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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/10/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.10.2017

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQs. Nº 726/

2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 217/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, QUE DISPÕE SOBRE
INSTITUIÇÃO DO “DIA ESTADUAL DE COMBATE AO
FEMINICÍDIO”, NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

II - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 717/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SR. MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA,
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE A ESTA
CASA, LISTA CONTENDO AS FICHAS DE INSCRIÇÕES DE
TODOS OS CANDIDATOS CONVOCADOS NO 1º EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SOB Nº 86/2017. – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO PARA O PLENÁRIO CONFORME O
ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

3. REQUERIMENTO Nº 627/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE,
NO DIA 09/11/2017, ÀS 11 HORAS, PARA ENTREGA DA
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE” AO
GRUPO DOS ATORES DA COMÉDIA PÃO COM OVO, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 815/2017. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

4. REQUERIMENTO Nº 668/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA PASSAGEM
DO 405º (QUADRINGENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DA
CIDADE DE SÃO LUIS, OCORRIDO NO DIA 08 DE SETEMBRO.
– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

5. REQUERIMENTO Nº 677/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS

CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS,
PARABENIZANDO-OS PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
DE SUAS CIDADES: PINHEIRO EM 03/09/17, OLINDA NOVA
DO MARANHÃO 06/09/17, SÃO LUÍS EM 08/09/17, AXIXÁ EM
23/09/17, CANTANHEDE EM 24/09/17, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
EM 24/09/17, VITORINO FREIRE EM 25/09/17, IGARAPÉ DO
MEIO EM 29/09/17 E SANTA HELENA EM 30/09/17. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

6. REQUERIMENTO Nº 692/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
LULA, PARA QUE VENHA A ESTE PODER, A FIM DE PRESTAR
ESCLARECIMENTOS ACERCA DA DENÚNCIA DE QUE A
SERVIDORA ALANA VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA,
ESTIVESSE SENDO MANTIDA NO CARGO EM COMISSÃO
DE ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, SEM A
CONTRAPRESTAÇÃO DE SEUS EFETIVOS SERVIÇOS. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

7. REQUERIMENTO Nº 695/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA FORMULADO CONVITE À SERVIDORA ALANA
VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO
EM COMISSÃO DE ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, LOTADA
NA SECRETARIA DE SAÚDE, A FIM DE QUE SEJA
OPORTUNIZADO À MESMA O DIREITO DE SE MANIFESTAR
(DEFENDER) PUBLICAMENTE QUANTO ÀS AFIRMATIVAS
FEITAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE, SR. CARLOS
EDUARDO DE OLIVEIRA LULA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

8. REQUERIMENTOS Nº 729 E 730/2017, DE AUTORIA
DA DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PARABÉNS ÀS CIDADES DE GOVERNADOR ARCHER E
CURURUPU, PELA PASSAGEM DO SEU ANIVERSÁRIO, NOS
DIAS 10 E 03 DE OUTUBRO RESPECTIVAMENTE.

9. REQUERIMENTO Nº 732/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 213/
2017, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

10. REQUERIMENTO Nº 734 E 735/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS MUNICÍPIOS
DE IGARAPÉ DO MEIO E DE SANTA HELENA, PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE NO DIA 29 E 30
DE SETEMBRO RESPECTIVAMENTE.

11. REQUERIMENTO Nº 736/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 007/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

12. REQUERIMENTO Nº 737/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
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REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2017, QUE
DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO PARA
CONSULTA POPULAR SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI
ESTADUAL Nº 6.198/94, QUE CRIA O MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE SARNEY E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE
MINHA AUTORIA.

13. REQUERIMENTO Nº 738/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE 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 LEI Nº 198/2016, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MARANHENSE PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE MINHA
AUTORIA.

14. REQUERIMENTO Nº 740/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE, EM DATA A SER DEFINIDA, DESTINADA A
HOMENAGEAR O SAMPAIO CORREA FUTEBOL CLUBE, QUE
OBTEVE A CLASSIFICAÇÃO PARA DISPUTAR A SÉRIE B DO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE MODO BRILHANTE,
CONTAGIANDO NÃO SÓ O TORCEDOR BOLIVIANO, MAS
TAMBÉM TODOS OS MARANHENSES AMANTES DO
FUTEBOL.

15. REQUERIMENTO Nº 741/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/17, DE MINHA AUTORIA.

III - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 694/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
LULA, PARA QUE APRESENTE JUNTO A ESTA CASA
LEGISLATIVA A PERÍCIA MÉDICA, BEM COMO O LAUDO DA
JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE
DERAM ENSEJO À LICENÇA, DA SERVIDORA ALANA
VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (2ª SESSÃO)

17. REQUERIMENTO Nº 728/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO
DINO E AO DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), SR.
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO, SOLICITANDO QUE
ENCAMINHE A ESTA CASA, RELATÓRIO COMPLETO
CONTENDO TODOS OS DADOS TÉCNICOS REFERENTES À
COBERTURA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, EM
TODOS OS MUNICÍPIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA
CAEMA.

18. REQUERIMENTO Nº 731/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MARCOS CALDAS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA SUBMETIDO A DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO O PARECER Nº 330/2017, REFERENTE AO PROJETO

DE LEI ORDINÁRIA Nº 233/2017, ORIUNDO DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE REJEITA
A REFERIDA PROPOSIÇÃO DE LEI.

19. REQUERIMENTO Nº 733/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SR. NETO
EVANGELISTA, BEM COMO AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DA AGRICULTURA FAMILIAR, SR. ADELMO SOARES,
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, SRA. CYNTIA CELINA
LIMA E AO CHEFE DA CASA CIVIL, SR. MARCELO TAVARES,
INFORMAÇÕES DETALHADAS A RESPEITO DA EXECUÇÃO
DO “PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”, QUAIS SEJAM:
PROCESSO LICITATÓRIO E A EXISTÊNCIA OU NÃO DE
ADITIVOS NA LICITAÇÃO; EMPRESAS VENCEDORAS DO
CERTAME; MUNICÍPIOS BENEFICIADOS E OS CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO DO MESMO, QUANTIDADE DE POÇOS
PERFURADOS POR MUNICÍPIO E A PREVISÃO DE POÇOS A
SEREM PERFURADOS EM 2017/2018.

20. REQUERIMENTO Nº 739/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADA NOS DIAS 18 E 24 DO MÊS
DE ABRIL, ASSIM COMO DOS DIAS 11, 17, 18 DO MÊS DE
MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE ESTAR AOS
CUIDADOS MÉDICOS, CONFORME ATESTADO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 02/10/2017 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 254/17, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública Estadual o
Instituto Jerdson Gomes Rodrigues – IJGR e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 253/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a identidade visual que
caracteriza o atendimento prioritário ao idoso.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 252/17, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública a Associação
Esportiva Amadora do Município de Aldeias Altas.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 249/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre as diretrizes da política
estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local
de startups.

2. PROJETO DE LEI Nº 250/17, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que inclui no calendário cultural oficial do Governo
do Estado do Maranhão, o evento Festival de Cultura Popular de
Fortuna e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 251/17, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública a
Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense, com sede no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/17,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Médico João Furtado de Araújo Segundo.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 28/09/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e oito de setembro de dois
mil de dezessete.
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Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MARCOS CALDAS – (lê texto bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 254 / 17

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL O INSTITUTO JERDSON GOMES
RODRIGUES – IJGR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Considera de Utilidade Pública Estadual o
INSTITUTO JERDSON GOMES RODRIGUES, pessoa jurídica de
direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 01 de Janeiro de
2014, localizada na Rua Eucalipto, Quadra 64, nº 06 – Anjo da Guarda
– São Luís - Ma.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sergio Frota - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que visa conceder título estadual de
Utilidade Pública ao INSTITUTO JERDSON GOMES RODRIGUES,
pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 01
de Janeiro de 2014, localizada na Rua Eucalipto, Quadra 64, nº 06 –
Anjo da Guarda – São Luís – Ma. e com Certidão de Personalidade
Jurídica expedida em 06 de Abril de 2015.

A referida entidade tem forte atuação na área de assistência
social, assistência educacional, assistência à saúde, incentivo a cultura,
modelos sócio produtivos, comércio, emprego e crédito, bem como,
efetuar pesquisas e fomentar o desenvolvimento de tecnologias
alternativas.

Diante do exposto, espero dos nobres Pares a aprovação desta
proposição pela certeza que esta instituição vem prestando relevantes
serviços ao povo maranhense, principalmente daquela região que carece
da presença do poder público. É o que realmente espero.

REQUERIMENTO Nº 728 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa,
seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO, Sr.
Flávio Dino e ao DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), Sr.
Carlos Rogério Araújo, solicitando que encaminhe a esta Casa, relatório
completo contendo todos os dados técnicos referentes à cobertura do
serviço de saneamento básico, em todos os municípios sob a
responsabilidade da CAEMA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de Setembro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 729 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que seja enviado mensagem de parabéns a
cidade de Governador Archer, pela passagem do seu quinquagésimo
oitavo aniversário, que acontece dia 10 de outubro de 2017.

O povoamento do município de Governador Archer foi criado
pelo Senhor Manoel Paciência no ano de 1930. Além dele, seus primeiros
moradores foram os senhores Faustoso Pereira e José Caetano.

Governador Archer era conhecido com Centro do Paciência,
em homenagem ao primeiro morador (Manoel Paciência). Esse povoado
cresceu rapidamente em tamanho e produtividade, tornando-se assim
inevitável sua elevação categoria de Vila, o que ocorreu a 1º de janeiro
de 1958 através do decreto-lei nº 01/58, no governo de Sebastião Archer.
Foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de
Governador Archer, pela lei estadual nº 5, de 10 outubro de 1959,
desmembrado de Dom Pedro.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 730 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que seja enviado mensagem de parabéns a
cidade de Cururupu, pela passagem do seu aniversário, que acontece
dia 3 de outubro de 2017.

O local onde hoje se abriga a sede do município era habitado
primitivamente pelos índios tupinambás, cujo cacique era conhecido
pelo nome de Cabelo de Velha, nome hoje dado a uma baía próxima a
sede do município. Seu povoamento tornou-se possível por volta de
1816 a partir das entradas chefiadas por Maciel Parente que subjugou
os índios tupinambás ali aldeados matando o cacique Cabelo de Velha.
Os índios sobreviventes deste massacre abandonaram a terra devida a
impossibilidade de um convívio pacifico com os brancos. A partir daí
os portugueses vindo de Guimarães, começaram a povoar a região,
iniciando-se o ciclo das grandes fazendas (para o que muito contribuiu
o trabalho de escravos africanos trazidos de Dahomey (Daomé) e da
Costa Africana de Douro), nessas fazendas fabricava-se farinha de
mandioca, açúcar e aguardente de cana usando engenho a vapor.

Para a origem do nome há várias explicações e nenhuma de
aceitação unânime. Uma das versões diz que o nome se originou da
junção do som da arma (pu), que matou um bravo guerreiro tupinambá
de nome Cururu, CURURU+PU, dando origem ao nome de
CURURUPU. Uma outra versão afirma que a origem do nome se deve
a uma fazenda existente à margem esquerda do rio que banha a atual
sede do município, sendo o nome desta CURURUPU, era próximo a
esta fazenda que fundeavam os barcos a vapor que se dirigiam ao
município. Existe uma terceira versão que não tem uma grande aceitação,
que o nome se originou devido à grande quantidade de sapos conhecidos
por sapos cururus, segunda essa versão o nome originou-se da união
do nome de sapos e dos sons do seu coaxar.

Em 1835, pela Lei Provincial nº. 13 de maio foi criada a freguesia
de Cururupu conhecida pelo 3º Distrito de Cabelo de Velha subordinado
administrativamente a Guimarães. Uma outra Lei Provincial, nº 120 de
03 de outubro de 1842, eleva esta freguesia a categoria de vila, conhecida
como Cururupu, desmembrando-se então de Guimarães e conquistando
sua autonomia administrativa. A Lei Estadual nº. 893 de março de 1920
eleva a vila a categoria de cidade. Em divisão administrativa referente
ao ano de 1933, o município aparece constituído do distrito sede.

Atualmente a sede do município apresenta características de
cidade histórica contendo um patrimônio arquitetônico avaliado como
do tipo colonial. A zona rural é composta por comunidades tradicionais
quilombolas e na região continental estão os pescadores artesanais.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17
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REQUERIMENTO Nº 731 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 182, § 4º, requeiro a Vossa Excelência, que
após ouvida a Mesa, seja submetido a deliberação do Plenário o Parecer
nº 330/2017, referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 233/2017, oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que rejeita a referida
Proposição de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de setembro de 2017. -
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 732 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei  nº 213/2017, de autoria do Poder Executivo

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE SETEMBRO  DE
2017. – OTHELINO NETO – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 733 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação
da Mesa, que sejam solicitadas ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, bem como ao
Secretário de Estado da Agricultura Familiar, Sr. Adelmo Soares,
Secretária de Planejamento, Srª Cynthia Celina Lima e ao Chefe
da Casa Civil, Sr. Marcelo Tavares, informações detalhadas a respeito
da execução do “Programa Água para Todos”, quais sejam: processo
licitatório e a existência ou não de aditivos na licitação; empresas
vencedoras  do certame; municípios beneficiados e os critérios de seleção
dos mesmo, quantidade de poços perfurados por município e a previsão
de poços a serem perfurados em 2017/2018.

Solicitamos ainda que, as supracitadas informações sejam
fornecidas em caráter de urgência a este poder, dentro do prazo de 10
dias a contar do recebimento do presente documento nas secretarias
correspondentes.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 26 DE SETEMBRO DE 2017
– JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 734 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Igarapé do Meio, pelo aniversário de
fundação da cidade no dia 29 de setembro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 27 de setembro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB. - Sergio Frota - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 735 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Santa Helena, pelo aniversário de fundação
da cidade no dia 30 de setembro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 27 de setembro 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. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 736 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, de autoria do
Poder Executivo .

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE SETEMBRO  DE
2017. – ROGÉRIO CAFETEIRA

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 737 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que 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 Decreto
Legislativo nº 009/2017, que Dispõe sobre a realização de plebiscito
para consulta popular sobre a alteração da lei estadual n° 6.198/94 que
cria o município de Presidente Sarney e dá outras providências, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de setembro de 2017. -
BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 738 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que 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 Lei nº
198/2016, que Dispõe sobre a prioridade de contratação de mão-de-
obra maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras de
serviços no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências,
de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de setembro de 2017. -
BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº  739 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência da Sessão Plenária realizada nos dias 18 e 24 do mês de
abril, assim como dos dias 11, 17, 18 do mês de maio do corrente ano,
em virtude de estar aos cuidados médicos, conforme atestado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 26 de setembro de 2017. - CESAR
PIRES - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 740 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja convocada uma Sessão
Solene, em data a ser definida, destinada a homenagear o Sampaio
Correa Futebol Clube, que obteve a classificação para disputar a Série
B do Campeonato Brasileiro de modo brilhante, contagiando não só o
torcedor boliviano, mas também todos os maranhenses amantes do
futebol.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 28 DE SETEMBRO DE
2017. - Roberto Costa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 741 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja

submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Resolução  Legislativa nº 037/17 , de minha
autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 28 DE SETEMBRO  DE
2017. - Othelino Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.10.17
EM: 29.09.17

INDICAÇÃO Nº 1184 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo, e para a Presidente do
Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Sra. Carolina Estrela, para
que proceda com a construção de uma praça pública no Residencial
Alexandra Tavares, zona rural do município de São Luís/Ma.

Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, e que as praças constituem espaços
públicos onde o lazer e o esporte proporcionam além da integração da
família na comunidade, uma melhora na qualidade de vida e a redução
dos indicadores de violência, solicitamos por meio desta indicação a
construção de uma praça pública no Residencial Alexandra Tavares,
popularmente conhecida como “Vila Cutia”, na zona rural desta capital.

Sabe-se que a referida localidade conta com aproximadamente
300 famílias, não possuindo nenhum local passível de utilização para
fins esportivos e de lazer, como praças e parques, que tem fundamental
importância no desenvolvimento sustentável das cidades, essenciais
para a integração social e o combate a marginalização crescente entre
os jovens.

Deste modo, objetivando uma melhora na qualidade de vida
dos moradores da supracitada comunidade, haja vista que o lazer é
considerado uma forma de descanso necessária para manutenção do
bem-estar pessoal, faz-se necessária a construção de uma praça pública
no Residencial Alexandra Tavares, para que sua comunidade possa
usufruir de um espaço público apropriado para o laser e integração
social, justificando a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de setembro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1185 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com encaminhamento
para o Excelentíssimo Secretário de Estado da Agricultura e
Pecuária, Sr. Márcio José Honaiser, e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, a presente Indicação que solicita
a adoção de providências legais e administrativas no sentido de viabilizar
a aquisição de uma Motoniveladora para o município de Vitória do
Mearim/MA, por meio do Programa “Caminhos da Produção”,  com
vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar

É sabido que no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada no município de Vitória do Mearim, constitui a
maior parte da agricultura nacional e tem papel crucial na economia de
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muitos municípios, sendo os pequenos produtores e seus familiares
responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços
prestados nas pequenas cidades.

Deste modo, a fim de viabilizar a agricultura familiar, torna-se
imprescindível a disponibilização de uma motoniveladora, para
recuperação de estradas vicinais e assim facilitar o escoamento da
produção da agricultura do município, resultando na maior
produtividade das famílias, garantindo-lhes melhoria na renda e
qualidade de vida.

Isto posto, a recuperação das estradas do município é de suma
importância para o fortalecimento do setor produtivo, diante da
melhoria no escoamento da cadeia produtiva das famílias produtoras,
propiciando um incremento na economia da região acima elencada,
justificando a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de setembro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB

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

INDICAÇÃO Nº 1186 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Junior, a fim de que seja realizado estudo de
viabilidade para a implantação de cemitério público na região do bairro
Cidade Olímpica no município de São Luís.

Esta indicação atende as demandas da comunidade, que por
seus representantes em audiência pública, manifestaram-se quanto a
dificuldade existente quando do óbito de algum dos moradores da região.
Sendo uma área extremamente populosa e sem cemitério público com
vagas nas imediações, os cidadãos são obrigados a valer-se muitas
vezes de serviços particulares, com custos em demasia elevados para a
grande maioria da população, ou buscar locais extremamente distantes
para que os ritos fúnebres sejam celebrados. Assevera-se que sendo a
maior parte da população humilde este grande deslocamento
praticamente inviabiliza um rito fúnebre digno às famílias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
setembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  1187 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine que seja
providenciado o abastecimento de agua nos bairros São João da Boa
Vista, Argola e Tambor - Cidade Nova,  São Raimundo Gapara, Barcelar,
Gapara e Residencial Primavera, no município de São Luís – MA.

Tal indicação se justifica frente à situação da comunidade do
local, a CAEMA não possui abastecimento regular que atenda a
população das comunidades. De tal maneira, preciso se mostra resposta
do poder público que atenda às necessidades dos moradores da região.
Assevera-se que acesso a agua potável é imprescindível para que
qualquer cidadão possa ter uma vida digna sendo, portando,
indispensável que tal carência seja suprida na região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
setembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  1188 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Junior, para que proceda à realização de
serviço de posteamento e instalação de iluminação pública no Residencial
Santos Dumont, em São Luís.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
setembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1189 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Presidente da Caixa Econômica
Federal, o Senhor Gilberto Magalhães Occhi, solicitando que seja
incluído o bairro da Cidade Olímpica, no município de São Luís, no
próximo edital para a implantação de Casa Lotérica.

Esta indicação atende às demandas da população que reside no
Bairro da Cidade Olímpica, tendo em vista que a região em que se
encontra o referido bairro possui uma densidade populacional
extremamente grande e um alto crescimento no comércio, mas não
possui qualquer Casa Lotérica ou agência da Caixa Econômica,
necessitando portanto, ao menos, de uma Casa Lotérica próxima às
suas residências a fim de facilitar a realização de transações bancárias,
o que justifica a apresentação da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de setembro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1190 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova
a inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual dos bairros
Vila América, Vila Janaína e Geniparana.

As vias da região estão em precário estado de conservação,
segundo os moradores praticamente intrafegáveis, algumas inclusive
nunca receberam camada asfáltica, sendo um transtorno constante na
locomoção diária da população. Nos períodos de chuva fica
praticamente inconcebível o deslocamento a pé dos que residem na
área em razão da lama que se forma com a poeira. Diante do que se
observa, frente ao estado em que as estradas se encontram, que não
possibilitam a plena mobilidade dos que tem de transitar pela região,
juga-se de extrema importância a presente indicação.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de

setembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1191 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Desenvolvimento
Social, Dep. Neto Evangelista, solicitando a instalação de um poço
artesiano com o sistema de distribuição de água no Bairro CIBRAZEM
localizado na sede do Município de São Domingos do Maranhão.

Trata-se de uma justa reivindicação da Associação Vila Rosa
Cipó daquela comunidade, visto que o poço artesiano possibilitará o
fornecimento de água potável para consumo das famílias ali residentes,
numa forma de saúde preventiva e evitando o perigo de contaminação
pelo uso de água sem o devido tratamento...

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 25 de setembro de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério Cafeteira, transferido da
sessão de ontem. Ausente. Deputado Bira do Pindaré, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria, em
primeiro lugar, confirmar que hoje nós teremos uma audiência pública
para tratar sobre o tema fechamento de agências do Banco da Amazônia
no Estado do Maranhão. É uma demanda do sindicato dos bancários. A
categoria está muito aflita. E hoje nós vamos ter essa audiência pública,
onde teremos a oportunidade de discutir a situação do Banco da
Amazônia, as perspectivas e os enfrentamentos que estão colocados
em relação a essa situação. E, lamentavelmente, mais um item na pauta
nefasta do Governo Temer, da atualidade. Portanto, todos os colegas
parlamentares estão convidados, a imprensa, a sociedade, a quem possa
interessar. Hoje, às 14h30, aqui no plenarinho, audiência pública sobre
o fechamento de agências do Banco da Amazônia no Estado do
Maranhão. Senhor Presidente, ontem, tivemos também uma audiência
pública que tratou sobre a privatização da Eletrobras. Na verdade,
mais do que privatização, o desmonte da Eletrobras. Essa agenda que
estava ultrapassada desde a década de 90 e que retornou agora em
razão de um governo ilegítimo, um governo sem respaldo popular, que
é o Governo do Presidente Michel Temer. E essa pauta é simplesmente
um absurdo. Ontem na audiência tivemos a chance de receber muitos
representantes, especialmente da categoria. Quero cumprimentar o
sindicato, Fernando Pereira e a toda a equipe do Sindicato dos
Urbanitários e a todos aqueles que compareceram, representantes de
outros Estados, que vieram aqui trazer a sua opinião e os dados que
mostram o absurdo que é a privatização do sistema Eletrobras. Para
começo de conversa, um patrimônio de mais de 400 bilhões de reais o

Governo quer vender por 20 bilhões. Portanto, de cara, você tem um
prejuízo financeiro enorme, porque o patrimônio vale 400 bi e eles
querem vender por 20 bi. Em segundo lugar, nós estamos falando de
um setor estratégico da economia, que é o setor energético. O setor
energético que os Estados Unidos não abrem mão, a França não abre
mão, o Canadá não abre mão, mas, aqui, o Governo brasileiro quer
abrir mão de uma empresa importante, de um sistema poderoso, que é
o sistema Eletrobras, que controla o setor energético no nosso País. É
um contrassenso absoluto o que estão querendo fazer aqui no nosso
País e para completar, o que nós vamos ter como consequência de uma
possível privatização do sistema Eletrobras? Vamos ter o aumento da
conta de energia. É óbvio! Porque no sistema privatizado, eles não têm
interesse pelo social, eles não estão nem aí para o social. Eles só
pensam no lucro. Essa é a lógica do mercado. E é por isso que o
mercado fica todo em alvoroço quando se fala de privatização, porque
a margem de lucro deles vai para a estratosfera, cresce muito e é por
isso que eles têm interesse na privatização, mas quem perde com isso?
A população, sobretudo a população mais pobre. Imaginem o Sistema
Eletrobras privatizado. Será que nós teríamos um programa, como Luz
Para Todos, para levar energia elétrica às comunidades rurais, às
comunidades da periferia, aos mais pobres? Nunca a gente teria um
programa como Luz Para Todos, que foi um caminho aí de libertação
para muitas comunidades que hoje podem usufruir desse benefício.
Portanto, é uma enganação que se vende para a nação brasileira esse
projeto da privatização do Sistema Eletrobras. Nem mesmo aquilo que
eles falam, que é a redução do endividamento público, vai ser alcançado
como objetivo. Vejam que nas privatizações passadas o Fernando
Henrique Cardoso não conseguiu reduzir nem 30% do endividamento
com tantas privatizações que ele fez. E agora o governo brasileiro fica
enganando a população com esse programa de privatização que ele
apresenta para o país. Senhor presidente, nós não podemos de maneira
alguma concordar com isso. Temos aqui no Maranhão a forte presença
da Eletronorte, que entra nesse pacote com a privatização do Sistema
Eletrobras, um prejuízo para a categoria, mas, sobretudo, para a
sociedade. Senhor presidente, eu vou apresentar uma moção contra a
privatização do Sistema Eletrobras para submeter à apreciação deste
Plenário, para que a Assembleia se posicione oficialmente perante o
Governo Federal e, assim, a gente possa fazer essa resistência e evite
esse prejuízo irreparável para a economia e para o desenvolvimento
social no nosso país, de maneira especial no estado do Maranhão.
Parabenizo os governadores do Nordeste, o governador Flávio Dino,
governador de Pernambuco e todos os demais que estão se levantando
formalmente contra a privatização da Eletrobras, que é um prejuízo,
sobretudo, para o Nordeste e para o Norte. Por isso que eu aqui
também quero reconhecer o esforço dos governadores do Nordeste que
estão somando força nessa luta. Nós vamos apresentar a proposição,
senhor presidente, e espero que a Casa aprove unanimemente e que,
assim, a gente se posicione perante o governo federal e evite, como eu
disse e repito, esse prejuízo irreparável. Muito obrigado, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, não tem mais nenhum
deputado. Deputado Zé Inácio por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados,
em primeiro lugar, quero parabenizar o deputado Bira pela iniciativa
de ter feito uma audiência pública que tratou sobre a privatização da
Eletrobras. Ao mesmo tempo, deputado Bira, fazer uma crítica pelo
não convite aos deputados para debater um tema tão importante e tão
relevante que eu acho que ontem nós fomos cobrados pelo sindicato,
Sindicato dos Urbanitários, que é um parceiro também nosso, já fizemos
uma audiência pública em que discutimos a privatização da CAEMA e
ontem dirigentes dos sindicatos ligando porque não tinha nenhum
Deputado debatendo o tema na audiência pública. Eu acho que talvez
não é de V. Exa., porque V. Exa. tem sempre feito convites aqui quando
faz audiência pública. Infelizmente, esse tema não trouxe ao plenário e
talvez tenha sido falha da assessoria que não convidou os parlamentares.
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Queria fazer este registro, que pela relação que temos com o movimento
sindical, em particular, o Sindicato dos Urbanitários, nós fomos
cobrados - nós fomos cobrados. Mas, senhor Presidente, suba aqui a
esta tribuna na verdade para falar de ações importantes que
acompanhamos ontem junto ao Governador Flávio Dino, no Município
de Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e Santa Luzia. Primeiramente,
em Bom Jesus das Selvas, nós tivemos a oportunidade de acompanhar
a inauguração de duas escolas dignas. Duas escolas dignas em povoados
diferentes, um desses povoados é uma área de assentamento do INCRA.
Assentamento este que recebeu ações importantes à época que
estávamos à frente do INCRA, mas como construção de escola deixou
de ser uma ação do INCRA, já há muitos anos, o poder público
municipal, o pode público estadual não havia priorizado as escolas nas
áreas rurais, e hoje, ontem, na verdade, tivemos oportunidade de ter a
inauguração de uma escola num assentamento do INCRA, em Bom
Jesus das Selvas, uma grande iniciativa do Governador Flávio Dino,
por meio da Secretaria de Educação, e eu aproveito a oportunidade
para parabenizar o Secretário Felipe Camarão, assim como também
parabenizar o Secretário Clayton Noleto, que é quem comanda as
obras, a construção dessas escolas do Estado do Maranhão. Fomos
também ao município de Buriticupu e lá, Deputado Antônio Pereira, o
Governador não só inaugurou obras como anunciou outras obras para
o município e destacamos uma ação importante também numa
comunidade rural na trilha 410, com entrega de 105 cisternas aos
agricultores familiares do município de Buriticupu. Buriticupu que
tem muita dificuldade ao acesso à água, principalmente porque para
construir um poço artesiano naquele município em média perfuração
são em torno de 250 até 300m ou mais, e o sistema de cisterna está
sendo muito bem vindo, muito bem aproveitado pelos agricultores
familiares que não só estão tendo acesso à água, mas também utilizando
as cisternas para irrigar sua produção, e nós comprovamos, Deputado
Marco Aurélio, a importância dessa ação, até porque os agricultores
passaram não só a produzir para a sua subsistência, mas também
produzir para se inserir no mercado local, sobretudo, no programa de
aquisição de alimentos e nós tivemos testemunhos de agricultores
familiares que suas rendas aumentaram consideravelmente. Para
concluir, Senhor Presidente, não poderia deixar também de falar da
ação importante que foi a inauguração do Mais Asfalto, no município
de Santa Luzia. O Mais Asfalto que tem sido uma reivindicação nossa,
uma reivindicação da Prefeita França do Macaquinho e que muito bem
tem atendido pelo Governador não só na primeira etapa, como já se
comprometeu com a segunda etapa, são quase 10 km de asfalto que
chegam à cidade de Santa Luzia. E ontem tivemos a oportunidade de
acompanhar a inauguração de uma importante avenida em um bairro
que há anos, há quase 50 anos não conhecia o que era um palmo de
asfalto. E, finalizando, quero destacar a inauguração, também ontem
no município de Santa Luzia, do Restaurante Popular. E aproveito
para parabenizar o nosso colega Neto Evangelista que hoje está à
frente da Secretaria de Desenvolvimento Social pelo grande trabalho
que tem feito à frente da Secretaria. É tanto que por meio da
determinação do Governador, do trabalho do Secretário, hoje se dobrou
o número de restaurantes populares no Estado do Maranhão, assim
como triplicou o número de refeições que estão sendo servidas no
estado do Maranhão. Parabenizo ao Governador, parabenizo a Prefeita
França que também garantiu toda a parceria para que essas obras
acontecessem, sobretudo o restaurante popular fosse concretizado e
inaugurado em tempo recorde e já está servindo alimentação de qualidade
aos filhos daquela cidade e a toda a população da cidade de Santa
Luzia. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pela ordem Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) - Apenas para esclarecer ao Deputado Inácio que o convite foi
enviado a todos os gabinetes pela assessoria e consultoria da comissão.

E ontem também eu falei aqui da tribuna convidando todos os
parlamentares como, aliás, eu costumo fazer e hoje fiz novamente
convidando para a audiência que vai acontecer hoje, sobre o Banco da
Amazônia. Então não confere com a realidade a informação prestada
pelo nobre companheiro, apenas peço que ele confira as informações
com a consultoria da Casa que protocolou em todos os gabinetes o
convite. Obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia Senhor Presidente Deputado Othelino Neto,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão.
Senhor Presidente, venho apenas destacar uma bela iniciativa ontem,
na cidade de Timon, que foi a 1ª Feira da Agricultura Familiar de
Timon. Foi uma feira que se realizou em frente a Câmara Municipal,
nas instalações da Câmara Municipal de Vereadores, na Avenida Paulo
Ramos, proposição da Vereadora Cláudia Regina e aqui eu quero
cumprimentá-la e estender os parabéns também ao Vereador Coca do
Matapasto, que foi outro vereador que ajudou a realização dessa feira,
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais também que colaboraram, mas,
sobretudo, também aos agricultores que acreditaram na ideia e que lá
puderam oferecer seus produtos a um preço menor do que o preço
tradicional e fazer ali uma feira, incentivando o mercado, incentivando
o comércio local. Porque já também é praxe do Governo Flávio Dino,
através da Secretaria de Agricultura Familiar, desenvolver essas grandes
feiras. Inclusive, no início do ano, nós fizemos a solicitação de que a
AGRITEC, que é aquela feira bem maior com a estrutura mais ampla,
aconteça no município de Timon. E nós já temos a informação de que
no calendário oficial da SAF a AGRITEC iniciará o ano de 2018 pelo
município de Timon. Mas ações como essas têm que ser
potencializadas. Digamos que isso será, inclusive, uma válvula
propulsora de que o município tem condições de receber um AGRITEC.
Porque tem trabalhador rural comprometido com a produção,
comprometido com tirar o seu sustento da terra e, sobretudo,
parlamentares locais que também promovam essa discussão e essa
iniciativa. Então aqui ficam os meus parabéns à vereadora Cláudia
Regina por uma bela iniciativa que vai, inclusive, além das suas atividades
parlamentares. Já tive outros contatos, e outras conversas com a
vereadora, sempre preocupada com as comunidades, principalmente
as comunidades com maiores dificuldades de, por exemplo, acesso à
água. Foi um debate que nós tivemos lá há uns 15 dias e que nós
estamos procurando em conjunto os encaminhamentos. Quero destacar,
Senhor Presidente, que nesse meio que vivemos, num país como hoje,
ideias desse tipo são muito bem vindas. Tivemos um grande aceite da
população. Inclusive, minha esposa me mandou um WhatsApp que
isso deveria ser transformado em projeto de lei municipal. Porque,
inclusive, fez compras para os nossos filhos poderem utilizar os
produtos produzidos no nosso município. Eu acho que dessa forma
nós vamos manter os homens do campo. Assim como a Secretaria de
Agricultura do Município de Timon foi parceira num evento junto
com a Secretaria de Secretaria de Urbanismo da cidade, porque existe lá
um projeto chamado “Timon Produtivo”, capitaneado pelo Secretário,
também Vereador Jair Maia, que é a questão de incentivos para que as
famílias desenvolvam a agricultura com irrigação, com poço tubular,
com máquinas, produzindo lá os campos agrícolas. E esses campos
agrícolas já têm produções bem interessantes. Inclusive foi visitada
também pelo Deputado Bira do Pindaré quando esteve visitando o
município. Então, Senhor Presidente, eu acho que foi uma ideia louvável
e que nós aqui temos que parabenizar e enaltecer essas ideias louváveis.
E estender aqui meu cumprimento não só à vereadora Cláudia Regina,
autora do requerimento, mas também a todos os envolvidos na
organização daquela feira. Então, Senhor Presidente, era este o meu
pronunciamento no dia de hoje.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Deputada Valéria Macedo, por 5 minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, galeria, todo o povo de nosso querido
Maranhão que nos assiste através da TV Assembleia, todos os
funcionários desta Casa. Senhor Presidente, hoje eu volto à tribuna
para falar sobre a entrega do nosso Governador Flávio Dino do Hospital
Geral de Balsas, no Sul do Estado do Maranhão. O Governador Flávio
Dino nós temos acompanhado durante esses 2 anos e 7 meses de
Governo. Tem quebrado muitos paradigmas nos seus mil dias de
Governo. O Hospital Regional de Balsas, Senhor Presidente, é mais
um deles. O saudoso Governador Jackson Lago tentou construir esse
hospital em Balsas, mas, infelizmente, não teve tempo, porque foi
cassado antes de fazê-lo. Estive presente, senhor presidente, na última
quarta-feira, dia 20 de setembro, no ato de entrega do Hospital Regional
de Balsas acompanhada do nosso governador, de várias lideranças da
região, deputados, do prefeito Eric. Na oportunidade, eu usei a fala e
disse que o feito realizado foi um fato administrativo histórico, pois o
governador Flávio Dino fez o que muitos governadores no passado
prometeram, mas não cumpriram e que o saudoso governador Jackson
Lago tentou fazer, mas não conseguiu, que foi realizar o antigo sonho
de todo aquele povo do sul do Maranhão de ter o seu sistema estadual
de saúde, pois não aguentava mais se deslocar para a região, para
Imperatriz que é distante, para a capital aqui em São Luís, que é mais
distante ainda, e o pior, para outras cidades de outros estados como
Araguaína, no estado do Tocantins, Goiânia, no estado de Goiás, a
Brasília, no Distrito Federal, por pequenos procedimentos até de média
complexidade que poderiam ser resolvidos no Hospital de Balsas e que
agora serão resolvidos. Então, eu quero aqui mais uma vez de público
agradecer ao nosso governador Flavio Dino, ao secretário Lula, a toda
equipe da Secretaria de Estado da Saúde que se empenhou muito para
fazer essa entrega ao povo do sul do Maranhão do Hospital Geral de
Balsas, que vai atender muitas necessidades de toda a população. Tenho
certeza, senhor presidente, que, assim como o Hospital Geral de Grajaú,
o qual foi entregue pelo governo passado, que foi muito bem aceito por
toda a região de Grajaú, pelo que eu também me empenhei nesta tribuna
várias vezes, pedindo que fosse construído esse hospital porque
trabalhei como gestora do Hospital Municipal de Imperatriz, como
gestora do polo de Porto Franco e sempre acompanhei o sofrimento e
as necessidades do povo daquela região por hospitais gerais de média
e alta complexidade para atender as suas demandas, devido às distâncias
dessas cidades para as outras de média complexidade, como é de
Imperatriz, e também o sofrimento dos pacientes dentro dessas
ambulâncias. É preciso dizer, senhores, que nós temos ainda grandes
desafios, não está concluído esse processo ainda. Abrir um hospital e
colocá-lo para funcionar é uma tarefa muito difícil, mas, com certeza,
mesmo num momento de crise, o governador Flávio Dino tem se
empenhado nesse sentido e nós sabemos também que o Hospital Geral
de Balsas, como disse na minha fala, vai funcionar com média e alta
complexidade, com serviços de neurologia, a partir do ano que vem, no
início do ano que vem, mas nós precisamos avançar. Disse isto ao
governador, que esse Hospital de Balsas tem que ser no futuro de
portas abertas, deputados, porque nós sabemos que a entrada da
urgência e emergência naquela região precisa ser uma entrada que
comporte toda a demanda daquela região que hoje busca outros estados,
como o Piauí e o Tocantins, para ser atendida. Essa é a nova demanda
política que, claro, nós vamos trabalhar agora que o hospital foi
inaugurado, mas apresentei lá de corpo presente para o governador
Flávio Dino transformar efetivamente o Hospital Geral de Balsas num
sistema regional para atender em média e alta complexidade os
municípios do sul do Maranhão, que vão desde Carolina até o Alto
Parnaíba, com portas abertas de urgência e emergência, a exemplo do
que temos no Hospital de Presidente Dutra. Nós sabemos que é difícil
o município manter a urgência e emergência de qualquer hospital, se
não for à custa do Estado. É muito difícil. Fui gestora do Hospital de
Imperatriz e há uma demanda para isso em Imperatriz hoje, um hospital

geral do estado de portas abertas de urgência e emergência. Lá em
Balsas, o Prefeito Eric disse que a urgência e emergência não foi atendida
pelo hospital de Balsas que tem urgência e emergência, mas nós sabemos
que isso é um desafio muito grande, nenhum município consegue atender
urgência e emergência de portas abertas sendo referência de uma região.
Eu fui gestora do município de Porto Franco, que é polo de oito
municípios e sei muito bem dessas dificuldades, Senhor Presidente,
por isso volto a defender, que tanto Balsas como Imperatriz, como
Grajaú, que já é portas abertas, a exemplo de Presidente Dutra, esses
hospitais regionais sejam também portas abertas de urgência e
emergência, Imperatriz principalmente, precisamos ter esse hospital
de portas abertas. Só um momento, Senhor Presidente. E defendi
também e continuo defendendo, Senhor Presidente, e falei na minha
fala e quero registrar aqui uma demanda apresentada lá ao Governador
Flavio Dino, sabemos que ele vai retornar ao governo, nós vamos
continuar trabalhando nessa demanda, que é que o Governador envide
todos os esforços políticos e administrativos para nós levarmos uma
faculdade de Medicina para Balsas, a exemplo que defendemos aqui
nesta tribuna eu e vários deputados dessa região, o curso de Medicina
para Imperatriz. É isso que pode ser feito, ele pode ser feito inclusive
pela UEMA, a exemplo que o Governador José Reinaldo Tavares fez
em Caxias, ou pode ser na UFMA, a exemplo que a ex-Governadora
Roseana Sarney fez em relação a Imperatriz, sendo que no caso de
Imperatriz, eu defendia aqui muito aqui nesta Casa esse curso, durante
muito tempo, durante todos esse mandato anterior e até que enfim nós
temos hoje o curso de Medicina, em Imperatriz, que a gente achava
impossível, como hoje falando aqui nesta tribuna às vezes as pessoas
acham impossível ter um curso de Medicina, hoje, em Balsas, por meio
da UEMA, mas não é impossível, nós já temos uma estrutura de média
e alta complexidade, a região é muito distante de Imperatriz, da capital,
Caxias já tem o Curso de Medicina, não é impossível ter o Curso de
Medicina, em Balsas. Por isso, nós já pedimos, fizemos essa demanda
ao Governador, tenho certeza de que vamos trabalhar essa demanda
dentro do Governo Flávio Dino, dentro do Orçamento do Estado para
que nós possamos levar o Curso de Medicina para Balsas para atender
toda aquela região e formar os filhos da Região Sul do Maranhão, lá na
UEMA de Balsas no Curso de Medicina. E dar mais oportunidade
para a oferta de médicos no interior do estado que ainda corresponde
uma das maiores despesas do Sistema Único de Saúde e também do
estado e se não for por meio da interiorização dos Cursos de Medicina,
no Maranhão, não será possível melhorar a saúde também do nosso
município, das nossas regionais. Era só isso, Senhor Presidente, muito
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Cabo Campos,
por cinco minutos, sem apartes. Deputado Edivaldo Holanda, por
cinco minutos, sem apartes. Registro a presença do ex-vereador, por
quatro mandatos, no município de Codó, José Augusto, também
professor universitário, a pedido do Deputado Edivaldo Holanda. Seja
muito bem-vindo à Assembleia Legislativa. Deputado Edivaldo Holanda,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Comitê de Imprensa, galeria. Presidente Othelino, vim à tribuna para
pessoalmente abraçar essa figura humana extraordinária, que é o querido
irmão José Augusto, que foi Vereador durante 04 mandatos na cidade
de Codó. É membro da Igreja Adventista do Maranhão e desenvolve
um trabalho, sempre desenvolveu um trabalho social da mais alta
envergadura. Agora mesmo ele estava mostrando conquistas desde os
primórdios de quando ele ainda era bem jovenzinho militando na ação
social, que é uma das características mais importantes que a Igreja
Adventista tem, é fazer a obra social que é uma obra por excelência
encravada nas escrituras sagradas. E o nosso querido Professor José
Augusto, é professor da Universidade Federal do Maranhão, foi Prefeito
do Campus durante um bom tempo e continua no seu trabalho
extraordinário de dar assistência à comunidade, mesmo atualmente
estando fora da política. E ele publicou uma obra muito importante,
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que eu recebo com muito carinho, Vereador José Augusto, com o título:
“Para não se perder a história”. José Augusto Medeiros Silva. Muito
obrigado por esse trabalho que você passa para mim e que com certeza
vai ser muito útil para muitos daqueles amantes da boa leitura no
estado do Maranhão. Seja bem-vindo e que Deus possa continuar
abençoando a tua vida, da tua esposa e de toda a tua família.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos
assistem. Senhor Presidente, ontem, terça-feira viajei para Brasília,
fiquei lá na terça e na quarta, ontem, tratando de assuntos relacionados
a demandas de alguns municípios do nosso estado do Maranhão e
problema da estiagem, das queimadas também no Maranhão. Estive
com o Ministro da Saúde, Ministro Ricardo Barros, onde levei para ele
algumas demandas de vários municípios nosso na área da saúde onde o
Ministro foi receptivo e ia analisar com carinho para dar prioridade,
como sempre falou lá que dá prioridade a todos os Estados e, em
especial, ao Maranhão. E também estive na presença tanto do Ministro
Ricardo Barros como do Ministro do Meio Ambiente, Ministro Sarney
Filho, que também visitei. Estive lá no Ministério e visitei os dois
Ministros, tanto o da Saúde como do Meio Ambiente. E o da Saúde,
como já falei aqui, levando as demandas dos nossos municípios do
Estado do Maranhão para que possam ser solucionadas, possam ser
resolvidas e possam ser vistas com bons olhos pelo Ministério da
Saúde. E o Ministro, como disse aqui, foi muito receptivo e irá olhar
com carinho. Mas o fato principal da nossa viagem foi a grande
estiagem, as queimadas que estão acontecendo em todo o Maranhão,
mais precisamente na região central do Maranhão e centro sul
maranhense. E levei a ele, ao Ministro Sarney Filho, todos os problemas,
várias fotos de queimadas na região. E o Ministro - eu já tinha falado
com ele semana passada - assim que ele chegou da viagem aos Estados
Unidos - porque ele estava em viagem com o presidente Michel Temer
- o ministro se mostrou preocupado com aquela situação da nossa
região e disse que queria ver in loco a situação para ver o que o
Ministério poderia fazer. E ontem foi confirmada a ida do Ministro,
que hoje está na cidade de Imperatriz, vai sobrevoar algumas regiões da
regional de Imperatriz, região tocantina. Vai também chegar ao município
de Grajaú, centralizado ali no centro sul do Maranhão. Vai olhar o que
já aconteceu lá com as queimadas e vai sobrevoar alguns povoados de
Barra do Corda. Inclusive vai até o povoado de Fernando Falcão, numa
aldeia indígena, Aldeia do Ponto, onde teve várias queimadas e tem
ainda várias queimadas para ver o que ainda se pode fazer. Mas o fato
que me chama mais a atenção é que as queimadas estão cada dia
aumentando mais ainda. E a nossa preocupação é que, além do prejuízo
financeiro dos pecuaristas, dos agricultores, dos fazendeiros em estar
com os seus rebanhos. Tem fazendeiro que perdeu até rebanho
queimado com tanto incêndio que vem se alastrando de todas as regiões,
das matas, seja de onde for. Está uma coisa incontrolável na região.
Mas o que está mais me chamando atenção é que, além dos prejuízos
dos animais, está previsto um prejuízo grande humano, as crianças
inalando aquela fumaça. Eu estive em Barra do Corda e presenciei o
fumaceiro que tem na cidade no final da tarde. Quando o dia amanhece,
tudo bem; mas, a partir do meio dia até o final da tarde, é uma coisa de
fazer pena. Aquelas pessoas que precisam inalar, precisam da saúde,
precisam de um ar puro, precisam respirar estão inalando aquela fumaça
que está prejudicando muitas pessoas. Essa é a nossa preocupação que
nós levamos ao Ministro. Mas o Ministro, automaticamente, o Ministro
Sarney Filho já mandou uma brigada, uma brigadista para a região. Está
dobrando o número de brigadistas. Tinham ido 60 e ontem me confirmou,
junto com o Superintendente do IBAMA no Estado do Maranhão,
doutor Pedro Leão, que também estava lá, aumentando para 110 o
número de brigadistas para a região. E nós já estivemos reunidos aqui
também com o Comandante do Corpo de Bombeiros. E já tem uma
viatura do Corpo de Bombeiros sediada na regional de Barra do Corda.

Ontem tivemos aqui também com o Secretário Marcelo, do Meio
Ambiente, que também já está preocupado. E nós já estamos aqui
providenciando uma emenda parlamentar que demos entrada ano
passado, mas que não foi paga. Já vamos providenciar junto ao Governo
do Estado para que seja paga o mais rápido possível e nós possamos
instalar em Barra do Corda, na região central do Maranhão, que é a
cidade mais centralizada do Maranhão, para poder atender várias
regiões. Podemos instalar o Corpo de Bombeiros, pois só assim
poderemos amenizar a situação triste que vem acontecendo na regional
nos municípios de Barra do Corda, Grajaú, Fernando Falcão, Arame e
em todos os municípios do entorno do município de Barra do Corda e
Grajaú. Essa calamidade está acontecendo por conta das queimadas,
portanto, já vamos providenciar essa semana ainda para sensibilizar o
governador Flávio Dino a liberar, o mais rápido possível, essa emenda
para que nós possamos instalar o Corpo de Bombeiros em Barra do
Corda. Esse é um dos nossos compromissos, é o compromisso que
nós temos aqui com esta Casa e com o Maranhão, um dos
compromissos que têm que ser resolvidos agora. Assumimos também
com o Ministério do Meio Ambiente para que nós possamos, com
recursos do Ministério do Meio Ambiente, melhorar ou sanar de vez
essa situação calamitosa que vem acontecendo no município de Barra
do Corda/Grajaú e no entorno, na região central e centro-sul do
Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente, Exmos. Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas, imprensa, galeria e todos que nos acompanham
em todo o estado do Maranhão, que Deus abençoe a todos. Senhor
presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca de uma
divulgação em caráter nacional que infelizmente colocou o Maranhão
mais uma vez em exposição quanto ao sistema de segurança pública.
Foi um fato que eu acredito que nós possamos trabalhar de forma a
resolver essa problemática que envolve a segurança pública no que
tange às estruturas das delegacias no estado do Maranhão. Foi um fato
noticiado pela imprensa nacional que expôs uma problemática
pertinente à questão de um prédio, da falta de estrutura, um prédio
locado e que, infelizmente, a delegacia teve que se retirar do local, mas
certamente o governo já está tomando posicionamento, buscando
consolidar as políticas de segurança no sentido de levar o atendimento
à população dos municípios maranhenses. Eu venho há muito tempo,
desde 2015, dialogando com o governo, encaminhando proposições,
demonstrando a necessidade de fato de nós reestruturarmos a Polícia
Civil do Estado do Maranhão e o faço não só pelas proposições desta
Casa, indicações e requerimentos, mas também fizemos audiências
públicas para discutir a problemática da segurança pública. Claro que
é preciso que o governo dê uma atenção também como tem feito nos
equipamentos, na entrega de viaturas, na questão dos armamentos e na
qualificação. Nós precisamos também desse elo do processo de
segurança pública que é a infraestrutura necessária para atender bem
todos que procuram e demandam a segurança nos seus municípios.
Então eu faço esse pronunciamento, na manhã de hoje, para reformar
essa solicitação que estamos fazendo desde 2015 enquanto
parlamentares que conhecem a realidade da segurança pública. Trabalhei
por muito tempo na regional de Balsas, trabalhei também em plantões
aqui em São Luís, no Plantão Central, também na Cidade Operária,
entre outras delegacias também aqui da capital e, portanto, conheço
bem a realidade. Nós precisamos fortalecer todos os elos de segurança
pública. Quando eu defendo, por exemplo, a convocação dos sub judice,
é porque nós não podemos fazer segurança pública sem homens e
mulheres nas ruas. Precisamos fortalecer a segurança pública. Por isso
que venho constantemente aqui dialogar, buscar realmente interagir
com o Governo e solicitar que o Governo faça convocação do sub
judice, porque eu compreendo que a todo momento, a todo instante
nós sabemos que aqueles policiais já estão exercendo atividade por
muito tempo deixam de exercer por meio de direito, por exemplo, da
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aposentadoria ou deixam atividade por outra forma e nós precisamos
recompor as forças policiais. Nesse sentido, nós sempre estamos aqui
demandando o reforço da segurança pela convocação do sub judice. De
forma especial, hoje, tratando aqui da Polícia Civil, eu tive a
oportunidade de receber em posso gabinete, mais uma vez, o
investigador que faz parte da SINPOL, do Sindicato da Polícia Civil, o
Elton John, que é o Presidente do Sindicato; o Rayol, que é membro
desse sindicato, enfim, eu tive a oportunidade de receber aqueles que
estão defendendo esta necessidade de reestruturação. Já tivemos no
Palácio levando algumas informações, levando algumas demandas ao
Secretário Marcelo Tavares, que, de pronto, ali ficou de avaliar essas
conjunturas de fortalecimento da Polícia Civil, mas é preciso que nós
possamos de forma imediata, de forma urgente, buscar um caminho
que possa, de fato, consolidar essa reestruturação. E não há outro
caminho que não aqueles das parcerias com as Prefeituras e nós sabemos
que as Prefeituras têm feito a sua parte, têm ajudado sim no projeto de
segurança pública, quando estão mantendo as viaturas, ajudando no
combustível, fornecendo pessoal para trabalhar nas Delegacias e nós
precisamos de fato dessa política de consolidação, de apoio, de interação
com os municípios, mas nós sabemos das dificuldades que os
municípios estão passando e nesse sentido é preciso reforçar ainda
mais o apoio do Estado. E, claro, aqui é o motivo de nossa reivindicação,
que nós possamos com o olhar atento entender que a Polícia Civil é
fundamental no processo de investigação, ela é quem elucida os crimes,
que faz a investigação, que gera inquéritos, sem o inquérito policial, o
Judiciário não trabalharia, não poderia gerar aí o ônus da prova, não
poderia de fato proceder às condenações necessárias e o inquérito é
essencial. E esse procedimento policial leva a Justiça àqueles que
desvirtualizam o processo social. Então, eu peço aqui, mais uma vez,
solicitando na verdade, o direito que solicita, que nós possamos reforçar
esses investimentos na segurança pública reestruturando as delegacias
do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Medida Provisória nº 251, de autoria do Poder
Executivo, que institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais
relacionados ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória nº 252,
de autoria do Poder Executivo, que institui a 2ª Edição do Programa
Moto Legal.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, assim que eu terminar de ler, eu
concedo Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Pois não.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - A 2ª Edição do Programa Moto Legal concedendo
benefícios para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores e IPVA e da Taxa de Licenciamento para motos. Deputado
Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, solicito a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Solicito que zere o painel e os deputados, que
assim o desejarem, confirmem novamente as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado
Adriano Sarney, em obstrução, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio Júnior em obstrução também, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, quero alertar a V. Ex.ª que o
Partido ou bancada que fica em obstrução, não o Deputado isoladamente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Presidente, pela ordem. Então eu queria que a Mesa explicasse
essa questão de obstrução para ficar clara. Porque, salvo engano, pelo
que li no Regimento o líder é que posiciona o bloco em obstrução, sim
ou não. Ou se o Deputado por si só pode se colocar em obstrução, ou
o coletivo dele, na sua maioria, colocar o Partido inteiro na obstrução,
porque realmente está muito confuso. Ontem a gente teve aqui um
debate acalorado, porque no meu entendimento o Deputado pode se
colocar individualmente, não o Partido ou Bloco como um todo. Como,
por exemplo, o Deputado Max Barros que é líder de um bloco
independente, que ainda nenhum dos Deputados do Bloco se
posicionou, se está presente na sessão, se está em obstrução, se está
ausente e a Mesa tem que esclarecer isso para nós Deputados.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente, eu queria fazer um esclarecimento a Vossa Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, Vossa Excelência está com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– Em primeiro lugar, esteve ontem aqui o Secretário de Governo o
Deputado Marcelo Tavares, e teve esse mesmo problema da questão
da obstrução levantada pelo Deputado Rafael Leitoa e ele falou comigo
que ficou muito satisfeito com a atuação do Rafael, como líder do
Bloco, aguerrido, lutando para dar quórum nas sessões. Então hoje,
Deputado Rafael, o Deputado Marcelo não está aqui, Vossa Excelência
está mais calmo, mas não precisa fazer isso porque o Marcelo já
reconhece o seu trabalho aqui na frente do Bloco. E, segundo, que aqui
cada Deputado toma decisão que quiser, cada um tem autonomia. Se
não quiser marcar, marca ausência, ou marca obstrução, ou marca
presença, isso é critério de cada Deputado que tem a independência
para tomar a decisão que achar conveniente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, acho que está muito claro que
quem faz obstrução é o Partido ou Bloco. Se o Deputado
individualmente divergir, ele registra a sua presença. Agora, se o
Deputado estiver presente no Plenário, nem obstruir e não marcar a
sua presença, aí sim nesta hipótese é que ele leva falta.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Perfeito,
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Então Senhor Presidente, eu como Deputado estou aqui no
Plenário, tanto é que estou falando no microfone, mas estou obstruindo,
portanto qual a minha situação nessa situação? Porque é importante a
gente entender. É importante a gente entender, porque, por outro lado,
se um Partido, se eu sou líder do meu Partido, do Partido Verde e vou
obstruir o Partido, isso quer dizer que também que ninguém do meu
Partido, porque metade do meu Partido é governista, metade é Oposição,
e se eu líder do meu partido e eu obstruir como líder do partido, o
deputado individualmente não vai poder tomar a sua decisão. Então é
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importante que a gente faça aí essa questão de ordem para que a gente
possa ter essa definição, porque se eu estou obstruindo o meu partido,
outro deputado individualmente não poderá se fazer presente. Se o
meu líder não obstrui, eu posso obstruir como deputado. Então nós
temos que ter aí uma igualdade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano, pelo Regimento, é o líder do
partido ou bloco que pode obstruir; o que cabe ao deputado é divergir
da obstrução e registrar a sua presença.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) - Realmente nessa questão ainda o Deputado Adriano tem
razão, a gente não está muito claro. Ou o líder tem autonomia para
colocar o bloco em obstrução, ou não. E dizer que já deu quórum, que
o Deputado Max Barros não precisa mais se esconder. Ele pode registrar
a presença para não deixar de participar de uma votação tão importante
que é com relação à UEMASUL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tudo bem, Deputado Rafael, há quórum para a
deliberação, está tudo esclarecido. Medida Provisória nº 252. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. O Projeto de Lei vai à promulgação. Projeto de Lei nº
245, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização
administrativa da Universidade Estadual da Região Tocantina -
UEMASUL. Este Projeto de Lei nº 245, assim como o Projeto de Lei
nº 237, de autoria do Deputado Eduardo Braide, e a Moção nº 012, de
autoria do Deputado Adriano, dependem de parecer das Comissões.
Eu suspendo a Sessão, para que as Comissões emitam os pareceres; e,
em seguida, reabriremos e passaremos a apreciar os Projetos de Lei.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a Sessão. Deputado Marco
Aurélio para relatar o resultado dos trabalhos das comissões.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– O Projeto de Lei nº 245/17, de autoria do Poder Executivo, que trata
do fortalecimento da Uemasul com disposição de cargos, criação de
estrutura administrativa, aprovado por unanimidade nas comissões
competentes. Projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Braide
que institui o dia 04 de outubro como o Dia Estadual da Adoção
Animal, aprovado por unanimidade nas comissões competentes. A
moção do deputado Adriano Sarney nº 012 foi aprovada também por
unanimidade. Faço referencia à abstenção do deputado Bira do Pindaré.
Encerrados os trabalhos, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei nº 245, de autoria do Poder
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 237, de autoria do
deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vão à
sanção. Projeto de Lei n.º 216, de autoria do deputado Vinicius Louro
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Projeto de Resolução Legislativa n.º 033, de
autoria da Mesa Diretora (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Rafael
Leitoa

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Senhor presidente, pela ordem. Só para destacar esse projeto
de resolução legislativa de iniciativa da Mesa Diretora. Ele é um

instrumento importante para desenvolver a política da juventude,
principalmente porque serão os deputados estaduais jovens
representando. Salvo engano, já tem uma data marcada, dia 25 de
novembro, quando a Assembleia Legislativa receberá jovens de todo o
estado do Maranhão para que possam passar aqui, ter uma experiência
conosco, os parlamentares, no Parlamento Estadual. Quero aqui
enaltecer, em nome do presidente Humberto Coutinho, essa iniciativa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Resolução Legislativa n.º 035, de
autoria do deputado Vinicius Louro (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Moção 012, de autoria do deputado Adriano Sarney
que repudia a decisão do Presidente Nicolas Maduro de reescrever a
Constituição da Venezuela, bem como o repúdio à perseguição e pressão
a dirigentes da oposição do Governo chavista. Em discussão, em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Peço
que registre o meu voto em contrário a Moção do deputado Adriano
Sarney. Deputado Zé Inácio também. Moção de autoria do deputado
Marco Aurélio de aplausos ao senhor José de Ribamar Bastos Ramos,
Presidente do Conselho Estadual de Educação. Em discussão, em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. O requerimento 717 o autor está ausente. Requerimento
627, de autoria do deputado Edson Araújo, deputado está ausente. O
668 também, 677 também do deputado Edson está ausente.
Requerimento 692, de autoria do deputado Sousa Neto está ausente,
695 também, 726 da deputada Valéria Macedo que requer depois de
ouvido do plenário seja submetido ao regime de tramitação de urgência
para discussão e votação em sessão extraordinária a realizar-se logo
após a presente sessão projeto de lei 217, de sua autoria que dispõe
sobre a instituição do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, em
discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Está incluído na sessão de segunda-feira requerimento
727, de autoria da deputada Valéria Macedo, que requer depois de
ouvido o plenário seja realizada sessão solene, na data de 7 de dezembro,
às 11h, no plenário Deputado Nagib Haickel para entrega do título do
cidadão maranhense ao senhor Anselmo Casteli. Em Discussão. Em
Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Convido o Deputado
Josimar de Maranhãozinho e o Deputado Stênio para virem à Mesa
para que apreciemos os dois requerimentos. Requerimento nº 694/
2017, de autoria do Deputado Sousa Neto. Ausente. Requerimento nº
724/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney que requer depois
de ouvida a Mesa seja justificada a sua ausência na sessão plenária
realizada no dia 25 de setembro do corrente ano para acompanhamento
familiar em atendimento médico, conforme atestado em anexo. Como
vota o Deputado Stênio? Como vota o Deputado Josimar? Deferido.
Requerimento nº 725/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos que
requer depois de ouvida a Mesa seja enviada Mensagem de Pesar à
família da irmã Maria Dulcineia Ferreira da Costa, 60 anos, faleceu no
último dia 23 decorrente de morte natural. Como vota o Deputado
Stênio? Como vota o Deputado Josimar? Deferido. Inclusão na Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de segunda-feira, dia 02 de outubro de
2017. Requerimento nº 728/2017, Requerimentos nº 729 e 730,
Requerimentos nº 731, 732, 733. Requerimentos nº 734 e 735.
Requerimentos nº 736, 737 e 738. Requerimentos nº 739, 740 e 741.
Lembro aos senhores deputados e às senhoras deputadas da Sessão
Solene, às 11h desta manhã, em homenagem à Rádio Timbira, pela
passagem dos seus 76 anos de fundação, solicitada pelo Deputado
Professor Marco Aurélio. E solicito, com a concordância das lideranças,
que cada bloco utilize apenas cinco minutos para que possamos garantir
o horário da Sessão Solene, que já é daqui a 04 minutos. A pedido do
Deputado Zé Inácio, registro a presença do Vereador Professor Roberto,
Presidente da Câmara Municipal de Fortuna. Registro ainda a presença
do ex-deputado Penaldon Jorge, aqui neste plenário. Seja muito bem-
vindo Doutor Penaldon. E também da Vereadora Fátima Araújo, do
PCdoB aqui de São Luís, seja muito bem-vinda, Vereadora, a Assembleia
Legislativa.
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V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Com a concordância dos líderes vamos ceder e usar apenas
cinco minutos de cada bloco. Primeiro bloco, Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, venho fazer uso desta
tribuna, neste momento, para destacar o Projeto de Lei que votamos
há pouco e aprovamos por unanimidade, Projeto de Lei que reforça a
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a
UEMASUL. Todos aqui acompanharam e votaram no ano passado,
no segundo semestre, o Projeto de Lei que criou a UEMASUL, de
iniciativa do Governador Flávio Dino com toda a sensibilidade
cumprindo um compromisso de fortalecer uma Universidade Regional.
E com sede em Imperatriz a nossa UEMASUL foi criada. A autonomia
que tanto lutamos, de fato chegou a autonomia orçamentária,
administrativa e o sonho de fortalecer essa universidade, de abrir suas
portas, de fazê-la presente nos municípios da Região Tocantina nesses
22 municípios que a integram. Hoje é mais um passo para a consolidação
dessa universidade. No Projeto de Lei que aprovamos, enviado pelo
Governador Flávio Dino, cria-se a estrutura administrativa para a
instalação do Campus da UEMASUL, no município de Estreito. E nós
que acompanhamos bem de perto, junto ao Prefeito Cicin, Deputado
Rogério Cafeteira, Deputado Léo Cunha, todos que fazem política,
Deputada Valéria, os que fazem política naquele município, todos
participaram e vibraram com a instalação da UEMASUL no Estreito,
dessa definição e agora vem os passos para que seja efetivada.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Deputado
Marco Aurélio, depois um aparte bem rápido?

O SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO – Concedo
já, Deputada. No município de Estreito 04 cursos serão instalados: o
Curso de Agronomia, o Curso de Letras, de Matemática e o Curso de
Física. Será uma presença para iniciar esse trabalho, logo mais vai
ampliar para outros cursos que será de grande importância. Mas destaco
a firmeza do Governador Flávio Dino em garantir essa estrutura
administrativa, seja com os cargos em comissão e seja com a disposição
agora das vagas para concursos públicos, 30 vagas de concursos
públicos para professores, sendo que dessas 30 são 10 no município
de Estreito. Percebam que Açailândia, por exemplo, em quase cerca de
15 anos de existência do Campus da UEMA , à época, não tem nenhum
professor efetivo. O curso, o Campus de Estreito já vai nascer com 10
professores efetivos e depois irão mais. E isto é muito forte. Mas esse
projeto de lei aprovado traz também concurso, disposição de vagas
para a realização de concursos, para professores tanto em Imperatriz
quanto em Açailândia, porque precisa. Então, de fato e de direito, a
UEMASUL chega para ficar. E no município de Estreito ela será uma
luz para toda aquela grande região. Concedo a palavra à Deputada
Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Deputado
Marco Aurélio, quero aqui...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Vou pedir que Vossa Excelência seja breve.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) –
Quero parabenizá-lo, Deputado, mais uma vez por subir a tribuna e
levar as propostas da UEMASUL da nossa região. A UEMASUL é
uma conquista muito grande do nosso Governador Flávio Dino para o
Sul do Maranhão, para todos os professores, acadêmicos, todos os
jovens que anseiam pela formação superior na nossa região, até pela
distância da capital e também pelo fortalecimento da Universidade do
Sul do Maranhão. Tornando a capital do ensino superior, a capital de

referência do Sul do Maranhão, que é Imperatriz. E a descentralização
para os municípios da região é muito importante. Nem todos têm a
oportunidade de pagar uma van, um ônibus para se deslocar para
Imperatriz. E tendo a UEMASUL com todas as estruturas que já tem
em Estreito, como tem em Porto Franco, vai ter em Amarante, nós
podemos possibilitar a esses jovens e a formação de novos professores,
criando mais oportunidades de desenvolvimento para região e empregos,
porque é só através da educação que a gente pode realmente desenvolver
o Estado e os municípios. Então parabéns ao nosso Governador Flávio
Dino, parabéns a V. Exa., como eu, o Deputado Léo Cunha, o Deputado
Antônio Pereira, os deputados da região que aplaudimos de pé essa
grande iniciativa do Governador Flávio Dino. Inclusive o Governador
Flávio Dino faz um gesto assim para a região sul do Maranhão nunca
visto em todos esses anos com a educação, descentralizando as
possibilidades do ensino superior e trazendo aos jovens a oportunidade,
a chance de crescer na vida, de sobreviver na sua região e potencializar
sua região dentro das suas características. É só para dizer isso e
parabenizar o Governador pela realização do concurso. Em Estreito
era ansioso e todos nós esperávamos por essa autorização. Fizemos
várias visitas no Campus como o senhor fez, o Governador
acompanhando. E a sua defesa é a nossa pela nossa região, pelo ensino
superior. Parabéns, Deputado, parabéns ao nosso Governador Flávio
Dino, parabéns para nós e para os jovens e professores que vão ter a
oportunidade de agora serem concursados, efetivados e dar a sua
contribuição a nível superior em toda nossa região. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputada Valéria. Eu encerro meu pronunciamento, dizendo
da alegria que temos de votarmos essa matéria, agradecendo muito
especialmente ao Governador Flávio Dino por ter ajudado a criar a
UEMASUL. Porque foi de sua iniciativa, segurou essa responsabilidade
e está dando condições para que essa universidade venha a se consolidar.
Mas parabenizo também a reitoria da UEMASUL, reitora Elizabeth
Fernandes, e toda sua equipe que tem se dedicado nessa busca.
Parabenizo também ao Prefeito Cicin, que foi um grande parceiro nesta
conquista da UEMASUL para o Município de Estreito. E o município,
através da autorização da Câmara, estará doando o prédio em que
funcionará a UEMASUL para o Estado, para a UEMASUL. E será
muito importante e, com as parcerias olhando para o futuro, cada um
assumindo a sua responsabilidade e caminhando junto na consolidação
desta universidade, que é o sonho de toda nossa região. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCOS CALDAS - Com a palavra, o deputado Eduardo Braide,
por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas. Senhor presidente, eu hoje assumi interinamente, ao abrir a
sessão, a Primeira Secretaria da Mesa Diretora, que é responsável por
ler os expedientes, e confesso que lamento ter tomado conhecimento
de que o governo do Estado solicitou a votação, em regime de urgência,
do Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, que trata exatamente da
criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão. Esse é um assunto que disse muito claramente, nas duas
audiências públicas que foram realizadas por esta Casa por meio da
Comissão de Administração Pública e Seguridade Social, que é muito
importante, mas que certamente não é urgente, uma vez que hoje a
situação do pagamento das pensões e aposentadorias é tratada por um
conselho que está funcionando, que é o Conselho Superior do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria, que tem todos os membros
nomeados e tem a sua vinculação hoje à Secretaria de Gestão e
Previdência do Governo do Estado. Portanto, é um projeto que veio,
em sua forma original, com uma série de inadequações e até de injustiças.
Por exemplo, quero começar aqui citando a retirada, por parte do
Poder Executivo, do representante do Poder Judiciário, do representante
do Ministério Público, do representante do próprio Poder Legislativo,
deputado Max Barros, e de um representante dos policiais militares
que, depois de duras penas, conseguiram ter um representante na
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composição do conselho. Ao lado disso, temos diversos pontos técnicos
que foram apontados por servidores do Tribunal de Contas do Estado
no sentido de aperfeiçoar e, por conta disso, apresentamos uma emenda
a este Projeto de Lei Complementar nº 007/2017 que foi publicada
inclusive no Diário da Assembleia de ontem e que certamente terá que
ser levada à apreciação do relator desse projeto de lei, que é o deputado
Levi Pontes. Portanto, na reunião da Comissão de Constituição e
Justiça, foi inclusive informado aos representantes dos servidores do
Estado que esse projeto voltaria à pauta da reunião de terça-feira da
CCJ.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
já, deputado Max Barros. Para que o relator, deputado Levi Pontes,
possa se manifestar pelas sugestões, pelas ,propostas de
aperfeiçoamento não minhas, mas dos próprios servidores. Nós tivemos
senhores deputados, nas audiências públicas, mais de 25 representantes
de sindicatos e entidades associativas que apresentaram sugestões.
Tivemos representante do Ministério Publico, do Poder Judiciário, do
Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, técnicos do
Tribunal de Contas do Estado, representantes de policiais militares,
de policiais civis, enfim, uma gama de representantes de servidores
públicos. Portanto, isso demonstra que realmente o governo Flávio
Dino tem arrepio ao diálogo, não consegue discutir com as categorias
um assunto da maior importância, que é a criação de um instituto de
previdências dos servidores. Portanto, fica aqui o nosso lamento por
essa recomendação do governo do Estado em votar essa matéria em
regime de urgência. Se há uma matéria que não deve ser votada em
regime de urgência nesta Casa, é exatamente essa, deputado Max Barros.
Concedo um aparte a V.Exª.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Braide, eu parabenizo V. Ex.ª por este assunto que é muito
importante. Trata-se da previdência dos funcionários públicos, é o
futuro de todos os funcionários públicos e nós sabemos que em todo
Brasil e também no Maranhão, há problemas a médio e longo prazo
para que seja paga integralmente a aposentadoria dos funcionários
públicos, não é um problema só do Maranhão, é do Brasil, mas também
há no Maranhão, então isso é uma questão ultrarelevante e já foi
promovida inclusive nesta Casa audiência pública com a participação
significativa dos representantes de sindicatos, de associações de
funcionários públicos querendo debater esse assunto e não pode se
pedir um regime de urgência por uma matéria dessa envergadura, ainda
mais que, no meu entendimento, preliminarmente, já há equívocos
sérios na proposta que veio do Executivo. 1º - Tirar do conselho que
gere o fundo, que gere os recursos dos aposentados, tirar o Ministério
Público, que é um órgão fiscalizador que tem um papel importante a
cumprir ainda mais para fiscalizar os recursos dos próprios funcionários
públicos. Por que tirar do conselho um representante do Ministério
Público? Não há sentido, tirar o representante do Tribunal de Contas,
que é um órgão de fiscalização e tirar um representante da Assembleia,
que é o representante da população de deixar de participar deste conselho
é um retrocesso, é um absurdo, está um equívoco nessa proposta do
governo. 02º - Recriar um instituto para gerir a Previdência, o FEPA,
eu, no meu entendimento, isso é um retrocesso, conheço inclusivo a
secretária de Administração, a secretária Lilian, a impressão que eu
tenho dela é que é uma pessoa correta, uma pessoa séria e você criar
mais 120 cargos comissionados no momento em que o governo diz que
não tem dinheiro, vai criar toda uma estrutura com 120 cargos
comissionados, aí vai ter que criar recurso para o custeio para ter um
setor de pessoal, um setor de orçamento, é criar mais despesa para o
Estado quando essa administração desse recurso já está sendo feita
pela própria Secretaria de Administração por meio do FEPA e do
conselho administrativo. Então, deputado Braide, eu pediria até não
sei de quem é a solicitação, que fosse retirado esse pedido de urgência,
não há essa emergência para essa matéria ser votada, eu acho que é um
assunto que tem que ser tratado, ampliar o debate, fazer mais audiências
públicas e também ver a participação desses órgãos que são

fundamentais, a Assembleia Legislativa não pode deixar de participar,
o Ministério Público, Tribunal de Contas e até mais representantes
dos próprios interessados, que são os funcionários públicos. Eu
parabenizo V. Ex.ª pelo pronunciamento e pela oportunidade de fazê-
lo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Deputado Max Barros, concedo um aparte ao Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado Eduardo Braide, é um absurdo que está acontecendo aqui na
Assembleia Legislativa, como que nós podemos discutir regime de
urgência um projeto que já está sendo discutido, mas apenas estamos
no início de uma discussão complexa, tivemos audiências públicas que
V. Ex.ª presidiu, eu estive presente com o Deputado Wellington,
Deputado Max, com a representatividade enorme de toda classe dos
servidores públicos do Estado do Maranhão e ficou muito claro em
todas as audiências que participamos que é necessário discutirmos
mais, aprofundarmos essa discussão. Então, eu deixo aqui o meu repúdio
em relação a essa atuação do Governo do Estado em impor aos
deputados a urgência nesse projeto, que precisa ser mais discutido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do Deputado Max, do Deputado Adriano. E dizer, Senhores
e Senhoras Deputadas, que essa pressa toda do Governo em votar esse
projeto, só pode ter um sentido, que é criar 63 cargos em comissão
para nomear apadrinhados políticos, não tem outro sentido que não
seja esse, deixar de fora o representante dos Poderes que foram retirados,
eu quero ver no dia da votação os diversos deputados que gostam de
subir à tribuna, Deputado Max Barros, para defender a Polícia Militar
votando aqui para retirar o representante do policial militar do Fundo
de Pensão e Aposentadoria, eu quero ver como vão se posicionar os
deputados que gostam de subir à tribuna para defender policial militar,
porque o Governo do Estado retirou o representante do policial militar
do Fundo de Pensão e Aposentadoria. Eu quero ver como é que vão se
posicionar os Deputados que gostam aqui de subir na tribuna para
defender policial militar. Porque o Governo do Estado retirou o
representante do policial militar. Eu quero ver aqueles que sobem na
tribuna, que gostam de defender o Sindicato da Assembleia, defenderem
aqui com seu voto retirando os representantes dos servidores da
Assembleia. Eu quero ver aqueles que gostam de defender o Ministério
Público retirando um representante do Ministério Público do Instituto
de Previdência. Aqueles que gostam aqui de defender o Poder Judiciário
retirando o representante do Poder Judiciário, porque é assim que está
o Projeto original encaminhado pelo Governador Flávio Dino. E é
exatamente isso que esta Casa tem que evitar de acontecer. Primeiro é
um Projeto que está tramitando. Já foi apresentada uma Emenda, o
relator recebeu inclusive representantes de servidores do Estado
exatamente para que possam discutir as alterações que foram propostas
por ele. Segundo, e o mais grave Deputado Max Barros, é que a primeira
apreciação, Deputado Adriano, é na CCJ, mas o Projeto tem que passar
pela Comissão de Mérito ainda, que é exatamente a Comissão de
Administração Pública e Seguridade Social e o Requerimento de
Urgência vem exatamente atrapalhar toda essa situação. Portanto eu
digo, reconheço que há casos que esta Casa deve aprovar matérias em
regime de urgência, mas certamente essa não é uma delas. Inclusive, se
houve uma unanimidade nas Audiências Públicas foi que esse Projeto
não deve tramitar sobre o Regime de Urgência. Esse foi um
encaminhamento que houve tanto na primeira Audiência Pública, quanto
na segunda Audiência Pública. Espero que o Governo reavalie essa
posição e possa discutir normalmente com os servidores estaduais
esse Projeto que é da maior importância, que cria o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCOS CALDAS - Bloco de Oposição. Partido Verde. Bloco
Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro, por 05 minutos
sem direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz a esta
tribuna é para falar que no último sábado estive na cidade de Vitorino
Freire onde lá participamos de uma grande festa de apartação, Festa da
Vaquejada Legal do Estado do Maranhão. Quero parabenizar aqui o
Deputado Federal Juscelino Filho e agradecer pelo grande apoio que
ele vem fazendo ao esporte de Vaquejada, lá na Câmara Federal, onde
foi um dos Deputados também que votou a favor da PEC. E parabenizar
o Deputado Estadual Stênio Rezende que esteve também lá conosco.
Eu que sou amigo do Deputado Stênio Rezende, estive junto com ele,
também pós a Vaquejada que foi uma festa linda, maravilhosa, organizada
onde toda a vaqueirama participou e gostou, do estado Maranhão e de
outras cidades do Brasil afora. E nós constatamos Senhor Presidente,
que lá na cidade de Vitorino Freire até eu cheguei e não tinha um lugar
para ficar, os hotéis todos lotados, o comércio vendendo, os restaurantes
superlotados, postos de combustíveis, salões de beleza, seguranças
onde trabalharam ali todos aqueles dias, os eletricistas todos
trabalhando na cidade, então fomentou emprego e renda para aquela
cidade. Então parabenizo os Deputados Stênio Rezende, Juscelino
Filho e agradeço, em nome de toda a vaqueirama do estado do Maranhão,
por essa grande festa tão organizada e aos que ali, Deputado Rogério
Cafeteira, fazem parte também do apoio ao esporte de vaquejada.
Então nós, como representantes do esporte de vaquejada na Assembleia
Legislativa, eu quero aqui agradecer ao apoio do Deputado Juscelino e
Deputado Stênio Rezende. Posteriormente acompanhamos o
Governador do Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino na
comemoração de 65 anos de emancipação política do município de
Vitorino Freire. E eu quero parabenizar ao Governo do Estado do
Maranhão, em nome do nosso Governador, ao Secretário Clayton
Noleto, Felipe Camarão, todos os secretários que estiveram presentes.
Parabenizar a Prefeita Luana Costa, que, apesar de ser tão jovem, mas
vem fazendo uma grande administração, um grande trabalho naquela
cidade, e também parabenizar o seu pai, Juscelino Rezende. E dizer
que o povo de Vitorino Freire fez certo de escolher a Luana, porque ela
está ali, vamos dizer, na sua retaguarda com o um Deputado Federal,
que é seu irmão, e o seu tio, que é deputado estadual. E lá nós tivemos
muitas inaugurações com o Governador, que inaugurou o Mais Asfalto,
uma Escola Digna no Povoado Centro Novo, uma patrol, uma
ambulância, uma viatura da Polícia para aquela cidade, para oferecer
mais segurança aos munícipes. E a Prefeita junto também com o
Governador entregaram à prefeitura do município de Vitorino Freire o
Ginásio Rezendão, Centro de Saúde Isaque Varão, e a pracinha das
crianças com parque. Então eu quero parabenizar a Prefeita Luana,
quero parabenizar ao Deputado Federal Juscelino Filho, ao Deputado
Estadual Stênio Rezende, ao seu pai Juscelino Rezende. São pessoas
que vêm trabalhando bastante em prol do Município de Vitorino Freire.
E, posteriormente, queria também dizer que o Governador do Estado
do Maranhão teve na cidade de Lago da Pedra, onde foram entregues
várias obras, como também o mais asfalto uma escola digna. Parabenizar
pela grande obra que está aí, já pode se dizer em fase de conclusão,
Deputado Roberto Costa, que é a estrada que liga Lago da Pedra a
Lagoa Grande. Ali foi uma luta incansável na época também do Deputado
Raimundo Louro. E a gente vem fiscalizando aquela estrada. E agradecer
novamente ao Governador Flávio Dino, que hoje eu quero aqui dizer
que é o governador das estadas do Maranhão, que está aí, fez assinatura
da ordem de serviço do asfalto que liga Paulo Ramos a Vitorino Freire.
Também tem uma luta constante o Deputado Vinicius Louro, um pedido
dos prefeitos daquela região, Deusimar Serra, que esteve presente,
também muito preocupado. Passei naquela estrada, são praticamente
18 quilômetros de estradas de chão que já foram prometidos por vários
políticos, mas aí agora veio o Governador Flávio Dino e assinou a
ordem de serviço. E agora eu acho que ainda esse ano se inicia essa
estrada. E quero aqui também agradecer, porque a estrada, só para
concluir, Senhor Presidente, uma luta incansável que nós sempre
fazemos ali na estrada que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga.
Trazer boas notícias aos nossos munícipes. Eu que fui vice-prefeito de

Trizidela do Vale, nasci em Pedreiras, e eu fico muito feliz que agora já
foi licitado, Deputado Rogério Cafeteira, o projeto da estrada que liga
Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. Então eu quero aqui agradecer
novamente o Governo do Estado do Maranhão em nome do nosso
Governador. Parabenizá-lo por essas grandes obras que ele vem fazendo
em todo o Estado. Um governador que vem rodando todas as cidades.
Cidades essas mesmas que tinham grande dificuldade do pleito de um
governo. O Governador está presente no seu povo; é o Governo que
vem trazendo dignidade, vem trazendo toda uma qualidade de vida aos
seus habitantes. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCOS CALDAS - Deputado Rogério, houve um acordo de
lideranças para que não tivesse Expediente Final, mas V. Ex.ª pode
usar os cinco minutos pela liderança. Concedo a palavra ao deputado
Rogério Cafeteira, por cinco minutos, pela liderança do governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, eu vou ser bem breve, senhor presidente, até para respeitar
a sessão que vai se iniciar daqui a pouco, de muita relevância, que é de
homenagem à Rádio Timbira. Senhor presidente, eu vim aqui apenas
para tratar do pronunciamento do deputado Braide e reiterar a
importância que vejo na fiscalização da Oposição, deputado Braide. É
importante que V. Ex.ª faça suas colocações e a gente possa esclarecer.
Agora eu só pediria, e aí nem é V. Ex.ª, mas por parte da imprensa, pois
aconteceu um fato num passado recente e gostaria que a gente tivesse
mais cuidado, principalmente de um meio de comunicação aqui do
Maranhão. V. Ex.ª, há um tempo, questionou a locação orçamentária
do Fepa, o remanejamento que o Executivo fez no Fepa. E aqui é bom
que se esclareça da parte que lhe cabe do Tesouro Estadual, coisa que
é permitida pela lei, mas que um determinado periódico estampou na
primeira página, manchete, deputado Adriano, que o governador Flávio
Dino tinha desviado R$ 29 milhões do Fepa. Por convicção, afirmo
que o governador seria incapaz de uma ilicitude. Fui estudar o assunto
e ficou claro que a lei permite, é uma ferramenta usual na administração
do Estado Eu acho que praticamente todos os governadores, de 95
para cá, o fizeram e aí eu acho que pecaram porque, além de acusarem
o governador e fazer uma manchete leviana e criminosa, eles também,
de alguma forma, por analogia, pois disseram que o governador Flávio
Dino desviou 29 milhões do Fepa, por analogia eles disseram que a
governadora Roseana desviou 37 milhões e meio. Numa rápida pesquisa
que eu fiz, a governadora, só no mês de dezembro de 2014, fez um
remanejamento desse mesmo Fundo, da mesma maneira, por meio de
decreto, de 37 milhões e meio, apenas em dezembro de 2014. E não
parou por aí. No dia 10 de dezembro, o ex-presidente desta Casa,
deputado Arnaldo Melo, assumiu o governo do Estado e fez mais 20
milhões. E aqui não é uma acusação a nenhum dos dois, inclusive é uma
defesa, pois todos dois agiram dentro da legalidade, assim como o
governador Flávio Dino fez. Então aqui eu só queria que essa discussão
da questão do Instituto de Previdência que está sendo criado não para
outra coisa, mas para dar uma administração mais profissional ao fundo
e, é bom que se diga, o Maranhão é o único estado do País que não tem
um Instituto de Previdência. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

Resumo da Ata da Centésima Décima Nona Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e
Valéria Macêdo. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos
Florêncio, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso e Zé Inácio. 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 Senhores (as) Deputados
(as): Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Edivaldo Holanda, Stênio Rezende,
Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Bira do Pindaré e Professor Marco Aurélio.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente
informou que a inscrição do Deputado Rogério Cafeteira ficou transferida
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia. Na sequência, o
Deputado Adriano Sarney solicitou verificação de quórum e os
representantes do PV, PEN e Bloco Parlamentar de Oposição registraram
obstrução. Confirmando-se que não havia o número regimental para votação
da Matéria constante na Ordem do Dia, esta foi transferida para a próxima
Sessão.  Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 726 e
727, de autoria da Deputada Valéria Macêdo. No primeiro Horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e
Blocos o Deputado César Pires falou pela Liderança do PEN, o Deputado
Vínicius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado
Júnior Verde falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, o Deputado Rogério Cafeteira falou pela Liderança do Governo
e a Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e
pela Liderança deste Bloco. No Expediente Final, não houve orador inscrito.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão determinando
que fosse lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 28 de setembro de 2017.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 251, DE 25 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.692 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Institui o Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 251, de 25 de agosto de 2017,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em
exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda, o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais destinado a
reduzir multas e juros previstos na legislação tributária de contribuintes
em débito com o IPVA, para pagamento à vista ou parcelado, observadas
as condições e limites estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Ficam excluídos dos benefícios desta Lei os
veículos auto motores de duas rodas com valor venal de até R$ 10.000,00
(dez mil reais) contemplados pela 2a Edição do Programa Moto Legal.

Art. 2º Os débitos fiscais relacionados ao IPVA cujos fatos geradores
ocorreram até primeiro de janeiro de 2017, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, terão redução dos juros e das
multas punitivas e moratórias, nos seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), para pagamento à vista;

II - 60% (sessenta por cento), para pagamento em até 24 (vinte e
quatro) parcelas, observado:

a) para motocicletas e similares: o valor mínimo de R$ 30,00
(trinta reais) por parcela;

b) para os demais veículos automotores: o valor mínimo de R$
100,00 (cem reais) por parcela.

Art. 3º A adesão ao programa:
I - ocorrerá mediante emissão do Documento de Arrecadação de

Receitas Estaduais - DARE via Internet no portal da SEFAZ ou nas suas
Unidades de Atendimento a partir da publicação desta Lei até o dia 18 de
dezembro de 2017;

II - implica o reconhecimento dos créditos tributários nele incluídos
e a desistência de embargos à execução e demais ações, com renúncia ao
direito sobre o qual se fundam, e de eventuais impugnações, defesas e
recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 4º A validade da adesão ao programa de parcelamento está
condicionada ao pagamento à vista ou da primeira parcela no prazo fixado,
conforme opção do interessado.

Art. 5º É causa de exclusão automática do programa,
independentemente de notificação do interessado:

I - a falta de pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não;
II - o não pagamento do saldo devedor remanescente após

decorridos 60 (sessenta) dias do termo final do prazo para pagamento da
última parcela.

Art. 6º A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Lei implica perda de todos os benefícios do programa.

§ 1º A exclusão do programa de parcelamento de débitos fiscais
gera recomposição do débito fiscal e incidência integral das multas e juros
dispensados, além da imediata exigibilidade do crédito tributário não pago.

§ 2º A recomposição do débito fiscal levará em consideração os
valores pagos pelo contribuinte.

Art. 7º O disposto nesta Lei não implica restituição ou compensação
de valores já recolhidos.

Art. 8º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas
complementares necessárias à implementação das disposições contidas
nesta Lei.

Art. 9º Fica vedada a instituição de novos- Programas de
parcelamento de débitos fiscais até 31 de dezembro de 2022.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de setembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017
LEI Nº 10.693 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Institui a 2ª Edição do Programa Moto Legal,
concedendo benefícios para o pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
e da Taxa de Licenciamento.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 252, de 1º de setembro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado  aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em
exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, por
intermédio do Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão
(DETRAN/MA) e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a 2ª
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Edição do Programa Moto Legal, direcionado para a conscientização e
preservação da vida no trânsito, em especial para a regularização e redução
de acidentes de trânsito envolvendo veículos automotores de duas rodas,
mediante a concessão de benefícios para pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de Licenciamento.

Parágrafo único. O alcance do Programa fica limitado a um veículo
por beneficiário, ainda que adquirido por meio de contrato de leasing ou
outro instrumento congênere.

Art. 2o O Programa concederá anistia total de multas e juros e
remissão parcial de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos automotores
de duas rodas cujo valor venal seja de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos
seguintes termos:

I – ficam reduzidos em 50% (cinquenta por cento) os débitos
referentes ao exercício de 2017;

II – ficam reduzidos ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) os débitos
referentes a cada exercício anterior ao de 2017.

Parágrafo único. Quando o débito lançado do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) for inferior ao valor R$
30,00 (trinta reais), considerar-se-á o menor valor para efeito de pagamento
do imposto.

Art. 3o A Taxa de Licenciamento, exclusivamente para os
beneficiários do Programa, terá o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
exercício.

Art. 4o Apenas o contribuinte pessoa física poderá aderir ao
Programa, observadas as seguintes condições:

I – o proprietário ou arrendatário do veículo deve possuir Permissão
para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas Categorias A
ou AB;

II – quitação das multas de trânsito relacionadas ao veículo,
independente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

III – comparecimento perante o Departamento de Trânsito do
Estado do Maranhão (DETRAN/MA), a partir da data da publicação
desta Lei até 18 de dezembro de 2017.

Parágrafo único. O Programa não alcança o seguro DPVAT, que
possui regulação federal.

Art. 5o O Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão -
DETRAN/MA e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) deverão
compatibilizar seus sistemas corporativos com a finalidade de atingir os
objetivos do Programa, nos termos desta Lei.

Art. 6o Decreto do Poder Executivo poderá dispor sobre normas
complementares necessárias à implementação das disposições contidas
nesta Lei.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de setembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 03/10/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2017
(Mensagem  Governamental nº 061/2017), de autoria do Poder Executivo,
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  - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 225/2017 , de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Cria normas para condução e

permanência de cães nos locais que menciona e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 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 CARLINHOS FLORÊNCIO;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 193/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de mercados, supermercados, hipermercados  e
estabelecimentos similares acomodarem, em espaço único e
especifico, produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes,
intolerância a lactose e doença celíaca - RELATOR DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 236/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de realização de vistoria anual, com emissão de laudo técnico, para
utilização de brinquedos em parques infantis de educação infantil
ou ensino fundamental público ou privado, parques públicos de
diversão, clubes, condomínios, hotéis e similares  e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 240/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Considera Patrimônio
Cultural Imaterial do Maranhão “Festejo de São José de Ribamar”
- RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 243/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Júnior Verde, que Considera de Utilidade Pública
a Associação Comunitária de Recuperação a Pessoas com
Dependências Químicas Casa de Davi, no Município de São Mateus,
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 244/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública
a Fundação Rosalino Barbosa, no Município de Parnarama, Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 217/2017 , de autoria
da Senhora Deputada Valéria Macêdo,  Que dispõe sobre instituição do
“ Dia Estadual de Combate ao Feminicídio , no Estado do Maranhão,
e dá outras providências- RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 178/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney ,  Que institui a Politica Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar  no
âmbito do Estado do Maranhão  e dá outras providências -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

11- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2017
, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que Concede a Medalha
“Negro Cosme”, ao Senhor José Raimundo dos Santos Arouche -
RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA;

12- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/2017,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que propõe nova redação
ao capitulo I do Título VI e promove alterações nos artigos 14, inciso II,
alínea “a”, 33, 170 e 171 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, dispondo sobre o Regime Especial de Tramitação
de Projetos de Lei de Iniciativa Popular - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 27 de setembro de 2017.  Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO   DO ANO  DE 2017,  ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
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   PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANTÔNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 297/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

219/2017 – OBRIGA todas as casas noturnas que oferecem músicas ao
vivo: mecânica e/ou eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem placas
informativas referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico cobrado.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto da Relatora.
PARECER Nº 330/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

233/2017  -  INSTITUI o Registro Estadual de Propriedade de Arma de
Fogo (REPAF) e o Porte Estadual de Arma de Fogo (PEAF) expedidos
pela Polícia Civil do Estado do Maranhão, para as autoridades que
especifica.

AUTORIA: Deputado MARCOS  CALDAS
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, por estar eivado de

inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 331/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

226/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de cumprimento do horário
de início de shows, espetáculos e demais apresentações ofertadas ao público
em geral, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, por estar eivado de

inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 334/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

224/2017  - VEDA a construção de quadras poliesportivas que não tenham
cobertura no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: REJEITADO por maioria, por estar eivado de

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

PARECER Nº 335/2017 – Emitido ao   PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/2017 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman, a Senhora  ENIDE MOREIRA
LIMA JORGE DINO.

AUTORIA: Deputada  NINA  MELO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 336/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

078/2017 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI
Nº 188/2016, que OBRIGA as empresas que desenvolvem atividades de
comércio de bens e às prestadoras de serviços de qualquer natureza, no
âmbito do Estado do Maranhão, a disponibilizarem crédito ou reembolso
imediato, para pagamentos efetuados em duplicidade por consumidores e
dá outras providências, de iniciativa  da Senhor Deputado JOSIMAR DO
MARANHÂOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÂO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial,

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

PARECER Nº 337/2017 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº
030/2017 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº
063/2017, que DENOMINA “Maternidade Estadual Lindonêsa Dourado”,
a Maternidade Estadual localizada no Município de Colina/MA, e dá
outras providências, de iniciativa  da Senhora Deputada NINA  MELO .

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO

RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÂO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial,

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

PARECER Nº 338/2017 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº
040/2017 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº
070/2017, que ALTERA a Lei nº 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada
no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015, de
iniciativa  do Senhor Deputado EDUARDO BRAIDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÂO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

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

PARECER Nº 339/2017 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI  Nº
234/2017  -  DISPÔE sobre a presença de doulas durante o trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada  do
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO  HOLANDA
RELATORIA: Deputado FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE do referido Projeto

de Lei,  nos termos do Voto da Relatora.
PARECER Nº 340/2017 – Emitido à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 252/2017  – (MENSAGEM  GOV. Nº 077/2017) – INSTITUI  a 2ª
Edição do Programa Moto Legal, concedendo benefícios para o pagamento
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da
Taxa de Licenciamento.

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

do Relator.
PARECER Nº 341/2017 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI  Nº

238/2017  -  INSTITUI o Dia Estadual da Balaiada e dá outras providências..
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: 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 26 de setembro de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão
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