputado, que o Secretário de Educação mandou para esta Casa,
Secretário esse, companheiro Felipe Camarão, e o Governo do Estado
que vem fazendo um grande trabalho à frente da Educação onde já
foram reformadas mais de 600 escolas e tem 300 sendo reformadas, só
aqui dentro da Ilha, vão inaugurar agora 4. Eu já participei de inauguração
de escola em Chapadinha, em Barreirinhas, na minha cidade de Brejo
tem uma sendo concluída e muitas delas escolas de taipa que foram
transformadas em escola digna. Mas eu quero aqui pedir para que o
presidente desta Casa encaminhe para a Comissão de Ética desta Casa
para que apure essa denúncia que eu estou fazendo aqui neste momento,
Presidente, que o Deputado Wellington faltou com a verdade e quebrou
aqui, no Regimento, o decoro parlamentar, quando ele traz uma denúncia
para a Internet dizendo e mentindo, querendo acusar o Governo de
estar mentindo, ele falta com a verdade e ele quebra o decoro
parlamentar. Quero fazer esta denúncia aqui, Presidente, verbal, para
que a Comissão de Ética apure essa mentira do Deputado Wellington.
O Governo do Estado, além de reformar as escolas, tem transformado
a escola, Deputado Levi, V. Exa. que é de Chapadinha, uma escola que
não tem ar-condicionado, passaram a ter ar-condicionado, lá em
Barreirinhas, o banheiro da escola se você olhasse, era uma coisa terrível,
e hoje tem banheiro de qualidade, refeitório de qualidade, carteiras
novas, quadro novo e muitas delas com praça para o esporte, no caso,
as quadras. Já transformou quase 600, mais da metade, e está concluindo
300. Além disso, tem dado o fardamento para os alunos, tem dado o
material escolar, coisa que nunca se viu. Por isso, Senhor Presidente,
eu gostaria que a Presidência da Casa tomasse as providências pedindo
a quebra do decoro parlamentar do Deputado Wellington por ir até a
imprensa, colocando na Internet e, aqui nesta Casa, com mentira a
respeito de uma execução que diz que o Governo fez e enquanto está
aqui na relação que o governo não fez. Está aqui à disposição de quem
quiser, se alguém quiser uma cópia está aqui em minha mão e quem
quiser também tem a cópia aqui do Regimento Interno onde mostra
que o deputado quebrou, aqui nesta Casa, o decoro parlamentar. Muito
obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Deputado Rafael Leitoa pela liderança, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Ricardo Rios, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, utilizo a tribuna neste tempo da liderança
para fazer dois comunicados. O primeiro, senhor Presidente Ricardo
Rios, TV Assembleia, a nossa capital São Luís, e aí quero parabenizar
de já a todos os atletas e a todos os participantes, em especial a
Federação Maranhense de Triathlon, a Prefeitura e o Governo do
Estado, pois a nossa capital, deputado Edivaldo Holanda, receberá
nesse sábado a Copa Norte e Nordeste de Triathlon, um esporte que
vem crescendo cada dia mais na nossa capital. E dizer que será na
Avenida Litorânea, a partir das 7h da manhã, convidar toda a imprensa,
todos os deputados, todos que nos assistem, que a prova será realizada
em duas categorias, uma menor e a categoria sprint com 750m de
natação, ali pela Avenida Litorânea, com 20km de ciclismo e 5km de
corrida. Fazer essa referência porque é importante a participação de
toda a sociedade, o esporte realmente salva vidas. O deputado Sérgio
Frota que está aqui, presidente no nosso Sampaio Corrêa sabe disso,
comanda um projeto com as escolinhas de futebol e toda a modalidade
esportiva tem que ter o nosso apoio. E o presidente Betinho tem se
esforçado para fazer um grande trabalho com relação a essa Federação
e é um esporte que está crescendo em nossa cidade e no país. E,
obviamente, não podemos deixar de fazer esta referência, este
pronunciamento e dizer que estaremos lá, no sábado, prestigiando
esse grande evento esportivo que vai trazer atletas do Maranhão, do
Piauí, do Ceará, do Pará para essa grande competição. Já tem mais de
200 atletas confirmados e nós teremos esse grande evento na nossa
capital, no sábado. Outro ponto, senhor Presidente, que eu queria
colocar aqui é com relação ao pronunciamento da deputada Andréa

Murad. Primeiro dizer que fico muito contente quando ela traz um
tema tão importante para o nosso Estado com relação ao saneamento,
tendo em vista que realmente o Maranhão é um dos piores Estados que
traz esses índices. Os índices de coleta de tratamento de esgoto realmente
são muito pequenos em nosso Estado decorrente, obviamente, de
gestões e gestões que infelizmente talvez não priorizaram todo esse
processo. O que a deputada coloca com relação à Estação de Tratamento
de Esgoto que foi recém-inaugurada pelo governador Flávio Dino, da
ETE do Vinhais. Essa obra iniciou todo esse processo ainda no governo
do saudoso Jackson Lago, passou ainda 06 anos do Governo Roseana.
O Governo Flávio Dino conseguiu recuperar, conseguiu entregar essa
obra. A denúncia que a deputada traz é importante, coloca que as
Casas de Ozônio não estão funcionando. Mas gostaria de lembrá-la
que é uma etapa do tratamento de esgoto, não é todo o tratamento de
esgoto. O que a gente tem que observar é se o esgoto que está sendo
colocado nos afluentes trazem as referências de portabilidade que
estabelece as portarias do Ministério da Saúde e isso só quem vai
poder fazer são análises químicas e laboratoriais, análises físicas,
químicas, bacteriológicas. E é importante sim acompanharmos,
deputada. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa como titular da
Comissão de Meio Ambiente, mas apresentamos à Mesa Diretora a
criação específica de uma Frente Parlamentar em defesa de saneamento
ambiental, para que a gente possa tratar não só a questão da CAEMA,
do esgoto, da coleta, mas também da política de recurso hídricos do
Estado. Diante das suas denúncias, das suas colocações, lhe convido
para que a gente possa somar os esforços nessa frente e façamos
juntos uma visita à CAEMA. A gente marca com o presidente recém-
empossado. Eu sei do trabalho sério que o ex-presidente Davi Teles
fez a frente da CAEMA. Agora nós temos um técnico de carreira da
CAEMA, que é o presidente Carlos Rogério, que tomou posse essa
semana, que com certeza não se furtará de nos receber. Vamos agendar
para que na próxima semana façamos uma visita à CAEMA para que a
gente possa confirmar ou não essas denúncias que as V. Exas. trazem a
essa tribuna, para que a gente possa observar. Mas o que eu quero
colocar à senhora é que esses quarenta por cento de esgoto tratados,
hoje, na cidade de São Luís é um número somado com todas as estações,
e dizer que isso foi, sim, realmente um salto. Nós tínhamos 7%.
Inclusive fez na época uma crítica à imprensa mais maciça aqui do
Estado do Maranhão, que não divulgou com tanta efetividade esta
inauguração. Porque não se trata de uma obra especificamente
personificada na pessoa do Governador Flávio Dino, mas uma obra do
Governo do Estado. É uma obra da população do Estado do Maranhão,
que é a ETE Vinhais, que vinha atravessando aí quase dez anos para ser
concluída. E isso é importante ressaltar, porque essa obra não é originária,
ela é originária do PAC Saneamento do Governo Federal, em parceria
com o Governo do Estado que tem aporte também do recurso do
Governo do Estado, mas é uma obra de todos os maranhenses. Muito
já se fez, porque você conseguir pegar uma obra de esgoto sanitário,
que foi elaborado o projeto dez anos atrás. Imaginem a capital São Luís
dez anos atrás, agora imaginem quantas residências foram construídas,
quantas novas ruas foram pavimentadas, como existe essa rede de
esgoto que foi implementada. Para você colocar todo esse sistema para
funcionar, é muito trabalho, Deputada Andréa. Isso também tem que
ser reconhecido. Obviamente que o seu papel aqui nesta Casa é de
sempre colocar o papel da oposição e da crítica, mas nós também
temos que levar em consideração esse trabalho que foi feito e que está
sendo feito com bastante seriedade na entrega dessas obras, que há
mais de uma década a capital São Luís espera. Então, hoje, segundo os
dados dos SNIS, que é o sistema nacional de informação sobre
saneamento, a capital São Luís detém cerca de 4% de tratamento de
esgoto, salve engano. E com a inauguração dessa ETE passa, sim, para
40%. Agora, obviamente, que nós temos que avançar cada vez mais,
por isso que a meta do Governo até o final do ano que vem, que é
quando encerra o seu mandato, é deixar São Luís com 70%. Porque são
as obras dos projetos do PAC Saneamento que o Governo do Estado
está conseguindo entregar, que passou quase uma década e não conseguia
entregar. Essa também é uma grande realidade que tem que ser colocada
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aqui. Mas ratifico, coloco que a sua colocação aqui na tribuna da
Assembleia é importante, é salutar. E lhe convido juntamente para a
gente participar dessa frente parlamentar que envolve todos os
membros desta Casa, inclusive, obviamente os deputados de oposição.
E que a gente faça, sim, a política com seriedade a política com
maturidade, a política pública realmente do saneamento sem levar para
a política eleitora partidária, porque ela não resolve muita coisa,
principalmente nesse setor. Porque a política de saneamento tem que
ser tratada com seriedade. A água potável é um bem de uso coletivo,
mas dotada de valor econômico. Então por isso nós não podemos fazer
política eleitoral com a política de saneamento, não podemos misturar.
Fico muito feliz que suas colocações não levaram para esse lado. E
vamos juntos levar essa demanda, essa situação para o novo presidente,
Carlos Rogério, que como falei tomou posse essa semana. É importante
até deixar o presidente sentar na cadeira, tomar posse de tudo, das
informações, mas nós vamos articular, na próxima semana, uma reunião
com o presidente da CAEMA para colocarmos como primeira ação
também da Frente Parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Rogério Cafeteira, pela Liderança
do Governo, por minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, aqui eu venho ratificar o discurso feito pelo eminente
deputado Marcos Caldas que tratou aqui sobre uma denúncia infundada
feita pelo nosso colega deputado Wellington. Eu, deputado Marcos,
sempre ressalto aqui a importância da oposição de fiscalizar, de debater,
de fazer o contraditório, de fazer denúncias porque o nosso governo e
nenhum será perfeito, então é importante o papel da oposição para
que algum equívoco que esteja sendo cometido seja corrigido, mas esse
papel da oposição deve e tem que ser feito dentro de critérios éticos e
responsáveis. A proximidade das eleições não pode fazer com que isso
seja um fato motivador para que se criem factoides e situações políticas,
deputado Marcos, para que depois você tente capitalizar politicamente.
E aqui eu vou explicar claramente o que falo. Deputado Wellington fez
duas denúncias, deputado Marcos, no que diz respeito às escolas de
Pastos Bons e de Nova Iorque, mas o que existe, já houve a visita do
secretário, vistoriamos a escola de Pastos Bons, inclusive eu estava
presente, e houve o compromisso de que o Estado faria a reforma,
portanto, ainda não iniciou. O deputado vai até o município, assim
como fez em Nova Iorque, e faz a denúncia de que a escola necessita de
reparos. Deputado Marcos, já está programada essa reforma, mas o
deputado certamente irá chegar mais tarde a Nova Iorque, a Pastos
Bons e dizer: olha, vocês estão vendo, trabalho meu, denúncia minha.
Por isso que o governo veio fazer, senão, vocês iam ficar com a escola
arrebentada até hoje. O que não é verdade. Isso já estava programado,
de Nova Iorque, deputado Marcos. V. Ex.ª me mostrou aqui com muita
transparência, está no relatório enviado a esta Casa em maio e publicado
agora em junho, que a obra está para executar. Não foi feita nenhuma
obra ainda do governo do Estado de reforma nessa instituição de ensino.
Então é falaciosa, é mentirosa essa denúncia. Aqui repito que é
importante o papel da oposição desde que dentro de critérios éticos e
responsáveis. Inventar mentiras não é bom para ninguém, até porque
tira o crédito da oposição quando realmente fizer um questionamento
ou alguma denúncia, deputado Marcos, que realmente necessite de
correção por parte do governo. E aqui eu quero reiterar a minha confiança
e minha admiração ao Secretário de Educação, que tem feito um grande
trabalho, o nosso amigo, Felipe Camarão, um jovem que tem
empreendido um ritmo muito satisfatório a nossa educação e talvez
essa prioridade dada pelo Governador Flávio Dino à educação esteja
incomodando alguns setores da oposição, porque eu sinto, Deputado
Marcos, hoje um foco muito firme em cima de tentar atingir esse
programa, que é o Escola Digna, que não se configura apenas em reforma
e reconstrução de escolas, mas na verdade em uma valorização de tudo
o que envolve a educação, não apenas a parte física como a parte em

que engloba professores e alunos. Então, aqui eu queria reiterar a minha
admiração pelo trabalho feito pelo Secretário Felipe Camarão e repudiar
esse tipo de denúncia e de utilização de redes sociais, e de parte da
imprensa, para publicizar uma questão que não é verdadeira, uma
denúncia infundada e mentirosa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

V – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Nonagésima Segunda Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
nove de  agosto de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício,  Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Marcos
Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e
Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Fábio Braga,
Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Rigo Teles, Roberto Costa,
Stênio Rezende e Wellington do Curso. O Presidente, Deputado
Humberto Coutinho, 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 Professor Marco Aurélio, Edivaldo
Holanda, Júnior Verde, Andréa Murad e Eduardo Braide. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em único turno, a
discussão e votação da Medida Provisória nº 237/2017, de autoria do
Poder Executivo, encaminhada pela Mensagem nº 050/2017, que
autoriza a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, a fazer
doações, conceder contribuições, subvenções e auxílios para atender
as ações da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.
Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, esta Medida Provisória foi aprovada e encaminhada a Sanção
Governamental. Em primeiro e segundo turnos, o Plenário aprovou o
Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
Izac Muniz Matos, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. O Projeto de Lei Complementar nº 005/2017, de
autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei complementar
nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o Fundo Estadual
de Combate ao Câncer, foi retirado da presente Ordem do Dia, para ser
votado na Sessão Ordinária do dia 14 do mês em curso, segunda-feira,
conforme acordo de lideranças. O Projeto de Lei nº 188/2016, de autoria
do Deputado Josimar de Maranhãozinho, bem como os Requerimentos
nºs: 564/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 565/
2017, de autoria do Deputado Roberto Costa ficaram transferidos
para a próxima Sessão Ordinária devido a ausência dos respectivos
autores em Plenário e o Requerimento nº 550/2017, de autoria da
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Deputada Nina Melo, foi retirado da Ordem do Dia, para que fosse
feita a sua retificação. Em seguida, foi apreciado o Requerimento nº
563/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando que
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº 126/17, de autoria do Poder Executivo,
que cria o Conselho Universitário do Maranhão. Este Requerimento
foi rejeitado contra os votos dos Deputados: Eduardo Braide, Max
Barros, Sousa Neto, Nina Melo, Hemetério Weba, Adriano Sarney,
Andréa Murad, Graça Paz e Edilázio Júnior.  Na sequência, foram
aprovados os Requerimentos nºs 569/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 006/17, de autoria do Poder
Judiciário;  571/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando
que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações à
população do Município de Penalva, pela passagem de seu 102º
(centésimo segundo) aniversário, completados no dia 10 de agosto do
ano em curso e o Requerimento 574/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, solicitando que seja discutido e votado em regime
de urgência, em Sessão Extraordinária a  realizar-se logo após a presente
Sessão, o projeto de lei nº 204/2017, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a criação de cargos de capelão religioso no âmbito da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Secretaria de
Estado de Segurança Pública. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs: 572/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, para que seja consignado nos Anais desta Casa
Mensagem de Pesar pelo falecimento do Senhor João Costa Reis,
popularmente conhecido como João Chiador, ocorrido no dia 06 de
agosto e 573/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando
que seja justificada  sua ausência nas Sessões  Plenárias realizadas nos
dias 28 e 29 de março do corrente ano, quando participava de reunião
da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle, da
Câmara Federal.  Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs 575/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo;
576/2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim; 577/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo e 578/2017, de autoria do Deputado
Léo Cunha. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se a
Deputada Valéria Macêdo. No tempo reservado aos Blocos e Partidos
o Deputado Othelino Neto falou pela Liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. 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,10
de agosto de 2017.

Ata da Octogésima Nona Sessão Ordinária da Terceira
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia três de agosto
de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Wellington
do Curso. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Andréa

Murad, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Hemetério Weba, Max Barros,
Nina Melo, Rafael Leitoa, Stênio Rezende e Zé Inácio. O Presidente,
Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto
bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
seguinte Expediente: Projetos de Lei nº 198/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui a obrigatoriedade de divulgar despesas
com locação de imóveis particulares pelo Poder Público Estadual; 199/
17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto
e pós-parto imediato; 200/17, ainda de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que dispõe sobre o Programa “De olho no vencimento” a ser
implementado por adesão em todo o comércio varejista do Estado do
Maranhão; 201/17, de autoria do Deputado Roberto Costa, que dispõe
sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição de concursos públicos
promovidos pelo Governo do Estado do Maranhão, aos beneficiários
ativos do Programa Identidade Jovem do Governo Federal; Projeto de
Decreto Legislativo nº 005/17, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” à escritora e Professora Sônia Almeida; MOÇÃO nº 012/
17, de autoria do Deputado Adriano Sarney, à República Bolivariana
da Venezuela, através de sua Representação no Brasil, de repúdio pela
decisão do Presidente, Nicolás Maduro,  de reescrever a  Constituição da
Venezuela, bem como, repúdio à perseguição e prisão de dirigentes da
oposição ao Governo Chavista; Requerimentos nºs: 559/17, do
Deputado Roberto Costa, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessão Plenárias realizadas nos dias 21 e 22 de Março do corrente
ano, para participar de reunião da Comissão Especial da Reforma
Política – CEPOLITI da Câmara Federal; 560/17, do Deputado Rigo
Teles, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessão plenárias
realizadas entre os dias 08 a 18 de Julho do corrente ano, quando
participou da IX Conferência dos BRICS e do Fórum das Cidades
Amigas dos BRICS e Cooperação entre Governos Locais, realizada na
China; 561/17, do Deputado  Wellington do Curso, à Comissão de
Administração da Assembleia do Maranhão solicitando que seja
realizada audiência pública, no dia 18 de agosto de 2017, no São
Paroquial da Cidade de Pindaré Mirim, para discutir a convocação dos
aprovados no último concurso realizado no município e 562/17, do
Deputado Edivaldo Holanda, encaminhando Votos de Aplausos e
Congratulações ao Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, por ter
assumido a Presidência da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão, no dia 01 do corrente mês; indicações nºs: 907 e 910/17,
ambos do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da OAB, Antônio Rafael da Silva
Júnior, bem como à Defensoria Pública do Estado do Maranhão,
solicitando que os referidos órgãos prestem auxílio aos familiares da
adolescente Lorena Luiza da Silva Furtado, desaparecida no dia 07 de
maio do corrente ano; 908 e 911/17, do Deputado Wellington do Curso,
ao Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela,
solicitando que inclua a adolescente de 16 anos Lorena Luiza da Silva
Furtado, em cartazes com fotos de identificação de desparecidos nos
órgãos públicos, conforme dispositivos legais, solicitando ainda
providências visando a investigação do desaparecimento da referida
adolescente; 909/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor Secretário
de Estado de Educação, Felipe Camarão, solicitando disponibilizar, no
Sítio Oficial do Governo, a lista atualizada de todas as escolas
reformadas ou reconstruídas, a fim de permitir que a população tenha
efetivo controle; 912/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor
Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior e ao Senhor Secretário
Municipal de Educação, Moacir Feitosa, solicitando que adote
providência ante a greve geral dos professores da rede pública municipal
de São Luís; 913/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Magnífico
Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da
Costa, solicitando providências no sentido de revogar a exigência de
Carteira Nacional de Habilitação aos candidatos na quinta fase avaliação
documental para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e
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Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, já que há decisões
judiciais locais que consideram que tal exigência fere a razoabilidade;
914/17, da Deputada Ana do Gás, ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário de Estadual de Saúde, solicitando
uma ambulância para o Município de Cachoeira Grande; 915/17, da
Deputada Ana do Gás, ao Governador do Estado, Flávio Dino, com
cópia para o Excelentíssimo Secretário de Estado de Infraestrutura,
Clayton Noleto, solicitando a inclusão de Miranda do Norte no
Programa Estadual “Mais Asfalto”; 916/17, da Deputada Ana do Gás,
ao Governador do Estado do Maranhão, com cópia para o Secretário
de Estado de Segurança, solicitando uma viatura policial para o
Município de Cachoeira Grande; 917/17, do Deputado Bira do Pindaré,
ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, e ao Senhor Prefeito
de São Luís, Edivaldo Holanda Junior, solicitando a criação de Memorial
em honra ao ilustríssimo exponente da cultura maranhense Ferreira
Gullar; 918/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Senhor Prefeito de
São Luís, bem como ao Senhor Governador do Estado do Maranhão,
para que determinem ao Secretário de Estado de Infraestrutura, a
inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual da
Comunidade Residencial Shalon, localizada no quilometro 04 lado direito
da BR 135, no Município de São Luís; 919/17, da Deputada Francisca
Primo, ao Senhor Governador do Estado, para que determine ao
Secretário de Estado da Saúde, 01 (uma) ambulância para o Município
de Icatu. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação a matéria lida e concedeu a palavra ao
Deputado Sousa Neto que discorreu sobre a insatisfação do
funcionalismo público estadual com o Governo Flávio Dino. O
Parlamentar também cobrou a nomeação dos mais de 1.400 candidatos
sub judice da Polícia Militar para reforçar a segurança e conter a
criminalidade na capital e no interior. O Deputado Júnior Verde relatou
sua agenda de trabalho durante o período de recesso parlamentar e sua
participação em várias reuniões com o Governador do Estado para
discutir estratégias para o desenvolvimento do Estado do Maranhão.
Em seguida, ouviu-se o Deputado Rigo Teles que elogiou o trabalho
desenvolvido pelo prefeito municipal de Mirador.  Com a palavra, o
Deputado Othelino Neto criticou a postura da Câmara Federal que
negou autorização para que fosse encaminhada ao Supremo Tribunal
Federal a denúncia contra o Senhor Presidente da República, Michel
Temer, por corrupção passiva, feita pela Procuradoria-Geral da
República. No seu turno, o Deputado Bira do Pindaré registrou com
veemência sua indignação pelo não prosseguimento da denúncia da
Procuradoria Geral da República contra o Presidente Michel Temer,
considerando o fato como uma mácula na história do Brasil. Por fim, o
Deputado Wellington do Curso defendeu que seja extinguida do Edital
do Vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, a exigência da
Carteira Nacional de Habilitação como pré-requisito para inscrição no
Curso de Formação de Oficiais. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação, em primeiro turno, tramitação
ordinária do Projeto de Lei nº 188/2016, de autoria do Deputado Josimar
de Maranhãozinho, que obriga as empresas que desenvolvem atividades
de comércio de bens e às prestadoras de serviços de qualquer natureza,
no âmbito do Estado do Maranhão, a disponibilizarem crédito ou
reembolso imediato, para pagamentos efetuados em duplicidade por
consumidores, com pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias, este projeto foi aprovado e encaminhado ao segundo
turno de votação. Ficaram transferidos para a próxima Sessão Ordinária,
devido a ausência dos respectivos autores o Projeto de Resolução
Legislativa nº 043/2016, o Requerimento nº 538/2017, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa e o Requerimento nº 550/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos
nºs: 549/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que
seja convocada uma Sessão Solene, no dia 05 de outubro do ano em
curso, em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado;
555/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando que
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão

Extraordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 005/2017, de autoria
do Poder Executivo; 557/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide
ao Presidente da República, Senhor Michel Temer, em nome da
população maranhense, manifestando repúdio à política de aumento
de impostos adotada pelo Governo Federal. Sujeitos a deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs 551 e 552/2017, de autoria
dos Deputados Adriano Sarney e Nina Melo, solicitando que seja
consignada nos Anais desta Casa, Mensagem de Pesar à família do
Desembargador aposentado Antônio Pacheco Guerreiro, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 31 de julho do corrente ano; 553 e 554/
2017, de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 24,
25, e 26 de abril e nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2017, conforme
atestado médico; 556/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 06, 10, 11, 12 e 13 de julho de 2017, conforme
atestado médico e 558/2017, de autoria do Deputado Paulo Neto,
justificando sua ausência das Sessões Plenárias realizadas entre os dias
13 e 17 de julho de 2017, conforme atestado médico. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 559/2017, de autoria
do Deputado Roberto Costa e 560/2017, de autoria do Deputado Rigo
Teles. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso que classificou a propaganda oficial do governo
do Estado referente ao “Programa Escola Digna” como propaganda
enganosa, destacando que o orçamento da Secretaria de Estado de
Comunicação cresceu em mais de 15 milhões, enquanto falta recursos
para áreas essenciais como educação e saúde. No tempo reservado aos
Blocos e Partidos não houve indicação pelas lideranças. No Expediente
Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 03 de agosto de 2017. Deputado
Humberto Coutinho - Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro
Secretário. Deputado Júnior Verde - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Braide.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Valéria Macêdo e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Andréa Murad, Antônio Pereira, César Pires, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Nina Melo, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Stênio Rezende,
Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do seguinte Expediente:  Projetos de Lei nºs: 202/17, do Deputado
Wellington do Curso, que cria o Cadastro Estadual das Pessoas
Desaparecidas; 203/17, do Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre
a gratuidade para ocupar vaga de estacionamento público ou privado
no estado do Maranhão ao idoso e à pessoa com deficiência; Projeto de
Resolução Legislativa nº 030/17, do Deputado Glalbert Cutrim, que
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concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Yossi Shelley;
Requerimentos nºs: 563/17, do Deputado Eduardo Braide, solicitando
que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº 126/17, que cria o Conselho
Universitário do Maranhão; 564/17, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 24 de agosto
do ano em curso, destinado a homenagear o transcurso do “Dia do
Soldado”, que acontece anualmente no dia 25 de agosto; 565/17, do
Deputado Roberto Costa, solicitando a realização de Sessão Solene
para homenagear o grupo folclórico Boi da Madre Deus pelos seus 127
anos de existência; 566/17, do Deputado Wellington do Curso, enviando
Mensagem de Pesar aos familiares da Senhora Elantine Gonçalves
Veigas, pelo seu falecimento ocorrido no dia 07 de agosto do corrente
ano; 567/17, do mesmo Deputado, no mesmo sentido aos familiares
Senhor João Costa Reis, conhecido por “João Chiador”, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 06 de agosto do corrente ano; 568/17, do
Deputado Edson Araújo, enviando Mensagem de Pesar à família do
Senhor Raimundo Nonato Barbosa, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 03 de agosto do ano em curso; 570/17, do Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja realizada Audiência Pública, no dia 24 de
agosto de 2017, para discutir o serviço público da administração estadual
prestado pelos agentes penitenciários, bem como as políticas públicas
que garantam a efetivação de direitos de tais agentes; Indicações nºs:
920/17, do Deputado Glalbert Cutrim, ao Senhor Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a recuperação asfáltica das
Rodovias Estaduais MA 008 e MA 119 que liga os Municípios de
Olho D’agua das Cunhãs a Altamira do Maranhão e 921/17, da Deputada
Ana do Gás, ao Senhor Governador do Estado com cópia para o
Secretário de Infraestrutura, solicitando a recuperação da BR 402 que
liga o Povoado de Mirinzal a Cocal, beneficiando os povoados de
Gato, Baixa Funda, Formosa, Laranjeira e Pães, localizados na Cidade
de Santo Amaro, bem como vários povoados da Cidade de Barreirinhas
e Primeira Cruz. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou o Expediente à publicação. Em seguida, concedeu a palavra
aos Deputados Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Cabo Campos,
Francisca Primo e Doutor Levi Pontes. O Deputado Raimundo Cutrim
criticou o aumento de impostos nos combustíveis pelo Governo Federal.
O Deputado Júnior Verde relatou a reunião com o Governador Flávio
Dino, para defender a necessidade de melhoria da infraestrutura da
malha viária em todo o estado do Maranhão. Com a palavra, o Deputado
Edilázio Júnior informou que, após suas denúncias, na tribuna da
Assembleia Legislativa, a Agência Nacional de Aviação Civil está
investigando irregularidades no aluguel de uma aeronave de uso exclusivo
de transporte particular para o Governo Flávio Dino. Na sequência,
ouviu-se o Deputado Cabo Campos que manifestou seu pesar pelo
falecimento do cantador de bumba meu boi, Senhor João Chiador, bem
como pelo falecimento do Coronel Valeriano, médico odontólogo da
corporação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A Deputada
Francisca Primo, no seu turno, destacou os 11 anos da Lei Maria da
Penha e reforçou a importância da rede de proteção às mulheres. Por
fim, o Deputado Doutor Levi Potes refutou o pronunciamento do
Deputado Edilázio Júnior, afirmando que não existe dolo, má fé,
corrupção ou qualquer tipo de desonestidade na licitação realizada
pelo Governo do Estado do Maranhão para o aluguel das aeronaves,
destacando que se trata de um problema entre a ANAC e a empresa
ganhadora que forneceu, talvez, uma aeronave imprópria. Não havendo
mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência o Projeto de Lei Complementar nº 005/2016,
encaminhado pela Mensagem Governamental nº 048/2017, que altera
dispositivo da Lei Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014,
que regulamenta o Fundo Estadual de Combate ao Câncer e suspendeu
a Sessão para que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle emitissem o parecer.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o Projeto
foi retirado da Ordem do Dia, por 24 horas, atendendo o pedido de
vistas feito pelo Deputado Eduardo Braide. Em primeiro turno,

tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa
nº 043/2016, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede título
de Cidadão Maranhense ao Cineasta Breno Ferreira, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na
sequência, o Plenário aprovou o Requerimento nº 562/2017, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, encaminhando Votos de Aplausos e
Congratulações ao Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, por ter
assumido à Presidência da Caema, no dia primeiro de agosto do ano em
curso. Os Requerimentos nºs: 538/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa e 550/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, ficaram
transferidos para próxima Sessão devido ausência dos respectivos
autores.  Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 559/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 21 e 22/03/2017, conforme atestado médico e 560/
2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de
08 a 18/07/2017, quando esteve a serviço deste Poder participando da
IX Conferência dos Brics e do Fórum das Cidades Amigas e Cooperação
entre Governos locais, realizada na China. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Projetos de Lei nºs: 004, 065 e 069/2017 e os
Requerimentos nºs: 563/2017, todos de autoria do Deputado Eduardo
Braide; 566 e 567/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso;
565/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa e 568/2017, de
autoria do Deputado Edson Araújo. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo reservado aos Blocos
e Partidos os Deputados Bira do Pindaré, Professor Marco Aurélio e a
Deputada Valéria Macêdo falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. O Deputado Bira do Pindaré para externar seu pesar
pelo falecimento do cantador de boi João Costa Reis, conhecido
popularmente como João Chiador, ocorrido no dia 06 do mês em
curso. O Deputado Marco Aurélio, para destacar a melhoria da saúde
pública da rede estadual na Região Tocantina e a Deputada Valéria
Macêdo, para expressar sua solidariedade a família do Jornalista Jonas
Ribeiro, que faleceu no dia 06 do mês em curso e também discorreu
sobre os problemas de abastecimento de água na cidade de Imperatriz.
O Deputado Edilázio Júnior falando pela Liderança do Partido Verde,
rebateu o pronunciamento do Deputado Doutor Levi Ponte, afirmando
que há sim uma série de irregularidades na licitação de duas aeronaves
realizadas pelo o governo do Estado. No Expediente Final, não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 08 de agosto de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado
Eduardo Braide - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 639/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 560/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 07 de agosto do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 08 a 18 de julho de 2017 do deputado Rigo Teles, tendo em vista o
mesmo encontrar-se representando esta Casa na IX Conferência dos
BRICS e do Fórum das Cidades Amigas dos BRICS e Cooperação
entre Governos Locais, realizada na China a convite da UNALE.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. NINA MELO - SEGUNDO
SECRETÁRIO.
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 08
DIAS DO MÊS DE AGOSTO  DO ANO  DE 2017,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 219/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

035/2017 –  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  do Senhor Deputado BIRA DO
PINDARÉ.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto da Relatora, contra o voto do Senhor
Deputado  Eduardo Braide.

PARECER Nº 224/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº
009/2017 –  VETO TOTAL aposto ao PROJETO DE LEI Nº  009/2016,
que INSTITUI no Estado do Maranhão a Semana Jovem Consciente, que
tem por objetivo a educação para o exercício da cidadania e dá outras
providências, de iniciativa  da Senhora Deputada FRANCISCA PRIMO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores
Deputados  Eduardo Braide e Francisca Primo.

PARECER Nº 225/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº
013/2017 –  VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 201/2016,
INSTITUI o Dia Estadual do “Festejo de São Sebastião”, no Município
de Carutapera, no Estado do Maranhão de iniciativa  do Senhor Deputado
JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto da Relatora, contra o voto do Senhor
Deputado  Eduardo Braide.

PARECER Nº 232/2017- Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 136/
2017 – DISPÕE sobre o Plano Estadual de Valorização da Vida, e a Semana
Maranhense de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto da

Relatora, contra o voto do Senhor Deputado  Eduardo Braide.
PARECER Nº 242/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/2017 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Senhor NONATO IRINEU
MESQUITA.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 243/2017- Emitido PROJETO DE RESOLUÇÃO

LEGISLATIVA Nº 026/2017 – CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo Manoel Beckman, ao Senhor JOAQUIM FERREIRA DOS
SANTOS NETO, Pastor da Igreja Batista do Angelim – IBA, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 244/2017  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

175/2017 – (MENS. GOV. Nº 049/2017) – AUTORIZA o Poder Executivo
Estadual a Conceder Direito Real de Uso de imóvel ao Instituto Estadual
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 245/2017  - Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

179/2017  -  CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Folclórica
Beneficente dos Amigos Solidários Manga, no Município de Barão de
Grajaú, no Estado do Maranhão.

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

do Relator.
PARECER Nº 246/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

173/2017  -  CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Alcantarense
das Comunidades Remanescentes Quilombolas.

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

do Relator.
PARECER Nº 247/2017  - Emitido  PROJETO DE LEI  Nº 174/

2017  -  CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Folclórica
Beneficente Bumba Meu Boi Estrela Maior – ASFBEM, com sede e foro
no Município de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 248/2017- Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 180/

2017  -  CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação de Pescadores,
Aquicultores e Artesãos em Regime de Economia Familiar do Parque
Florêncio – APAEPF do  Município de São José de Ribamar, no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 249/2017- Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

181/2017 -  CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-34 do Município de Santa Quitéria, no Estado do Maranhão.

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

do Relator.
PARECER Nº 250/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2017 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Senhor JOSÉ HORTÊNCIO
PIRES DOS SANTOS, 3º Sargento PM 364/01..

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 251/2017 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

143/2017 – 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.

AUTORIA: Deputada ANA  DO GÁS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
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PARECER Nº 252/2017 – Emitido  à   MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 238/2017  – (MENSAGEM  GOV. Nº 051/2017) – INSTITUI
sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 10 de Agosto de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES - Secretária
da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO,
REALIZADA AOS 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO  DE
2017,  ÀS  10 HORAS E 45 MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
FRANCISCA PRIMO – PRESIDENTE, em exercício
VINICIUS LOURO
ROBERTO COSTA
ROGÉRIO CAFETEIRA
FÁBIO BRAGA
MAX  BARROS
EDIVALDO HOLANDA
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANDRÉA MURAD
RAFAEL LEITOA
JÚNIOR VERDE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 204/

2017 – (MENS. GOV. Nº 059/2017) – criação de cargos de capelão religioso
no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da
Secretaria de Estado de Segurança Pública e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado EDVALDO HOLANDA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 006/2016 – (MENS. GOV. Nº 007/2017) –
ALTERA a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado
do Maranhão) e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 10 de Agosto de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -  Secretária
da CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 15/08/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 238/2017 (Mensagem
Governamental nº 051/2017), de autoria do Poder Executivo, que Institui
sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 239/2017 (Mensagem
Governamental nº 052/2017), de autoria do Poder Executivo, que Institui
Sistemática de Tributação para Instalação e Operação de Refinaria
de Petróleo no Estado do Maranhão, e dá outras providências-
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

03-MEDIDA PROVISÓRIA Nº 240/2017 (Mensagem
Governamental nº 053/2017), de autoria do Poder Executivo, que Institui
Tratamento Tributário para Complexo Siderúrgico de Produção
integrada de Aço e Derivados, estabelecidos no Estado do Maranhão-
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

04- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 241/2017 (Mensagem
Governamental nº 054/2017), de autoria do Poder Executivo, que Dispõe
sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito
da Administração Penitenciaria Estadual, nos termos do inciso IX
do art.19 da Constituição Estadual - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

05- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 004/
2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Acrescenta
o Art. 227-A à Constituição Estadual, para destinação de Recursos à
Cultura - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

06- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 005/
2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Altera a
Redação do Paragrafo Único do Art.232 da Constituição Estadual -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

07- PROJETO DE LEI Nº 164/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Regulamenta a Colocação de Placas
Informativas em todos os Shows Públicos realizados pelos Municípios
e Governo do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
VINICIUS LOURO;

08- PROJETO DE LEI Nº 138/2017, 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 - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

09- PROJETO DE LEI Nº 185/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a Criação do Selo
“Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência”, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providencias - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

10- PROJETO DE LEI Nº 184/2017, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Recreativa e Beneficente dos Moradores do Jardim
Tropical II, no Município de São José de Ribamar, Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

11- PROJETO DE LEI Nº 183/2017, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública a
ACIMAVIL- Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos
Bairros Divinéia, Sol e Mar e Vila Luizão, no Município de São
Luís, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

12- PROJETO DE LEI Nº 182/2017, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade Pública o
“Instituto Manancial do Cajueiro”, no Município de São Luís, Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

13- PROJETO DE LEI Nº 177/2017, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a “Semana Estadual da
Educação Financeira” no Estado do Maranhão e dá outras
providencias - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

14- PROJETO DE LEI Nº 176/2017, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que Isenta as Escolas Comunitárias com
Titulo de Utilidade Pública, do Pagamento das Faturas de Água e de
Luz - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;
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15- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 134/2016, de autoria do Senhor Deputado Adriano
Sarney, que Estabelece as Diretrizes para a Construção da Politica
Estadual de Incentivo ao Esporte  no âmbito do Estado do Maranhão
- RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

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

P O R T A R I A   Nº 720/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta da CI nº 527/
2017/DCS-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores CARLOS ALBERTO FERREIRA
DA SILVA, matrícula nº 1632041 e JACQUELINE BARROS HELUY,
matrícula nº 590919, ambos lotados na Diretoria de Comunicação, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ordem de
Fornecimento, referente ao Processo Administrativo nº 4561/2016-
ALEMA e Pregão Presencial nº 058/2016-ALEMA, firmado entre a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa N. RIBEIRO
EIRELI-ME,  que versa sobre a aquisição de  material permanente na
espécie aparelho de televisão de 60 polegadas com entrada HDMI,
destinados ao uso do Complexo de Comunicação, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07 de
agosto de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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