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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17.10.2017

I – PROJETO  DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - 1º E 2º TURNOS

REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 764/2017).

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2017, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 061/2017),
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. – DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO.

II – PROJETO  DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº.  753/

2017).

2. PROJETO DE LEI Nº 126/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 037/2017), QUE CRIA O
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS .– COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ; DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO.

III – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº 330/2017, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 233/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MARCOS CALDAS, QUE 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. – O AUTOR RECORREU
AO PLENÁRIO, CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO R.I. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, A PEDIDO DO
AUTOR DO PROJETO.

IV - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. 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. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA. (2ª SESSÃO).

5.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, PELOS
ANIVERSÁRIOS DE FUNDAÇÃO DAS CIDADES NOS DIAS 29
E 30 DE SETEMBRO RESPECTIVAMENTE. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
(2ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 749/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES
DAS CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS A SEGUIR
ESPECIFICADOS, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM
DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS
CIDADES: MAGALHÃES DE ALMEIDA (01/10), CURURUPU
(03/10), ZÉ DOCA (04/10), AMAPÁ DO MARANHÃO (10/10),
GOVERNADOR ARCHER (10/10), GRAÇA ARANHA (13/10),
PRIMEIRA CRUZ (16/10), SÃO BENEDITO DO RIO PRETO (21/
10), HUMBERTO DE CAMPOS (25/10), ICATU (26/10), LAGO
DO JUNCO (26/10), NINA RODRIGUES (30/10), COELHO NETO
(31/10). – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 767/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À EQUIPE FEMININA DE VÔLEI
INFANTIL DO COLÉGIO REINO INFANTIL, MEDALHA DE
OURO NA ÚLTIMA EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES
BRASILEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBA.

8. REQUERIMENTO Nº 769/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR JOSÉ DE
RIBAMAR CALDAS FURTADO, PELA COMEMORAÇÃO DOS
70 ANOS DE FUNDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, NO DIA 11 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

9. REQUERIMENTO Nº 770/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESIGNADA SESSÃO
SOLENE EM HOMENAGEM AO CONSEPE (CONSELHO DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFMA) PELA
APROVAÇÃO DA POLÍTICA AFIRMATIVA DO INGRESSO
QUALIFICADO EM DATA A SER DEFINIDA.

10. REQUERIMENTO Nº 772/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
DOMINGOS DO AZEITÃO, SENHOR NICODEMOS FERREIRA
GUIMARÃES, PELA PASSAGEM DE SEU 52º
(QUINQUAGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO EM 15 DE
OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 771/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE  SENTIDOS
PÊSAMES AOS FAMILIARES DO COMERCIANTE FRANCISCO
EDINEI LIMA SILVA, QUE FALECEU NO DIA 09 DO CORRENTE
MÊS, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA, EM
DECORRÊNCIA DE TER SIDO MANTIDO NUMA CELA
PRISIONAL DA DELEGACIA CIVIL SEM NENHUMA
PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS SOLARES E CONSIDERANDO
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QUE O MESMO SOFRIA PROBLEMAS DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL, ENTROU EM ESTADO DE COMA PELO EXCESSO
DO CALOR E CONSEQUENTEMENTE EM ÓBITO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 17/10/2017 - TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 271/17, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual das Trabalhadoras
Domésticas no Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 022/17, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que envia Moção de Aplausos à Presidente do
CONSEPE ( Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA),
Reitora Nair Portela,  pela aprovação da política afirmativa do ingresso
qualificado.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 268/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
elaboração e divulgação do fluxo de caixa do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 269/17, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Campos, que dispõe sobre a reserva de 5% (cinco por
cento) aos indígenas, das vagas oferecidas nos concursos públicos
para provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, no âmbito
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/17, de
autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a
realização de plebiscito para consulta popular sobre a alteração da Lei
Estadual Nº 6.133/94, que cria o Município de Presidente Médici e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 266/17, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre o embarque e
desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Público da
Região Metropolitana da Grande São Luís, fora da parada seletiva e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 267/17, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que institui o Polo Maranhense
de fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/17,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Paula Studart Quintas Lobão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/17, de

autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre a
concessão de Medalha do Mérito Legislativo Jáckson Lago para
Terezinha Rêgo e dá outras providências.

2. MOÇÃO Nº 021/17, de autoria do Senhor Deputado Bira
do Pindaré, que envia Moção de Repúdio ao Processo de
Desestruturação do Banco da Amazônia do Estado do Maranhão –
BASA.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 16/10/17.

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

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

Rios.
Segundo Secretário Senhora Deputada Professor Marco

Aurélio.

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

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 RICARDO RIOS (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 271 / 17

Institui o Dia Estadual das Trabalhadoras Domésticas
no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o dia 27 de Abril como o “Dia Estadual
das Trabalhadoras Domésticas no Estado do Maranhão”.

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

“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Outubro de 2017.
- “É de luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual -
PT

JUSTIFICATIVA

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), as trabalhadoras domésticas no Brasil somam um total de
aproximadamente 6 (seis) milhões de pessoas, representando um percentual
de aproximadamente 20% da força de trabalho ativa do setor feminino no
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nosso país, sendo que grande parte não tem a sua carteira de trabalho
assinada. No Maranhão, segundo levantamento do Sindicato das
Trabalhadoras Doméstica do Estado Maranhão, existe aproximadamente
150 (cento e cinquenta) mil trabalhadoras, entre pessoas com vínculos
formais e informais.

Em 2 de Junho de 2015, entrou em vigor a Lei Complementar 150/
2015, que estendeu as trabalhadoras domésticas direitos como jornada de
trabalho de 44 horas semanais, pagamento de horas extras, adicional noturno
e auxílio- creche.

Importante destacar que o emprego doméstico se caracteriza
quando um empregado trabalha acima de dois dias na semana em uma
mesma residência.

Segundo dados do estudo “Retrato das Desigualdades de Gênero
e Raça com base em séries históricas de 1995 a 2015” da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, publicado no início do
corrente ano, “a quantidade de trabalhadoras domésticas com até 29 anos
de idade caiu mais de 30 pontos percentuais no período analisado: de
51,5% em 1995 para 16% em 2015. No entanto, o emprego doméstico
ainda era a ocupação de 18% das mulheres negras e de 10% das mulheres
brancas no Brasil em 2015. Já a renda das domésticas saltou 64% nesses
20 anos, atingindo o valor médio de R$ 739,00 em 2015. Porém, mesmo
com esse crescimento, ainda estava abaixo do salário mínimo, que, à época,
era de R$ 788,00.

O número de trabalhadoras formalizadas também aumentou: se,
em 1995, 17,8% tinham carteira, em 2015 a proporção chegou a 30,4%.”.

Registre-se que na nossa cidade de São Luís já existe a Lei Municipal
nº 5.163/2009 instituindo o Dia Municipal da Trabalhadora Doméstica,
justamente para reconhecer a importância destas trabalhadoras na vida
diária de todas as famílias, dando uma imensa contribuição para a economia
quando atuam diretamente nas tarefas domésticas e assim permitem milhões
de pessoas se dedicarem a outras atividades econômicas.

Assim, marcar com um Dia Estadual para reconhecer a importância
destas Trabalhadoras para as famílias do Maranhão é medida mais que
justa, merecendo que os pares desta Casa do Povo manifestem apoio à
presente proposta Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Outubro de 2017.
- É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual - PT

MOÇÃO N° 022 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos à presidente do
CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA), Reitora
Nair Portela pela aprovação da política afirmativa do ingresso qualificado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão,
São Luís, 11 de outubro de 2017 - Prof. Marco Aurélio da Silva Azevedo
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 767 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos que seja enviada mensagem
de congratulações a equipe feminina de vôlei infantil do Colégio Reino
Infantil, medalha de ouro na última edição dos Jogos Escolares Brasileiros,
realizada na cidade de Curitiba.

O feito conquistado por Alires Luiza dos Santos Moura, Ana
Karoliny Marques dos Santos, Any Karhem Sousa Matos, Camila Muniz
Soares, Gabriela Cavalcante Honda, Isadora Cristine, Isadora Fernanda,
Maria Eduarda Souza dos Santos, Maria Fernanda Muniz Costa, Thais
Fecundes Santana Santos da Silva, comandadas pelo técnico Antonino
Alves de Araújo Neto, sob a coordenação do Professor Jorge Gobel merece
o registro pela dedicação e o empenho daquelas atletas ao longo dos anos,

fato que eleva o nome do Estado do Maranhão no cenário esportivo
nacional.

Requeremos ainda que seja enviada mensagem a Diretora Geral do
Colégio Reino Infantil, Professora Socorro, a equipe técnica e as atletas na
pessoa da capitão do time, Thaís Santos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em 11 de
outubro de 2017. - FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.10.17
EM: 16.10.17

REQUERIMENTO Nº 768 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do Maranhão
que seja realizada audiência pública, no dia 27 de outubro de 2017, a partir
das 09 horas, em local a ser definido na cidade de Imperatriz. A audiência
tem como objetivo discutir as Políticas de Proteção as Pessoas com
Deficiência, bem como o funcionamento do serviço de transporte
“Travessia”, na cidade de Imperatriz, dentro das atribuições da referida
comissão conforme o Artigo 30, inciso V, alíneas “f” e “l” do Regimento
Interno deste poder.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de outubro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 16/10/2017

REQUERIMENTO Nº 769 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações ao
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Sr. José de
Ribamar Caldas Furtado, pela comemoração dos 70 anos de fundação da
instituição, no dia 11 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 05 de outubro 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. 17.10.17
EM: 16.10.17

REQUERIMENTO Nº 770 / 17

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja designada Sessão Solene em
homenagem ao CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFMA) pela aprovação da política afirmativa do Ingresso Qualificado em
data a ser definida.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 10 de outubro de 2017. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.10.17
EM: 16.10.17
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REQUERIMENTO Nº 771 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, encaminhada mensagem de sentidos pêsames aos familiares do
comerciante Francisco Edinei Lima Silva que faleceu no dia 09 do corrente
mês, no Município de Barra do Corda, em decorrência de ter sido mantido
numa cela prisional da delegacia civil sem nenhuma proteção contra os
raios solares  e considerando que o mesmo sofria problemas de hipertensão
arterial, entrou  em estado de coma pelo excesso de calor e consequentemente
em óbito.

O saudoso Francisco Ednei era um comerciante bem sucedido e
gozava de grande apreço da comunidade barra-cordense e a maneira como
ocorreu seu falecimento originou grande comoção no seio da comunidade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de agosto de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.10.17
EM: 16.10.17

REQUERIMENTO Nº 772 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhados
votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município
de São Domingos do Azeitão, Senhor NICODEMOS FERREIRA
GUIMARÃES, pela passagem de seu 52º (quinquagésimo segundo)
aniversário em 15 de outubro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís/MA, 16 de outubro de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.10.17
EM: 16.10.17

INDICAÇÃO Nº 1221 / 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 Senhor Adelmo de Andrade Soares, Secretário de
Estado da Agricultura Familiar e ao Senhor Márcio José Honaiser, Secretário
de Agricultura, Pecuária e Pesca, solicitando dois kits de irrigação e uma
patrulha agrícola para o Município de Fortuna/MA - Associação dos
Vaqueiros do Município.

Considerando que a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca
(SAGRIMA) e a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) têm a missão de
desenvolver a agricultura familiar em todo o estado, por meio de ações que
possibilitem a melhoria da produção na zona rural, vimos atender a
solicitação da Associação dos Vaqueiros do Município de Fortuna.

Fortuna tem aproximadamente 16 mil habitantes e é um município
rural. A Associação dos Vaqueiros do Município de Fortuna tem 50
associados, lavradores, que utilizam a terra para criação e cultivo, tirando
da lavoura o sustento para suas famílias.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório na
certeza de sua aprovação e na expectativa de que a Associação dos Vaqueiros
do Município do município de Fortuna, seja contemplada e assim,
produza melhor e com mais qualidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de outubro
de 2017. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 1222 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, para que determine ao Sr. Clayton Noleto Secretário da
Infraestrutura, urgentes providências no sentido de que seja incluído no
PROGRAMA MAIS ASFALTO as ruas abaixo relacionadas dos
Conjuntos Habitacionais localizadas nesta Capital:

PLANALTO PINGÃO - Ruas: 1, 2, 3 e 4
CONJUNTO FILADELFIA - Rua Emanuel Coelho de

Alencar
A presente propositura facilitará além do tráfego de veículos com

segurança e rapidez também é de suma importância para toda aquela
região, além da integração dos seus moradores, facilitando o transporte de
um modo geral que, urgentemente necessitam.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 11 de outubro de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 1223 / 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 Castro e Costa, solicitando a construção de um prédio para instalação
do Distrito Regional da 15ª  Delegacia Regional de Polícia Civil de Barra do
Corda, inclusive a Delegacia do Idoso, Delegacia da Mulher, bem como a
Delegacia do Consumidor, garantindo desta forma um melhor atendimento
ao cidadão.

Quanto ao atual prédio da 15ª Delegacia Regional, localizado no
centro da cidade, próximo ao prédio da igreja católica, sugerimos que o
mesmo seja destinado para funcionamento de uma biblioteca ou um centro
de atividades culturais.

Justificamos nossa reinvindicação, dado ao fato de que o referido
prédio não possui condições mínimas de garantir um tratamento humanizado
aos presos, bem como o funcionamento eficiente e de forma prática do
sistema de segurança pública de Barra do Corda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de outubro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1224 / 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 ao Secretário da
Agricultura Familiar, Senhor Adelmo Soares, que sejam destinada Equipe
de Planejamento das Atividades e Assistência Técnica, conjuntamente
com quites de irrigação, adubos, sementes, herbicidas e inseticidas
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necessários para o desenvolvimento da agricultura familiar à Cooperativa
de Trabalho em Agricultura Familiar e Agronegócios dos Produtores de
Arraial – COOAPA, atuante na área de Arraial, zona rural de São Luís.

A Cooperativa supracitada opera principalmente na área da zona
rural de São Luís, atuando conjuntamente com diversos moradores da
região, abarcando assim um relevante volume de terra. Atualmente
desenvolvem as atividades de criação de ovinos, caprinos, suínos e serviços
de cultivo e colheita. De tal maneira, juga-se oportuno a interação da
Secretaria de Agricultura Familiar, a fim de que possa ajudar os trabalhadores
a melhor desenvolverem suas atividades, promovendo assim uma melhor
utilização da terra, o desenvolvimento regional e garantindo a subsistência
das famílias atuantes na área.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de outubro
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 1225 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Saúde, o Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
a que promova um estudo de viabilidade para a ampliação da UPA da
Cidade Operária, tornando-a um hospital completo de urgência e emergência
para atender toda a região.

A região da Cidade Operaria e entornos carece de um hospital que
possa atender os moradores da área. Ocorre que, apesar da proximidade
para com o Socorrão II, este encontra-se sempre abarrotado com pacientes
vindos do interior, fazendo com que os residentes da região, sem conseguir
atendimento no hospital, tenham que se deslocar para outras áreas da
cidade. Tal realidade muitas vezes ocasiona o agravamento da condição de
saúde dos pacientes, levando muitos ao óbito pela impossibilidade de
conseguir um atendimento adequado. Desta forma, julga-se oportuno a
implantação de uma unidade hospitalar completa e aparelhada para
promover o completo atendimento dos cidadãos da localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de outubro 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 1226 / 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 ao setor competente
a construção do poço artesiano no assentamento Laranjeira na zona rural
de São Luís.

Os moradores da comunidade não possuem abastecimento regular
de água potável, o que vem ocasionando, frente tão básica necessita, sérios
prejuízos à população. Ressalta-se que a construção do referido poço
beneficiará toda a comunidade, alcançando também aqueles das regiões de
entorno, visando assim garantir o mínimo existencial digno aos cidadãos da
localidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de outubro
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 1227 / 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 ao setor competente
a construção do poço artesiano no povoado Juçaral, município de São
Mateus.

A presente indicação atende as demandas da população que vive
na região. Não há abastecimento regular de água no povoado, o que, além
de causar sérios transtornos nas residências, vem atrapalhando o
desenvolvimento econômico da população. Grande parte dos moradores
do povoado vive da agricultura familiar, de tal maneira imprescindível que
seja promovido o regular abastecimento da área, garantindo assim uma
condição mais digna de vida aos cidadãos do povoado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de outubro
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 1228 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado ao
Governador do Estado do Maranhão, solicitando que autorize a Secretaria
de Estado de Saúde, fazer o pré-natal às mulheres grávidas, para que as
mães saibam ainda durante o período da gravidez se o bebê possui suspeitas
de microcefalia, uma vez que a zika está assustando todo o país,
principalmente as gestantes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de outubro de 2017.
- Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1229 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
DE SÃO LUÍS, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e o Excelentíssimo
Senhor Secretário de Municipal de Educação, Dr. Moacir Feitosa,
solicitando urgentes providências no sentido de reformar a escola
U.E.B Zebina Eugênia Costa, localizada na cidade de São Luís - MA.

A escola U.E.B Zebina Eugênia Costa, localizada na Rua do Carmo,
Tibirizinho em São Luís, encontra-se com inúmeras dificuldades tendo em
vista que não recebe nenhum tipo de serviço há mais de 08 (oito) anos, o
que impedem o desenvolvimento de qualidade por parte dessa instituição.

Com o transcorrer do tempo a escola está precisando de nova
pintura, retelhamento pisos, reforma na sua estrutura física que está muito
desgastada, apresentando rachaduras em suas algumas partes e compromete
de forma significativa o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Solicitamos também, que seja feito uma escavação de um poço na
escola, uma vez que a escola não possui abastecimento de água, necessitando
ser abastecida diariamente por um carro pipa.

Tal reforma, beneficiará cerca de 400 alunos, que precisam ser
assistidos da melhor forma possível, com a melhor qualidade e atenção,
buscando investir em melhoria das condições de trabalho, na infraestrutura
das escolas, com investimentos sejam direcionados para recursos materiais
e humanos.

Sabe-se que, a educação é um direito fundamental que ajuda não
somente no desenvolvimento de cada indivíduo, mas também no
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desenvolvimento social, econômico e cultural. Por isso, a grande necessidade
de investimento na área educacional, para obtermos um ensino público de
qualidade e proporcionar a estes, todas as chances possíveis, abrir portas
e o encaminhamento para um futuro profissionalizante.

Destaca-se ainda a seriedade com que o atual Prefeito trata de
questões concernentes a educação pública. Dessa forma, requer-se que
esta indicação seja aprovada pelos pares dessa casa.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís, 10 de outubro de 2017. - GLALBERT CUTRIM
- Dep. Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, a todos que nos assistem e nos ouvem pela TV e Rádio
Assembleia. Ontem, eu participei junto com o Governador Flávio Dino; o
Secretário de Agricultura, Márcio Honaiser; o Presidente da ASCEM, da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão, Ivaldeci; do deputado
Stênio Rezende; dos deputados federais Juscelino Filho e Weverton Rocha,
da abertura da 60ª Expoema - Exposição Agropecuária do Estado do
Maranhão, que, neste ano, completa a 60ª Exposição no Estado. E, apesar
de todos os transtornos, a Exposição está sendo feita fora do período
tradicional, que é no período de setembro, mas este ano está sendo feita no
período desta semana, começando no domingo e vai até o próximo dia 22,
portanto, ontem, estivemos no Parque de Exposição presenciando a mostra
do Estado do Maranhão. E mostro a importância do nosso Estado, que já
se configura entre os Estados que mais cria, principalmente na relação ao
gado bovino e que mais produz na questão dos principais grãos: milho,
soja, que estão entre os que têm alavancado e melhorado o PIB brasileiro.
Só para ter uma ideia, o maior produtor de grão é a região Centro Oeste. E
também nós temos na região a maior produção no Estado do Mato Grosso.
Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul são responsáveis por 58% da
produção nacional e o Maranhão faz parte entre os 10 maiores Estados
que produzem esses grãos. O Maranhão, portanto, na produção de grãos
é um dos dez maiores Estados. E na criação, na produção de rebanho
bovino, o Maranhão é 12º, perdendo para o Estado do Mato Grosso que
tem mais de trinta milhões de cabeças de gado e no Nordeste perdendo
apenas para a Bahia, que tem algo em torno de nove e milhões e meio de
cabeças de gado. Só para se ter uma ideia, o Maranhão representa nessa
área com sete milhões, seiscentos e cinquenta e três mil cabeças de gado,
quase o dobro do 13º colocado, que é o Estado de Santa Catarina, com
quatro milhões de meio, em relação ao Estado vizinho do Piauí, que só
possui um milhão e seiscentos mil cabeças. Portanto, a produção no
Maranhão de grãos, a criação de bovinos e também o aumento da produção
de caprinos, de ovinos, da produção e criação que tem aumentado,
principalmente também relacionado à piscicultura, relacionado aos
pequenos agricultores familiares que têm desenvolvido novas técnicas de
produzir e criar no Estado do Maranhão, nós temos um Estado
eminentemente rural, que cria e produz bem. A amostra pela Expoema, da
exposição que fiz ontem em conversa com o Governador demonstrar, é
que nosso Estado não pode ficar sem uma amostra, sem uma vitrine como
essa que é a Expoema, uma exposição que tem mais de 60 edições, com
essa completa 60 edições e o Governador nos garantiu que ano que vem
continuaremos fazendo a Exposição, no Estado do Maranhão, a Expoema.

E eu queria aqui dizer da minha satisfação em ver no Parque de Exposição
muitos stands de produtores, de criadores, mas também de comerciantes,
de entidades como o Porto do Itaqui por onde sai boa parte desses grãos
produzidos no estado do Maranhão e também do gado que recentemente
teve o Porto do Itaqui o ponto de partida para outros países. E o Porto
estava lá com stand, com seu Presidente Ted Lago fazendo parte da comitiva
do Governador. Quero salientar também a forma como a participação tem
sido grande da agricultura familiar. E nesse tocante quero demonstrar aqui
o interesse principal do Governador que é a produção não só do agronegócio
como também dos pequenos comerciantes da maioria das cidades do estado
do Maranhão. Portanto, a volta do Parque de Exposição da Expoema, do
Parque Independência é uma importante vitrine do estado do Maranhão,
mas também de todo o Nordeste. Eu salientava ao Governador e mostrava
a ele que o Parque de Exposição do Estado do Maranhão é um dos mais
representativos do Nordeste, é um dos mais expressivos e faz com que o
Maranhão se destaque na criação e na produção de animais em todo o
Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
entre sexta-feira da semana passada e o último sábado eu tive a oportunidade
de acompanhar parte da programação de inaugurações e vistorias de obras
feitas pelo Governador Flávio Dino. Ele esteve em algumas cidades e
destaco, neste pronunciamento, a inauguração da ponte sobre o Rio Novo,
a ponte de concreto que liga os dois lados do município, que antes era
interligado apenas por uma ponte de madeira que já estava velha e inclusive
com riscos de desabar. Lembro-me bem que em 2014 estivemos lá,
Deputado Levi, V. Ex.ª também estava naquela ocasião, em Paulino Neves,
o então candidato a Governador do Estado, estivemos lá na beira do Rio
Novo e naquele dia o Governador assumiu este compromisso com o
Maranhão, em particular com o município de Paulino Neves, de construir
a tão sonhada ponte de concreto sobre o Rio Novo. Obra esta que já havia
sido prometida em outros momentos, em especial, havia sido prometida
em véspera de eleição para obter os votos e a simpatia da população
daquela região. Mas no sábado agora foi um momento mágico, um momento
especial, ímpar para o Maranhão, em particular, para a população de
Paulino Neves. Vi, como todos nós que estivemos lá, a alegria daquele
povo, que espontaneamente foi para a inauguração da ponte, porque no
sábado mesmo foi liberada para a população. E as pessoas felizes,
comemorando, por finalmente verem realizado algo que já parecia distante.
Promessa feita na campanha, palavra cumprida no Governo. E assim tem
sido o Governo Flávio Dino, um governo de muitas realizações e que vai
rompendo com algumas promessas que já haviam virado lenda como, por
exemplo, a ponte do Balandro, no município de Bequimão, como esta obra
no município de Paulino Neves, como a MA-012, que liga Barra do Corda
a São Raimundo Doca Bezerra. Obras que governadores que passaram,
alguns prometeram, mas que não conseguiram cumprir. Então quero
cumprimentar e em nome do povo de Paulino Neves, município que há
três eleições me faz o candidato mais votado naquela terra, eu quero
agradecer ao Governador Flávio Dino. Cumprimentar também pela
dedicação àquela obra o Secretário Clayton Noleto. E certamente vão ser
lembrado não só lá em Paulino Neves, mas em todo o Maranhão, porque
além de atender aquela população, esta ponte, que em seguida será também
a pavimentação dos quase 30 km de Paulino Neves até Barreirinhas, será
essencial para fazer a ligação definitiva na chamada Rota das Emoções.
Havia, Deputado Marcos Caldas, V. Ex.ª, que atua ali no Município de
Barreirinhas de forma permanente, havia apenas no Maranhão esta falha.
Agora, com a ponte de concreto concluída e a pavimentação já em andamento
nesse trecho entre Paulino Neves e Barreirinhas, nós vamos ficar interligados
ao litoral do Piauí, à Rota das Emoções, com um elevado impacto no
turismo, consequentemente, com a geração de emprego e de renda no
nosso Estado. Enfim, uma obra histórica, que merece a nossa comemoração,
que vai fazer com que o turismo no Estado se desenvolva mais, e os
benefícios gerados através da ampliação do nosso potencial turístico
chegarão à população, com a geração de mais emprego e mais renda. Esse
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é o Maranhão, um Maranhão cheio de obras. Olhando o Maranhão de hoje
e o Maranhão do passado, basta comparar para ver como o nosso Estado
está mudando para melhor, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Francisca Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, deputados, galeria,
imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor
Presidente, venho essa tarde, nessa tribuna, falar que hoje, 16 de outubro,
celebramos o Dia Mundial da Alimentação. No Maranhão, esta data
comemora-se com  o evento: Mude o Futuro da Migração. Nós sabemos
da importância da alimentação, então o Governo do Estado, a sociedade
civil vem realizando vários eventos alusivos a este momento importante
de reflexão. Quero parabenizar o Estado do Maranhão pela iniciativa de
estar comemorando a partir de hoje, 16 de outubro, a Semana Estadual de
Alimentação e também a Semana Mundial da Alimentação. Uma das nossas
iniciativas enquanto Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e
Nutricional foi criar a Lei nº 9.737, de 19 de dezembro de 2012, que institui
de 14 a 20 de outubro, a Semana Estadual de Alimentação. Destaco aqui,
mais uma vez, a importância dos profissionais das diversas áreas da nutrição,
os agrônomos, as merendeiras que precisam de valorização profissional.
Com esse tema, da Semana Mundial de Alimentação, Mude o Futuro da
Migração, e o que nós vemos no nosso Estado são vários agricultores
mudando para a cidade, deputada Graça, deixando o campo e vai para a
cidade onde não tem aquela alimentação ou plantação que eles tinham
anteriormente, mas o Governo do Estado do Maranhão, o Governador
Flávio Dino vem ajudando essas famílias. No mês passado, participamos
da entrega de 21 cisternas para os produtores, pequenos produtores da
região de Buriticupu. Então, isso é iniciativa para que o homem do campo
permaneça no campo, não venda suas terras para ir para a cidade. A
migração é um objeto de desenvolvimento sustentável. É um processo e
parte do processo do desenvolvimento, como a economia sofre
transformação estrutural, a pessoa em busca de melhoria, oportunidade e
emprego no seu país e além das suas fronteiras. O desafio é abordar os
fatores estruturais de grandes movimentos populacionais para fazer seguro
à migração ordenada e regular. Então é importante que esse homem que
viva no campo, que queira vir para a cidade, mas que faça uma migração
segura. E em comemoração à Semana Mundial da Alimentação, a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES está nesse momento
participamos da abertura do evento de comemoração da Semana Mundial
de Alimentação, desenvolvido pela SEDES e alguns órgãos da sociedade
civil. Essa semana que começou hoje com a mesa de diálogo “Mude o
Futuro da Migração” invista em segurança alimentar e no desenvolvimento
rural e sustentável. No dia 18, continuam as ações de educação alimentar e
nutricional, será no Terminal de Integração da Praia Grande das 09 às 15h,
Restaurantes Populares e as Cozinhas Comunitárias. Então são ações que
vão até o dia 26/10, alusiva a Semana Mundial de Alimentação. Quero aqui
parabenizar o Governo do Estado, a Sociedade Civil Organizada por esse
evento e também parabenizo o palestrante José de Ribamar Araújo, que já
presidiu o CONSEA e tem grande experiência, que está à frente dessa
Mesa de Diálogo, desse debate da Segurança Alimentar nesse evento que
está acontecendo agora, no Fernando Falcão. Desejo a todos um bom
trabalho, uma boa acolhida nesse evento. E assim a migração pode contribuir
para o crescimento, economia e melhoria da segurança alimentar, os meios
de substâncias rurais promovendo assim o processo dos países em alcançar
o desenvolvimento sustentável. Só assim levando o desenvolvimento
sustentável a essas famílias do campo, conscientizando que eles podem
sair do campo, mas de forma segura, só assim poderemos ter a melhoria na
segurança alimentar e nutricional.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra ao Deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) - Exmo Senhor Presidente da Casa Deputado Humberto Coutinho,
demais membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,

imprensa, TV e Rádio Assembleia. Senhor Presidente, subo a esta tribuna
para falar da nossa agenda, agenda de Governo, realizada neste final de
semana na região do Baixo Parnaíba, região essa da qual represento como
Deputado Estadual daquele município de Chapadinha. E muito me
engrandece e me honra o trabalho realizado por Sua Ex.ª, o Senhor
Governador e sua equipe de Secretários que de uma forma dinâmica vêm
construindo um Maranhão novo, um Maranhão de todos, um Maranhão
que está mostrando ao Brasil como se faz uma gestão com muito mais,
com pouco recurso diante da quadra de dificuldades porque perpassa o
Brasil. Chamou-me atenção a sensibilidade do Senhor Governador em uma
cidade como Água Doce, onde entregou àquela comunidade um colégio do
Programa Escola Digna, totalmente reformado, revitalizado. E ao mesmo
tempo me dirigi a um hospital que deveria ser hospital, para darmos a
solução daquele vazio assistencial, um hospital há dois anos fechado, um
hospital totalmente equipado,  um absurdo, um descaso com o dinheiro
público. E nós fizemos  essa gestão e indicamos para o Senhor Governador
que a solução  seria   transformá-lo  numa Unidade Mista,  que será
reconhecida   pelo Ministério da Saúde e, assim sendo,  a gente pode
funcionar. E de imediato o Senhor Governador, em público, autorizou  a
abertura, Deputado Marcos Caldas,  daquela Unidade de Saúde tão
importante  para aquele  município.  Mas também  agradecer  pela
inauguração do Viva  PROCON em Araioses,  inauguração do Sistema de
Abastecimento de Água nos povoados, pavimentação  asfáltica,  mutirão
da rua   digna,  distribuindo empregos, distribuindo obras para aquela
população em diversos municípios.  Foram entregues 100 unidades  do
Programa Minha Casa  Meu Maranhão,   escolas dignas em Primeira Cruz,
em Barreirinhas, em Água Doce, e esta magnífica obra   tão almejada, uma
verdadeira lenda sobre o Rio Novo. Obra esta  em que o nobre ilustre
Deputado Othelino Neto esteve presente. Uma obra que vem não só
fomentar cada vez mais o turismo, mas deixar aberta a porta para os
Lençóis Maranhenses. O Programa Mais Asfalto em Chapadinha e em
todas essas cidades, que foram seis municípios que nós visitamos este
final de semana. E também assinando a Ordem de Serviço de uma importante
obra de duzentos quilômetros, a MA que liga Chapadinha a Pirangi. E não
esquecendo também a entrega de títulos de terra àqueles que mais precisam.
Portanto, senhores Deputados, este, sim, é o Maranhão de Todos, é o
Maranhão que sonhamos, é o Maranhão que, apesar de toda quadra de
dificuldade já entregamos mais de quinhentas obras por este Maranhão
afora, com um olhar não só para as obras impactantes, mas, acima de tudo,
para aquelas obras de grande alcance social, como Escola Digna, saúde,
sistema de abastecimento de água, asfalto, mutirão da Rua Digna. Isso,
sim, é a marca de um governo que tem por objetivo governar para todos,
principalmente para os mais necessitados, para aqueles que sofrem o
grande processo da má distribuição de renda. Portanto, quero aqui, para
finalizar, agradecer o trabalho que hoje vem efetuando o Senhor Governador
e todos os membros de Governo. Muito obrigado. E para frente, Maranhão,
avante, Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, a Deputada Andréa Murad.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, semana passada, Deputado César Pires, alguns parlamentares
subiram à tribuna para parabenizar o Governo pelo Hospital que o Governo
tinha inaugurado. O Hospital de Trauma, Deputado Eduardo Braide, a
Clínica Eldorado, alugada por noventa mil reais por mês mais reforma de
um milhão e aí inauguraram terça-feira passada. Eu esperei passar uma
semana, Deputado Bira. Sabe quantas cirurgias já foram feitas no Hospital
de Trauma? Zero. Sabe quantos profissionais contratados, Deputado Bira?
Zero. Existem pessoas ali a paisano, que devem ter sido deslocadas de
outros lugares para ficar ali na recepção, para falarem para as pessoas que,
só depois do dia 30, iniciarão, Deputada Graça, pasmem, as cirurgias, lá na
clinica Eldorado, o Hospital de Trauma. Então, uma semana de inauguração,
a maior festa, vai fazer quatrocentas cirurgias no mês, com trezentos
profissionais que iriam contratar, tudo zero. Zero cirurgias, zero
profissionais contratados, as pessoas indo lá para marcar a consulta de
avaliação para cirurgia, já que já pegaram encaminhamento, não tem como
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marcar, porque não tem previsão. Falam que depois do dia 30 para irem lá,
ou seja, inaugura um hospital para não fazer uma única cirurgia sequer, só
para justificar, Deputado César Pires, o aluguel de R$ 90 mil por mês.
Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Júnior Verde. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhores
deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos
acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial boa tarde,
que Deus seja louvado e que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o
Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu quero fazer duas referências,
primeiro, que, ontem, dia 15, Dia do Professor, e nós temos alguns
professores nesta Casa, como o professor Marco Aurélio, como o professor
César Pires, a quem eu tenho um carinho, o respeito, a admiração. Deputado
César Pires, a nossa educação pública estadual e municipal, não está pior,
Deputada Graça Paz, graças aos professores que nós temos. Só não está
pior. Porque são escolas que só têm a pintura no muro, escolas que dizem
que foram reformadas e que não foram reformadas. Inclusive constata-se a
omissão e a prevaricação, crime de prevaricação. Foi na escola, pintou só
o muro, trocou a logomarca do Governo anterior para o Governo atual e o
teto da escola desaba. Escolas sem as mínimas condições de funcionar,
mas a educação pública no estado do Maranhão só não está pior, por conta
dos guerreiros professores. Então os nossos parabéns a todos os
professores da rede estadual e municipal. A nossa defesa, a nossa luta
incansável aos professores da rede pública estadual e municipal. E as
nossas lutas para que tenhamos uma educação e uma sala de aula digna de
verdade, mas não só na propaganda. Então nossos parabéns a todos os
professores da rede pública estadual e municipal, a todos os professores
do estado do Maranhão, a todos os professores do Curso Wellington, a
todos os professores universitários, a todos os professores do estado do
Maranhão. Senhor Presidente, hoje fomos surpreendidos com a inscrição
do concurso da Polícia Militar suspenso. Existe uma ação civil pública da
OAB solicitado pelo Conselho de Medicina Veterinária solicitando que
haja igualdade. No Edital não tem previsão, não consta o número de vagas
para médicas veterinárias, só para médicos e em todos os outros concursos
não há distinção de vagas para médicos e para médicas, não há distinção de
gênero. E hoje recebemos a notícia de que o concurso está temporariamente
suspenso. Na semana passada solicitamos que fosse feita uma retificação
do Edital e até o presente momento não foi feita ainda. Solicitamos que
fosse colocado para as outras etapas não só a cidade de São Luís, mas
também Imperatriz, Timon, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Presidente Dutra.
Estamos em defesa da população do interior do Estado que vai ser onerada
em ter que se deslocar para São Luís para fazer a prova, as demais etapas
do concurso. O curso de formação tudo bem, mas as demais etapas há a
necessidade da compreensão do Governador, do Secretário de Segurança
Pública, dos demais Secretários para que possam rever esse
posicionamento. Hoje começaram as inscrições e até agora nada foi feito.
Vamos reforçar o pedido para que conte com a atenção do Governo do
Estado para que possa rever essa situação e possa colocar outros locais
para a aplicação da prova. Segundo, o Edital é bem claro, o Edital tem vagas
para tenente, para oficial até 35 anos e para praça, para soldado até 30
anos. Nós aprovamos a Medida Provisória de 28 para 30 anos, mas a
Medida Provisória não fazia distinção, não fazia discriminação, se era
oficial ou se era praça. E por que o Edital agora fez essa distinção? Fez
discriminação de oficial para praça? De tenente para soldado? Então podem
ter certeza que todos os candidatos que têm problema com relação a idade
poderão entrar na justiça. E inclusive amanhã teremos reunião com a
OAB, com o Ministério Público e com a Vara de Direitos Difusos e
Coletivos para tratar desse assunto. O edital não trata de forma isonômica,
de forma igual os candidatos. Para oficial, 35 anos; para praça, 30 anos;
para tenente, 35 anos; para soldado, 30 anos. Então, hoje, o edital do
concurso, estão temporariamente suspensas as inscrições e aguardando a
definição da justiça. E podem ter certeza que nos próximos dias vamos ter
alteração também com relação à idade, porque se torna totalmente
incompreensível. Como que nós aprovamos uma Medida Provisória que

não faz distinção e agora o edital, e agora o concurso faz distinção entre
oficial e praça, entre tenente e soldado. Então chamamos a atenção do
Governo do Estado para que possa rever novamente esse posicionamento,
para que possa corrigir essa falha e que todos possam fazer inscrição no
concurso da Polícia até 35 anos, e não só os oficiais. Não queremos cercear
o direito de ninguém, mas que todos possam ser contemplados e todos
possam fazer a inscrição com o limite de idade até 35 anos de idade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, hoje a cidade de Primeira
Cruz completa 70 anos de sua emancipação. E nós estivemos hoje, pela
manhã, juntamente com o Governador Flávio Dino participando de uma
solenidade em comemoração ao aniversário da cidade. Fomos até lá e, na
ocasião, muito bem recebidos pelo povo da cidade, por todas as correntes
políticas do município, prestigiando a presença do Governador com a
presença de várias autoridades. E o Governador fez um anúncio muito
importante, não só para Primeira Cruz, mas para toda região dos Lençóis
maranhenses. O Governador anunciou que já autorizou a licitação da estrada
que liga Primeira Cruz a Santo Amaro. Nós já temos a estrada de Santo
Amaro que está em fase de conclusão, a estrada que liga a BR do Povoado
Sangue até a sede do município. E agora o Governador Flávio Dino autoriza
o início dos trabalhos, a licitação para a construção dessa obra, que é
estratégica para o município Primeira Cruz e para toda a região. Vocês
precisavam ver a felicidade do povo de Primeira Cruz quando o Governador
fez esse anúncio hoje pela manhã. Portanto é mais uma ação que se soma
a tantas outras do Governo do Estado do Maranhão, como o hospital
HTO, Deputada Andréa, que V. Ex.ª já trouxe esse assunto. E nós repetimos
esse assunto, porque eu estive lá e vi uma obra de alta qualidade, cujo
funcionamento vai progredir cada vez mais. É evidente que ela está
começando. Aquela atividade está iniciando, mas vai avançar cada vez
mais e vai alcançar o seu objetivo, que é ampliar o atendimento no que diz
respeito a traumatologia e também os serviços ortopédicos no Estado do
Maranhão, porque era tudo concentrado no Hospital Geral, mas agora nós
temos um hospital especializado para isso. Portanto, vai desafogar o
Hospital Geral, permitindo que o Hospital Geral cumpra com a sua
finalidade, que é o tratamento na área de oncologia, o combate ao câncer. É
essa a destinação do Hospital Geral, e agora aos poucos vai se avançar cada
vez mais. Só lembrando que a inauguração foi na semana passada, na
semana passada foi inaugurado o HTO. Nós estamos na primeira semana
apenas, e cada dia que se passa aquele hospital vai cumprir cada vez mais
o seu papel e a sua finalidade. Mas é indiscutível que a ação do Governo é
correta e que foi uma medida importante. Quanto essa hoje pela manhã, lá
em Primeira Cruz, a população toda presente, fazendo aquela comemoração
pelo aniversário da cidade, e, de repente, o Governador Flávio Dino dá a
notícia, em primeira mão, ao povo de Primeira Cruz, sem intermediários
faz a notícia, entrega a ação, assina autorização perante a população
mostrando que o Governo está no caminho certo. Eu não tenho nenhuma
dúvida de que este Governo cumpre com o seu papel e mantém os seus
compromissos, conforme se propôs na campanha eleitoral, não é à toa que
é o governo considerado o segundo mais eficiente do Brasil, porque o que
prometeu está cumprindo e quem faz essa verificação é o Site G1, que é da
Rede Globo, a Rede Globo que não gosta de comunista, que não gosta de
esquerda, é quem faz o levantamento e está mostrando lá, que o Governo
do Estado do Maranhão é o segundo mais eficiente do Brasil, mas quero
dizer mais: que, nos próximos dias, nas próximas semanas, vai sair um
novo estudo e já vai mostrar o Governo do Estado no topo da tabela, em
primeiro lugar, no ranking nacional. Portanto, esse é o caminho certo, é
por isso que as pesquisas começam a mostrar que o povo está aprovando,
está reconhecendo um governo sério que trabalha, apesar da crise e da
escassez de recurso, mostrando aquilo que interessa a população, que são
resultados. Parabéns ao povo de Primeira Cruz. Parabéns ao Governador
Flávio Dino, por mais essa ação importante e estratégica para o
desenvolvimento do Estado, que é a estrada que liga Santo Amaro a Primeira
Cruz. Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, meus pares
que compõem a Mesa, meus pares da planície, senhores jornalistas, galeria,
imprensa, senhores servidores. Criamos, Senhor Presidente, aqui nesta
Casa, a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito e na esteira desse
projeto, nós realizamos uma audiência pública onde ali estiveram o
DETRAN com a Dona Larissa Abdalla, o Dr. Agamenon, pela Promotoria
Pública do Maranhão, o Dr. Douglas pelo Judiciário, o SOS Vida, o
observatório do trânsito, a CEMAR onde ali ficou discutido, dentre outras
ações, a necessidade de nós compreendermos a situação real do Maranhão
em relação ao trânsito. Para que vocês possam ter uma ideia, do milhão e
seiscentos transportes motorizados registrado no DETRAN, um milhão
são de motos, 75% dos acidentes envolvem motos. Agora, não passa de 10
minutos uma moto foi agredida por um caminhão, choque direto, morte
certa. Mas para surpresa minha também apenas 58 municípios tem um
trânsito municipalizado e deles apenas 05 fiscalizam. Significa dizer que
não se tem estatísticas de trânsito no Maranhão. Por que não tem essas
estatísticas das mortes? Porque o trânsito não é municipalizado e,
consequentemente, toda e qualquer estatística é falsa. E 70% dos municípios
do Maranhão não tem fiscalização, consequentemente as pessoas andam
sem capacete, não há fiscalização do emplacamento e por aí vai. E as
mortes inclusive, também, aquelas direta em que o acidente é feito, não tem
Instituto Médico Legal, às vezes é dada como falência múltipla dos órgãos
quando passam um ano, dois anos, seis meses que o sequelado vem a
morrer em função daquele choque traumático. Entretanto, o Artigo 24 do
Código Nacional de Trânsito obriga as prefeituras municipais a
institucionalizar a questão do trânsito nos seus municípios. E agora começa
uma batalha dura que as Promotorias vão nos ajudar, o Judiciário vai nos
ajudar na busca da obrigatoriedade dos prefeitos criarem a municipalização
nas suas cidades. Para que V. Exas possam ter uma ideia percorre-se, às
vezes, 500, 600km dentro do Maranhão sem uma fiscalização, nem federal,
nem estadual e nem municipal. E o que é pior, quando a Polícia Militar vai
querer fiscalizar os municípios, os prefeitos não deixam ser fiscalizados e,
consequentemente, vem o óbito como consequência disso. A impunidade
aumenta a irresponsabilidade e consequentemente também a quantidade
de óbitos. Marquei para quinta-feira uma reunião com a FAMEM e os
promotores vão começar a fazer um Termo de Ajuste de Conduta para que
as prefeituras se habilitem em um período de tempo sob pena dos seus
gestores públicos serem alcançados pela improbidade administrativa. Essa
frente, que ela começa lentamente, já começou a ter adesão e agora mesmo
na Procuradoria-Geral de Justiça está tendo uma reunião onde eu deveria
estar, por conta da Sessão não pude. Mas ali está o Ministério Público,
está também o Judiciário discutindo essas situações. Em decorrência disso
quinta-feira, às 11h, nós teremos uma reunião com a FAMEM, onde ela
vai ser previamente informada da ação do Ministério Público e do Judiciário,
junto aos seus aliados, associados do Maranhão. Fica aqui, portanto, o
meu registro em relação a esta situação, agradecendo aos que compõem a
Frente Parlamentar. E com uma certeza de que brevemente nós vamos
mudar o mapa da história em relação à municipalização do trânsito em
nosso Estado. Os Prefeitos serão notificados, ajuste de conduta, e se assim
não fizerem, encaminhados para a justiça. E já somos parceiros da justiça
nesse sentido e, consequentemente, serão levados a sanções penais de
acordo com a lei.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Presidente,
questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Presidente, assim que possível e assim que V. Ex.ª julgar oportuno,
eu gostaria que a Casa pudesse parabenizar o Deputado César Pires porque
transcorreu mais um aniversário dia 13. Será um prazer parabenizá-lo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, quando terminar o Pequeno Expediente, a
gente suspende. Com a palavra, o Senhor Deputado Marcos Caldas

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) - Senhores e senhoras deputados, Senhor Presidente, eu venho
até esta tribuna mais uma vez contar a vocês do nosso final de semana,
onde estive em Barreirinhas junto com o Governador Flávio Dino. E
naquela cidade o Governador inaugurou e lançou muitas obras naquele
município. Foi inaugurada a delegacia de Polícia Civil no município de
Barreirinhas, que estava abandonada há muito tempo e foi reformada e
inaugurada neste final de semana. Foi também inaugurado o asfalto que liga
a cidade a Santo Antônio, que é um povoado do outro lado do rio, aonde
vai até a balsa. Naquele percurso ali temos alguns resorts, temos alguns
condomínios, alguns loteamentos, e é uma estrada de muita importância
para o município. Também foi inaugurada a estrada do Amapá, que liga um
dos maiores bairros daquele município. Também foi inaugurada a Escola
Digna lá no povoado Passagem do Gado, a escola que foi toda transformada
e inaugurada também no sábado. Além disso, o Governador lançou algumas
obras no município. Além do asfalto que vai de Barreirinhas a Paulino
Neves, como já foi dito aqui pelo Deputado Bira e pelo Deputado Othelino.
Asfalto esse que vai agora concluir aquela estrada. E a Rota das Emoções
teve que esperar que a energia eólica transportasse  todo o seu equipamento
para poder o governo asfaltar aquele trecho de 34 quilômetros, onde já tem
duas pontes feitas e a parte de terraplanagem já está concluída. O Governo
também agora vai assinar a ordem de serviço para botar o asfalto na maior
parte do percurso, porque uma parte é bloquete. E isso já está sendo
colocado naquela região de Paulino Neves, na região das areias, como
falamos em Barreirinhas. Também lançou o asfalto para os povoados de
Boa Vista, São Domingos e Mangaba. Povoados esses, deputado Bira, que
nesse percurso, para você ter uma ideia, que é um percurso, deputado
Bira, que vai toda margem do Rio Preguiça, do lado permitido, onde temos
mais 12 pousadas, mais de 13 condomínios  e loteamentos residenciais e
onde moram mais de 5 mil pessoas naquela região. Também foi lançado o
posto policial que vai ser construído no Povoado Atins, que nós lá
chamamos que é Jericoacoara do Maranhão, lá no Povoado Atins também
vai ter quadriciclo, vai ter também troller para que a polícia possa dar
assistência aos turistas, que 99% são estrangeiros, onde o  povoado que
tem em torno de umas 30 pousadas e tem crescido muito na região ali mais
conhecida por vocês como Caburé. Também está em andamento, no
município de Barreirinhas, a conclusão do sistema de abastecimento de
água do bairro novo, na cidade nova, que é o maior bairro do município de
Barreirinhas hoje, bairro esse que fica na entrada da cidade de quem está
chegando. Também no povoado Tapuio, que fica do outro lado do rio,
onde ficam aqueles restaurantes na beira do rio, onde vocês quando estão
passeando em Barreirinhas, a população ludovicense que vai de lancha
para aquela região é sempre no Tapuio, que param para poder aproveitar
aquele peixe, aquele camarão maravilhoso daquele município. Então, são
obras em toda a região dos Lençóis Maranhenses, já temos obras em todo
o Maranhão, já estive aqui para falar das obras que eu acompanho no
Baixo Parnaíba, onde o Governador também, depois de Barreirinhas, foi
para Chapadinha onde vistoriou, fez a vistoria no Hospital Regional e está
sendo concluído naquela região, na cidade de Chapadinha, onde vai atender
aquela região que já está sendo muito bem atendida e trabalhada pelo
Governo do Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, de autoria do
Poder Executivo. Mensagem nº 060/2017, Projeto de Lei nº 213/2017, de
autoria do Poder Executivo, Mensagem nº 068. Projeto de Lei nº 198, de
autoria do deputado Bira do Pindaré. Todos dependem de pareceres das
comissões técnicas. Suspendo a Sessão para que as comissões emitam os
seus pareceres.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado Professor
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, o Projeto de Lei Complementar n.º 007/2017, foi concedido
vistas de 24 horas, solicitação dos Deputados Rafael Leitoa e Eduardo
Braide. Projeto de Lei n.º 213/2017 concedido vistas por 24 horas, também
por solicitação dos Deputados Rafael Leitoa e Eduardo Braide. Projeto de
Lei n.º 213/2017 concedido vistas por 24 horas, também por solicitação
dos Deputado Eduardo Braide e Rogério Cafeteira. Projeto de Lei n.º 198/
2017 de autoria do Deputado Bia do Pindaré, aprovado por unanimidade
nas comissões competentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O Projeto n.º 007/2017 e o Projeto n.º 213/2017 está na
Ordem do Dia de quarta-feira.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) - Só para fazer o registro logo, Senhor Presidente, porque aqui na
sessão retrasada a gente teve que pedir de véspera, porque o pessoal
quando começa a ler não para. Então já peço a conferência de quórum,
assim que começar, depois do Projeto do Deputado Bira, a conferência de
quórum e o Partido Verde em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, o Projeto do Deputado Bira pode ser votado.
Projeto de Lei n.º 196/2017 de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Em
discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Suspendo a sessão para
verificar o quórum e zerar o painel.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Bloco
Independente em obstrução, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
Presidente, questão de ordem, Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o Deputado Marcos Caldas, por questão
de ordem.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
Presidente, eu queria que V. Ex.ª adiasse por mais uma vez o Parecer nº 330
e o fiz aqui, estou pedindo aqui que V. Ex.ª adie por mais um dia por
questão de quórum, que é um quórum qualificado e com pouca presença.
Quero que V. Ex.ª adie mais uma vez.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª quer que eu retire de pauta?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Só para adiar,
só quero que adie mais uma vez.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Só adiar, eu retiro de pauta.

O SENHOR DEPUTADO MARCAS CALDAS - Não, não retire
de pauta hoje, mas só para adiar um dia, se tirar de pauta não tem dia para
voltar. Eu quero só para adiar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - O seu pedido será acatado.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei nº 215/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, dia da Comunidade Libanesa no Maranhão. Em discussão. Em
votação. Os Senhores deputados e senhores deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à segundo turno. Projeto
de Decreto Legislativo nº 009/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
(lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores deputados e senhores
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2017, (lê). Em
discussão. Em votação. Os senhores deputados e senhores deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação.
Requerimento nº 692/2017, de autoria do deputado Sousa Neto (lê).
Convocação do Secretário Carlos Lula.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pela Ordem,
Presidente Humberto Coutinho, só orientar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deixe-me acabar de ler, primeiro, depois V. Exa. fala sobre
a servidora Alana Valeria. Com a palavra, o deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para orientar
o bloco para que a gente vote pela rejeição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam a
convocação fiquem sentados e os deputados contrários à convocação fiquem
de pé. Rejeitado o requerimento. Requerimento nº 695/2017, de autoria do
deputado Sousa Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam o requerimento do deputado Sousa Neto, fiquem sentados e os
contrários fiquem de pé. Rejeitado. Requerimentos 729/2017, 730/2017,
de autoria da deputada Ana do Gás. Ausente. Requerimentos 734/2017,
735/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota (lê). Ausente, fica para
manhã. Requerimento 745,746/2017, de autoria do deputado Júnior Verde
(lê). Em discussão, em votação os senhores deputados, as senhoras
deputadas que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento
747, 752/2017, de autoria dos deputados Wellington do Curso e Eduardo
Braide (lê). Em discussão, em votação, os senhores deputados, senhoras
deputadas que aprovam permaneçam como estão, aprovado.  Requerimento
749/2017, de autoria do deputado Edson Araújo, ausente. Requerimento
753/2017, de autoria do deputado Levi Pontes (lê).  Em discussão, em
votação, os senhores deputados, as senhoras deputadas que aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 754/2017, de autoria
do deputado Othelino Neto (lê).  Em discussão, em votação, os senhores
deputados e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 758/2017, de autoria do deputado Wellington
do Curso  (lê), em discussão, em votação, os senhores deputados e as
senhoras deputadas que aprovam permaneçam como estão, aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela ordem, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, após a votação do requerimento 759, de
autoria do deputado Cabo Campos,  eu solicito a verificação de quórum,
depois explicarei o porquê.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento  759/2017, de autoria do deputado Cabo
Campos (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas que
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aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu peço que zere o painel
para verificação de quórum, pedida pelo Deputado Braide

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, uma Questão de Ordem, Bloco Independente em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Bloco
Parlamentar de Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – O Deputado
Edilázio também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento n.º 764/2017, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira, Sessão Extraordinária. Está inscrito para discutir o
Deputado Eduardo Braide, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O PEN em
obstrução, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
imprensa, galeria a quem saúdo de forma especial os servidores da AGED,
sejam muito bem-vindos a esta Casa. Senhores Deputados, esse é um
Requerimento que solicita a votação em regime de urgência do Projeto de
Lei Complementar 008/2017, que trata sobre o Conselho Administrativo
do FUNBEN, Fundo de Benefício do Estado do Maranhão. Esse é um
Projeto, eu diria, que é irmão do Projeto que cria o IPREV e que foi
discutido com os servidores e os servidores deixaram de forma muito clara
a necessidade de tramitação normal desse projeto nesta Casa. Não há
nenhum prejuízo para os servidores uma vez que o FUNBEN está sendo
administrado e sendo gerido sob orientação do CONSUB, que é um
Conselho que está funcionando, que está se reunindo, portanto não há
necessidade de requerimento de urgência. O que deveria ser urgente, Senhoras
e Senhores Deputados, era o concurso público da AGED, que os servidores
estão ali em cima, que aqui foi bem lembrado pelo Deputado Fábio Braga
a importância que tem o setor agropecuário, mas de nada adianta o setor
agropecuário sem o fortalecimento do Sistema de Defesa Agropecuário do
Estado. E aqui quero fazer esse pedido, até em homenagem aos servidores
da AGED que estão acompanhando a Sessão, para esse projeto tramite de
forma normal nesta Casa. Não há nenhuma necessidade de urgência. Esse
projeto, para que vocês tenham ideia, as sugestões que foram apresentadas
nas Audiências Públicas que foram objetos de Emenda, ainda não foram
nem apreciadas pela primeira comissão, que é a Comissão de Constituição
e Justiça. Então nada impede e não terá nenhum prejuízo, e volto a dizer,
os recursos do FUNBEN estão sendo geridos pela Secretaria de Gestão,
sob a orientação do CONSULP. Portanto não há nenhuma necessidade de
votar esse projeto em regime de urgência. Não sei por qual motivo o
Governo solicita a votação em caráter de urgência. O Certo é que várias
sugestões foram feitas para aperfeiçoar esse projeto de lei. Sem dúvida
nenhuma, como não foi apreciada nenhuma dessas sugestões, aos senhores
e senhoras servidores da AGED que aqui estão, que participaram, inclusive,
da audiência pública, eu não vejo como você votar um regime de urgência,
ou pelo menos não há necessidade, antes que a própria sugestão de vocês
seja apreciada pela primeira comissão, que é a Comissão de Constituição
e Justiça. Fica, portanto, aqui, Senhor Presidente, o nosso pedido para que
não seja aprovada essa urgência, como eu disse, se houvesse algum prejuízo,
se houvesse algum problema na administração dos recursos do FUNBEN,
alguma necessidade que justificasse essa votação de regime de urgência, eu
seria o primeiro a votar, mas não há, Senhor Presidente. Estudei esse
projeto, discuti esse projeto nas audiências públicas e foi muito claro
quando falou da necessidade de tramitação na audiência de administração
pública, de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez,
senhoras e senhores servidores da AGED, a urgência do Governo seja para
criar 39 cargos em comissão, que será criado com esse projeto de Lei nº
008. Enquanto vocês estão há muito tempo solicitando um concurso público,
o Governo quer aprovar em regime de urgência 39 cargos em comissão. E
aí eu pergunto: a urgência, eu volto a dizer, deveria estar na necessidade de

o Governo realizar o concurso de vocês, e não em criar 39 cargos em
comissão, porque todos nós sabemos que serão ocupados por aliados do
atual Governo. Fica, portanto, Senhor Presidente, a nossa reiteração para
que seja rejeitado esse requerimento de urgência. Não há nenhuma
necessidade, Senhor Presidente, que esse projeto tramite em regime de
urgência. Eu volto a dizer: se houvesse, eu seria o primeiro a votar, porque
assim ouvi o sentimento dos servidores estaduais, mas lá pude ouvir o
sentimento dos servidores do Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério
Público, do Poder Executivo, e todos absolutamente todos foram unânimes
em dizer, primeiro, a importância de esses projetos tramitarem
normalmente nas comissões; segundo, a necessidade de realização de
concurso público para preenchimento dessas vagas. E foi por isso que nós
apresentamos a emenda com estas sugestões. Acontece, senhores servidores
da AGED, que essa emenda ainda nem foi apresentada, nem foi apreciada,
não foi analisada pelas comissões. E aí vem um requerimento de urgência
no sentido de que seja votado apreciando aqui no plenário antes de ter a
reunião na Sala das Comissões. Portanto, Senhor Presidente, encaminho e
desde já, Presidente Humberto Coutinho, solicito a votação nominal do
requerimento de urgência que faço a discussão nesse momento, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Encerrada a discussão. Em votação. Primeiro, vamos botar
em votação o pedido verbal do Deputado Braide, se é votação nominal ou
não, Deputado Braide. Os deputados que aprovam o pedido nominal do
Deputado Braide ficam sentados. Os deputados que forem contra fiquem
em pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação o requerimento. Os deputados e as deputadas
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, contra o meu voto, eu queria que registrasse, é porque foi tão
rápido. V. Ex.ª já botou em votação o requerimento, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Foi o Requerimento de urgência.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não. V. Ex.ª
botou em votação o requerimento de votação nominal, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não. O nominal foi derrotado depois do requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Mas, V. Ex.ª
já colocou em votação o requerimento de urgência?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Já.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Então, eu
queria que registrasse o meu voto contrário à urgência da tramitação desse
requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, será registrado, com certeza. Requerimento nº
765/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Em Discussão. Em
Votação. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento à Deliberação da Mesa. Requerimento nº
762/2017, de autoria do deputado Júnior Verde (lê). Aprovado. Deferido.
Requerimento nº 763/2017, da deputada Andréa Murad (lê). Indeferido.
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, o Requerimento nº 766/2017,
de autoria do deputado Eduardo Braide, fica adiada a votação para a
próxima sessão, a pedido do autor. Estão incluídos na sessão de amanhã:
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Requerimento nº 767/2017, de autoria da deputada Francisca Primo;
Requerimento nº 769/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota;
Requerimento nº 770/2017, de autoria do deputado Professor Marco
Aurélio; Requerimento nº 771/2017, de autoria do deputado Rigo Teles;
Requerimento nº 772/2017, de autoria da deputada Nina Melo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Blocos ou Partidos.
Bloco Parlamentar de Oposição, deputada Andréa Murad. Declina. Partido
Verde, deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio vai fazer uso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edilázio, seis minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, só para constar na Mesa que pelo Bloco Unidos pelo Maranhão
falará o deputado Levi Pontes, por dez minutos e o deputado Marco
Aurélio, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, eu venho apenas fazer o registro da
decisão da última quarta-feira, do TSE, de forma unânime, de 7 x 0, confirmou
aquilo que as urnas já tinham dado a vitória, em outubro do ano passado,
que foi ao Alexandre Costa, prefeito eleito do município de Dom Pedro. E
que ali foi feito justiça e consertou-se, Deputada Graça Paz que era uma
grande torcedora também pelo Alexandre, consertou-se erro crasso que
ocorreu no nosso Tribunal Regional Eleitoral onde foi descumprida uma
liminar do Desembargador Jorge Rachid, liminar essa que até hoje está em
vigência. À época do registro de candidatura conseguiu-se essa liminar e
assim suspendeu a improbidade, os efeitos de uma improbidade da qual
ele responde. Sem entrar no mérito da improbidade, naquele momento ele
deveria sim ter seu registro deferido, mas estranhamente, como aconteceu
com esse processo eleitoral, algumas coincidências, tiveram tanto no juiz
de Primeiro Grau quanto no nosso Tribunal Eleitoral, como também no
Ministério Público Eleitoral enquanto se encontrava lá o irmão do
Governador do Estado do Maranhão. E na última quarta-feira, por 7 a 0 foi
reconhecido aquilo que o Ministério Público de Segundo Grau, o Ministério
Público do TRE havia também já reconhecido que era a elegibilidade do
Senhor Alexandre. E quem sofreu com isso foram os munícipes daquela
cidade que passaram 10 meses sem ter um representante legal, um
representante eleito com a vontade popular administrando o município
que...

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Depois me dê
um aparte? Depois V. Ex.ª me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pois não,
Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (aparte) -
Deputado, eu quero dizer a V. Ex.ª que concordo com quase tudo que V.
Ex.ª está dizendo, menos com a questão de o município ter tomado esse
prejuízo. Eu sempre estive ali perto e vi que a prefeita em exercício, a
Prefeita Rosa Nogueira, vem fazendo um grande trabalho. De fato o
companheiro Alexandre merece, foi eleito, mas como houve toda essa
confusão, digamos, jurídica, aí a prefeita em exercício Rosa Nogueira como
foi eleita Presidente da Câmara e assumiu de direito o mandato que lhe foi
colocado pela Justiça, ela fez um grande trabalho à frente daquele município
e com certeza o Alexandre vai pegar uma Prefeitura, dentro de todos os
critérios, perfeita e principalmente dentro da legalidade. Um município
que estava inadimplente, agora está adimplente, para que possa... eu mesmo
coloquei lá, fiz uma Indicação, algumas Indicações para aquele município,

que foram atendidas, e o município no começo do ano não pôde nem
receber. Mas agora já estava recebendo, já recebeu algumas por estar
adimplente e a Prefeita em exercício Rosa está de parabéns.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Sem dúvida,
Deputado Marcos Caldas, não vou entrar no mérito com relação a
administração da prefeita, até porque eu não conheço, mas não ouvi falar
nada que desmerecesse ela...

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Deputado Edilázio,
um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Só um minuto,
Deputado Fábio, eu já concedo. Nada que desmerecesse a Prefeita Rosa,
uma pessoa que tenho também consideração, como o seu marido Fares
Miguel e o pai saudoso Peixoto também, não vou entrar no mérito com
relação a administração dela. Creio eu que ela fez o que pôde por ser
mulher e por saber que aquilo era temporário, que ela não ia continuar
durante muito tempo. Eu acho que até foi mais do que ela esperava, que 10
meses, acredito eu, que ela não esperasse passar tanto tempo à frente do
município. Mas quando eu falo do prejuízo, eu falo do prejuízo eleitoral,
uma vez que o município foi às ruas vestido de verde, tirou o vermelho de
lá, botou o vermelho para correr com quase dois mil votos de diferença.
Uma diferença significativa, que foi uma derrota sentida no âmago do
Governador do Estado do Maranhão, porque lá ele tinha um aliado muito
forte, tinha deputado aqui, enfim era uma pessoa muito próxima do Governo
do Estado, do partido do Governador. E foi uma derrota sentida dentro do
Palácio dos Leões. E o prejuízo que eu falo é nesse sentido, no sentido da
insegurança jurídica, dos contratos. Saber que a presidente da Câmara
estava ali cumprindo o seu papel de direito, ainda que de forma precária
por não ser definitivo aquele momento. Mas essa insegurança jurídica eu
não tenho dúvida que acaba que o município perde com essa situação. E
espero eu agora que o Alexandre possa fazer uma grande administração,
possa colocar em prática o que todos aqueles acreditaram em outubro do
ano passado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Deputado
Edilázio, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FABIO BRAGA (aparte) – Deputado
Edilázio, primeiro parabenizar o Alexandre por ter ganho a eleição duas
vezes. Primeiro ganhou eleição no voto; segundo, ganhou eleição nos
tribunais. E de alguma forma, Dom Pedro se viu na mão da presidente da
Câmara, a Presidente Rosa Nogueira, que virou prefeita em exercício. E,
diga-se de passagem, mesmo juridicamente nós tivemos um impasse. Ela
foi a vereadora mais votada. Logo depois dos dois candidatos a prefeito,
quem mais teve voto na cidade foi a Rosa. Nesse período, nós tivemos o
pior período para quem assumiu nas últimas eleições. A Rosa não seria a
prefeita, se não fosse a presidente da Câmara, uma vez presidente da
Câmara, ela tomou posse durante dez meses, que foram os dez meses mais
terríveis para administrações municipais nos últimos anos. Vejam a
dificuldade para tirar um município da inadimplência, colocar nos eixos,
fazer pagamento das folhas, tentar colocar o município em outro rumo. Eu
entendo que quando conversei com o Alexandre, eu dizia que uma das
hipóteses satisfatória para o município era o eleitorado daquele município
conduzir ele à Prefeitura, haja vista que os votos que deram na urnas já era
o suficiente para que ele fosse prefeito de fato. Não era de direito naquele
momento e passou a ser agora. Além de fato, depois da eleição, de direito,
mas eu quero assim externar não só o parabéns ao Alexandre por ter ganho,
à Rosa também que era do mesmo grupo que ganhou com Alexandre a
eleição, que conduziu de maneira a não desagregar todo grupo dele lá, uma
vez que vai haver uma transferência de poder agora amigável, tranquila,
pacífica, imparcial. E a gente espera que Dom Pedro, tanto na mão do
Alexandre agora, como na mão da Rosa na Presidência da Câmara
Municipal, continue trilhando como um município que desenvolva, que
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crie expectativa de renda e de expectativa de empregos novos para aquela
região, que tanto foi abençoada por Deus e por conta da quantidade de gás
que tem no subsolo, mas também pela situação geográfica, que é e que vai
permitir que Dom Pedro se desenvolva cada vez mais. Por isso, transmita
ao Alexandre, meus parabéns, transmita a todos os eleitores, a toda a
população de Dom Pedro, que essa mudança será pacífica agora, tranquila,
harmoniosa, de poderes, haja vista que a Rosa continuará sendo a Presidente
da Câmara, e agora o seu aliado político, o Alexandre, será o prefeito do
município.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Sem dúvida,
deputado Fábio Braga, V. Ex.ª também que era um torcedor do Alexandre
naquele município, o deputado Marcos Caldas, deputado Antônio Pereira,
que aqui não se encontra. A deputada Graça Paz, também, ali sempre
atuando no município e torcendo para que a justiça fosse feita. E agora o
momento é de transição e sei que essa transição será da melhor forma
possível por conta da prefeita ainda, a Rosa, e que ela vai assumir a
Presidência da Câmara, ela viu as dificuldades que encontra-se a Prefeitura
do Município, vai ter uma sensibilidade ainda maior à frente da Câmara
Municipal com seus demais pares. E desejar a Dom Pedro que volte a ser
aquela cidade...

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Edilázio,
Vossa Excelência concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pois não,
deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Deputado,
V. Ex.ª foi feliz em usar da tribuna no horário do Tempo dos Partidos e falar
do último fato que aconteceu da decisão do TSE sobre o município de
Dom Pedro. Eu conheço muito bem ali a região, conheço o município,
conheço o Ribamar, conheço muito o Alexandre, então, com certeza,
aconteceu na realidade um fato que deveria ter acontecido, porque o
Alexandre é um cara realmente muito conhecido da região, sério,
trabalhador, foi Presidente da Câmara por vários mandatos. Foi um bom
Presidente, não só para Câmara, mas trabalhou muito. Assessorou muito
o Ribamar Filho, o seu irmão, quando era prefeito do município. Então,
com certeza, Dom Pedro está em boas mãos. Então, parabéns pelo seu
pronunciamento, parabéns por ter acontecido com o município de Dom
Pedro, que a população de Dom Pedro só tem a ganhar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Obrigado,
Deputado Rigo, V. Ex.ª que conhece muito bem a região e ali é votado em
Presidente Dutra, Barra do Corda, sempre campeão de votos. E só para
encerrar, senhor Presidente, é isso, desejar agora que Dom Pedro vai ser
comandada por aquele que foi legitimado nas urnas. Que o Alexandre faça
uma grande administração, que toda essa esperança que foi depositada há
um ano,  realmente tenha esse retorno, que ele escute o seu irmão Ribamar,
que foi prefeito já por vários mandatos, que é a grande liderança também
daquele município, e tenho absoluta certeza de que os eleitores de Dom
Pedro demoraram para ver ainda, passaram mais um ano para aguardar o
Alexandre sentar na cadeira de prefeito, mas não vão se arrepender, porque
ele tem boa vontade e tenho certeza de que fará um grande trabalho naquele
município.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pela
Liderança do Governo, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Deputado Rogério Cafeteira, por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados,
galeria, imprensa. Antes de começar, Deputado Roberto Costa, eu gostaria
de me desculpar com V. Ex. dessa furada de fila que estou acabando de
fazer, mas tenho certeza e vou aguardar o seu pronunciamento, mas tenho

certeza que V. Ex.ª vai me recompensar com um belo discurso sobre o
amigo que iremos comentar. Eu queria aqui, Senhor Presidente, registrar os
meus parabéns pela passagem do ex-secretário Márcio Jardim, que esteve
aí por dois anos e nove meses frente a SEDEL, pelo grande trabalho que ele
fez. Tenho certeza como um guerreiro, como um lutador, Deputado Roberto
Costa, vai seguir seu caminho com ao PT, serrando fileiras junto ao
Governador Flávio Dino em 2018 e tenho certeza, também, que como um
lutador ainda será agraciado com grandes vitórias. Aqui o meu registro de
parabéns, de admiração e reconhecimento pelo trabalho feito pelo Secretário
Márcio Jardim. Ao mesmo tempo, Deputado Roberto, que homenageio, e
é com grande satisfação que vamos ter agora o Senhor Hewerton Carlos
Rodrigues Pereira no comando da SEDEL, representando o PP. E aqui,
Senhor Presidente, é com muita satisfação que vejo o PP, do meu amigo
Deputado Wellington do Curso, serrando fileiras junto ao Governo do
Estado e dando sua contribuição para que a gente possa realmente efetivar
as mudanças que o Maranhão necessita. Tenho certeza que o Deputado
Wellington não vai fugir a esse combate e vai estar ao nosso lado trabalhando
pelo bem do Maranhão. Aqui, Senhor Presidente, queria só fazer um
registro, que depois poderia encaminhar à Mesa, se é possível ainda neste
semestre, que o PP pudesse vir para o Blocão, já que agora faz parte do
Governo e faz parte da nossa administração. Deputado Wellington, seja
muito bem-vindo, é uma alegria muito grande lhe receber. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (questão de
ordem) - Deputado Ricardo, o Deputado Rogério utilizou o tempo da
liderança do Governo? Eu poderia utilizar o tempo da liderança?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Sim, mas após o Deputado Roberto Costa, que já
solicitou que falará pela liderança.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Eu aguardo.
Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu também venho aqui,
junto com o Deputado Rogério, destacar primeiro o trabalho do Secretário
Márcio Jardim. O Márcio que é um companheiro nosso antigo, que sempre
militou dentro do movimento estudantil, dos movimentos sociais em São
Luís, apesar de nossas posições políticas sempre de lados opostos, mas
sempre mantivemos o respeito e admiração. E o Márcio, eu sempre dizia
que ele precisava de uma oportunidade para mostrar toda sua capacidade,
a sua competência e o seu compromisso com o estado do Maranhão. E ele
como Secretário de Esporte fez um grande trabalho à frente da Secretaria
do Esporte. Era um cidadão como Secretário que sempre deixou aberta a
porta da Secretaria para os desportistas, para os clubes, para todas as
modalidades esportivas e sempre foi também, em relação um torcedor
fanático do Sampaio Corrêa, sempre teve a sua participação direta em
todas as ações do Sampaio junto com nosso amigo Deputado Sérgio Frota,
e ele sai da Secretaria de Esporte muito maior do que entrou, porque
demonstrou todo seu trabalho, todo seu compromisso. Mas como ele
disse, perguntaram ao Márcio para aonde ele iria agora? E ele disse: “voltar
a ser o que sempre fui, professor da rede pública”. Esse é o Márcio Jardim,
é um cara desprendido, um cara que não tem nenhum sentimento de vaidade,
é um sujeito que sempre pautou a sua vida em defesa de suas posições
políticas. E falo isso de forma muito tranquila. Eu, que fui Secretário de
Esporte, tive a experiência também de ter sido Secretário de Esporte. Eu,
que tive o prazer de militar com o Márcio Jardim no movimento estudantil,
vejo que ele sai da Secretaria marcando a sua posição como um gestor
público. E eu tenho certeza que o futuro do Márcio não se encerra apenas
como Secretário. Eu acredito que o Márcio, com certeza, continuará servindo
o Estado em outros cargos, em outras posições. Porque, como eu disse,
demonstrou, primeiro, um espírito público que é importante para qualquer
cidadão que pensa em ter uma vida, digamos assim, ligada diretamente à
política, e o seu trabalho como gestor também deixou legados importantes
na Secretaria de Esportes. E esperamos, desejamos ao Márcio sucesso nas
próximas empreitadas, nas suas lutas políticas. Então eu quero agradecer
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aqui, Senhor Presidente, a oportunidade aqui de destacar todo esse trabalho
que o Márcio Jardim fez à frente da Secretaria de Esporte. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Agora sim, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Presidente, questão de ordem. Eu gostaria que,
logo após o Deputado Othelino, eu pudesse usar o tempo da liderança do
nosso bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Logo após o Deputado Othelino, o Deputado Josimar.
Cinco minutos sem apartes, Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
colegas jornalistas. Eu vim à tribuna também para comentar a adesão do
Partido Progressista ao Governo. Eu acho que esta decisão do Presidente
André Fufuca de participar agora formalmente do Governo é uma decisão
inteligente. É uma decisão que certamente reforçará nosso time, não só
pelo potencial eleitoral do Deputado Federal André Fufuca, mas pela
contribuição que o PP vai dar agora indicando um dos seus quadros para a
Secretaria de Esporte. E além de uma adesão no aspecto político importante,
é certamente uma manifestação do Deputado André Fufuca de que concorda
com o novo momento pelo qual passa o Maranhão, e que deseja dar a sua
contribuição oficial, participando deste novo momento para o Maranhão.
Então vejo com alegria. E como deputado do PCdoB, eu saúdo o Deputado
André Fufuca pela sua decisão de indicar um do quadro do seu partido
para fazer parte deste Governo, que já vem mudando para melhor a vida
dos maranhenses. Além disso, não poderia deixar de registrar com veemência
o papel, o trabalho feito pelo agora ex-secretário Márcio Jardim à frente da
Secretaria de Esportes. Márcio Jardim é um quadro político de grande
valia, que cumpriu bem a sua missão, agora cumprirá outra missão. E
certamente o fará com a competência de sempre. Um militante político
dedicado, que conheço desde os tempos da política estudantil na
Universidade Federal do Maranhão, Márcio Jardim, que foi coordenador
do Diretório Central dos Estudantes, que tinha sempre uma militância
intensa, uma militância de esquerda com muita visibilidade, na Universidade
Federal do Maranhão, e agora muda a  missão, mas certamente é um
quadro, quadro político valoroso que é, ele ainda dará muitas alegrias para
o nosso estado, acho inclusive que com participação nas eleições de 2018.
Enfim, fica aqui este reconhecimento ao trabalho do Márcio Jardim, um
militante, como já disse, aguerrido, querido e respeitado, em todos os
campos da política. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Pela liderança, o Deputado Josimar, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) – Presidente, Deputados,
Deputadas, Mesa Diretora, galeria, internautas. Venho a essa tribuna para
falar que algumas visitas que fiz a alguns municípios, especificamente ao
município de Monção. Estive neste sábado com a Prefeita Cláudia e seu
esposo, Dr. Henrique, tivemos a oportunidade de agraciar aquelas pessoas
daquela cidade que estão ansiosamente esperando por benefícios e, nessa
oportunidade, nós assumimos um compromisso, o deputado Josimar,
ainda este ano, viabilizar recursos para aplicação de 5 km de asfalto e
também gostaria de ressaltar a grande parceria do Governo do Estado da
implantação de mais 5 km de asfalto, na Cidade de Monção. Parceria essa
que faz a conjuntura de uma grande aliança política entre o deputado
Josimar, a prefeita Cláudia, o Governador Flávio Dino, que se pôs à
disposição em ajudar aquele município e já começou a ajudar. Então, a
população de Monção pode confiar e acreditar que ainda este ano a prefeita
Cláudia junto com seu grupo estará beneficiando o município de Monção
com 10 km de asfalto. Para um município de mais de 30 mil habitantes
implantar 10 km de asfalto, logo no primeiro ano de mandato, isso é um

avanço muito grande. Claro que temos consciência que o município precisa
de mais benefícios e ao fechar um compromisso com a prefeita Cláudia,
nós também assumimos os compromissos de encarar essas necessidades e
de procurar soluções para cada uma, nós estamos trabalhando junto há
pouco mais de dois meses, mas aí já está um exemplo para que a Prefeita
Cláudia, formou essa aliança dentro do nosso grupo. É muito importante
essa parceira do Governo, essa implantação imediata do Mais Asfalto,
pois sabemos que tudo que puder ser feito, em via pavimentações, terá
que ser feito até o ano de janeiro, a partir de janeiro com certeza o nosso
Maranhão já vai ser agraciado com a chuva do inverno e terá que ser
suspensas todas as aplicações de asfalto. Temos consciência que a nossa
prefeita está passando por dificuldade, mas ao conversar com ela vi que ela
tem um novo planejamento para o próximo ano, onde poderá ter mais
estabilidade, onde com certeza vai ter mais recurso para solucionar muitos
problemas e muitos compromissos de campanha que ainda estão pendentes.
O povo de Moção pode acreditar que essa parceira do Deputado Josimar
também junto com a nossa Presidente do PR Mulher, a Detinha, com
certeza vai não só agraciar o município com recursos extras do Governo do
Estado, do Governo Federal, mas também agraciar com o conhecimento
administrativo que adquirimos ao longo desse tempo, que a ex-Prefeita
Detinha foi Prefeita por oito anos lá em Centro do Guilherme, eu também
fui Prefeito por oito anos em Maranhãozinho e estamos colocando à
disposição da Prefeita Cláudia todo o nosso conhecimento que adquirimos
e também se esforçando o máximo para que possamos reforçar cada vez
mais essa parceria. Quero agradecer todo o grupo de vereadores, a vice-
prefeita que nos acompanhou naquele momento onde visitamos todas as
ruas esburacadas, ruas que nunca receberam benefício. E quero agradecer
pela conjuntura do grupo em abraçar também o desafio desse projeto
político que nós temos, junto ao PR, Josimar e Detinha, e junto com mais
outros Deputados de outras regiões que também vão consolidar esse projeto
político. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado
Dr. Levi Pontes, por 10 minutos e logo em seguida o Deputado Júnior
Verde por 05 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em exercício Deputado Ricardo Rios, demais
membros da Mesa, Senhores Deputados, imprensa, TV e Rádio
Assembleia. Senhores Deputados, volto a esta tribuna com o dever, como
cidadão, como Deputado Estadual e, acima de tudo, como médico, um
dever de esclarecer à população maranhense, de desserviços prestados
aqui por alguns Deputados da Oposição, alguns parlamentares que fazem
nesta Casa, principalmente no tocante ao que foi falado hoje aqui do
Hospital  de  Traumatologia e  Ortopedia,  que é mais conhecido como
HTO. Este  hospital, senhoras e  senhores  que  estão me  ouvindo,
encontra-se  em pleno funcionamento,  como todos  tem absoluta  convicção
, porque  lá  já estive. E  acabo de  entrar  em contato com o senhor
Secretário de  Saúde  doutor  Carlos Lula  e  com o  próprio diretor  do
hospital, o Milton Gripe.   E as  informações  que  eu  trago aqui, estas, sim,
são  verdadeiras. E convido os senhores  deputados,  a imprensa  para
verificar  a  veracidade  do  que eu estou falando e  não  os  boatos que  são
espalhados por  aqueles  que  não aceitam o progresso, o desenvolvimento,
a qualidade  do serviço que  hoje  está  sendo prestado  para  os maranhenses
no tocante à  saúde  pública.   Desde  o dia  em que  este  hospital foi aberto,
já foram atendidos em consultas  especializadas  103  pacientes. O
funcionamento  daquela  Unidade  está acontecendo de  forma  programada
e técnica.  A  exemplo,  eu olhei no quadro cirúrgico que segunda-feira já
será realizada uma cirurgia extremamente complexa. Uma cirurgia grande,
uma prótese de quadril, prótese de joelho em pacientes idosos. Infelizmente,
por questão de ética médica, eu não posso aqui citar o nome destes pacientes,
mas digo aos senhores que um é o ex-goleiro do Moto Club que vai realizar
uma cirurgia que poucos centros especializados do Brasil realizam. Esta
cirurgia tem o nome de LCA. É uma cirurgia que inclui enxerto, uma técnica
internacional, que agora o nosso hospital de traumatologia, com esta equipe
multidisciplinar, uma equipe nacional e até com médicos internacionais,
consegue trazer e engrandecer o serviço de medicina no Maranhão. Portanto,
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senhoras e senhores, eu quero também reforçar que no HTO, aquele hospital
para quem entende de SUS, ele não é um hospital de urgência e emergência.
Este hospital, Deputado Ricardo Rios, é um hospital que nós chamamos
de referência, é um hospital que nós chamamos de porta fechada. Portanto,
todos os pacientes que lá serão operados terão que ser encaminhados por
outros hospitais e por especialistas da área e lá chegando são,
primeiramente, consultados, para logo em seguida ser marcada a cirurgia.
Portanto, é de muita importância que todos e por essa razão que eu estou
usando a tribuna desta Casa, para acabar com esta falácia, com esses
boatos de que o hospital não está funcionando, isso não é verdade, está lá
para todo mundo ver, é um hospital de alta complexidade, de referência e
está marcando todas as cirurgias, ninguém de bom senso pode imaginar,
deputado, que em 3 dias de funcionamento, a sua capacidade instalada será
feita na mesma semana. Portanto, ninguém pode ter a ousadia de querer
diminuir a grandeza e a importância deste hospital para o povo do Maranhão.
Nós temos, sim, que ser gratos e termos a capacidade de reconhecer este
importante hospital para o povo do Maranhão, que eu tenho convicção
absoluta que vai resolver muitos problemas, muitos pacientes sequelados,
muitos pacientes que estão hoje dependendo do INSS, e que não pode
enfrentar o mercado de trabalho. Portanto, parabéns ao Senhor Secretário
de Saúde e a toda a sua equipe. Parabéns ao Senhor Governador por mais
um grande hospital com tamanha dificuldade, mas fazendo cada vez mais
com menos. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Com a palavra, o deputado Júnior Verde, por cinco
minutos.

 O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados, imprensa, galeria e todos que nos
acompanham em todo Estado do Maranhão. Só fazer alguns registros,
Senhor Presidente, primeiro, eu não poderia deixar de fazer referência à
passagem do Dia dos Professores, que foi dia 15, domingo, um dia
importante, até porque nós temos que homenagear os responsáveis pelo
desenvolvimento da educação no nosso país e no nosso Estado. E, de
forma especial também, por conta de ser profissionais que trabalham para
a formação, uma profissão muito importante que forma outras profissões.
O professor é essencial para educação. Eu não poderia deixar também de
fazer referência a esse dia importante aqui parabenizando a todos os
professores do Estado do Maranhão, que Deus possa abençoar as suas
atividades e que nós possamos valorizá-los, a cada dia, e que seja valorizado
tanto nos seus municípios quanto também no âmbito do Estado e que nós
possamos ter cada dia um profissional mais motivado e que possa estar se
dedicando às pessoas, formando realmente profissionais e assim contribuir
com o desenvolvimento da nossa sociedade. Pois uma sociedade forte
passa por educadores ávidos que buscam realmente desenvolver o seu
aspecto cognitivo transmitir conhecimentos e assim buscar essa transmissão
de conhecimento e contribuir com o processo social. Então a todos meus
parabéns e que Deus nos abençoe. Também fazer referência, Senhor
Presidente, a solenidade que participamos da entrega de 103 motocicletas
para o fortalecimento das ações da Polícia Militar no Maranhão, que foi
realizado no dia 11. Nós tivemos a oportunidade de participar, ali no
Auditório da Secretaria de Fazenda do Estado, e na oportunidade com o
Prefeito Miltinho Aragão, com a Prefeita Dídima, de Vitoria, tivemos a
oportunidade de entregar as chaves das motocicletas a esses Prefeitos. E
com muita honra agradecer aos Prefeitos pelo deferimento, pela
oportunidade de estar ali ao lado deles, de grandes gestores, por terem feito
grandes trabalhos, tanto o Miltinho quanto a Prefeita Dídima. E que não
tenho dúvidas, com o Governador fizemos a entrega dessas chaves que
vão fortalecer a Segurança Pública dos municípios. É claro que queremos
ver mais empreendimentos, tanto no aspecto da estruturação das Polícias
no Estado do Maranhão, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar.
Esses equipamentos são importantes. Nós estamos falando das questões
operacionais, de possibilidade de chegar mais rápido, de um veículo de
pronta ação que permite uma mobilidade e vai fortalecer esses municípios,
tanto pela questão ostensiva da Polícia Militar, a presença da Polícia
Militar que vai estar nos bairros, nas comunidades ali interagindo, buscando

coibir a criminalidade, como também a forma mais rápida de chegar ao
atendimento de ocorrências policiais. Então fazemos aqui essas referências
por entender que é preciso continuar equipando as polícias, estruturando
como nós recentemente ainda há pouco ouvimos aqui a questão, por
exemplo, da entrega de novas Delegacias reformadas, que já fizemos um
pronunciamento sobre esse assunto, solicitando reformas de Delegacias, a
estruturação das Polícias Civis, da Polícia Civil de forma especial, porque
precisamos reequipar, reaparelhar e assim dar condições para o combate à
criminalidade. Então essa entrega dos equipamentos das motos foi
importante. Foram entregues centenas de motos, 103 motos que vão servir
a dezenas de municípios maranhenses. Isso demonstra a preocupação do
Governo com o aparelhamento das Polícias e nos serve como referência,
que precisamos continuar avançando no processo de segurança pública. E
para isso temos que ter esse entendimento: equipamentos, formação dos
nossos policiais. Quando falo formação é buscar realmente a capacitação
desses policiais, com cursos permanentes para que eles possam estar,
claro, se qualificando a cada dia e servindo melhor a sociedade. A valorização
também é algo que trabalhamos, a questão da valorização e temos solicitado
que o Governo também faça um processo de valorização como tem feito
na questão das promoções da Polícia Militar. A questão que brigamos aqui
também, já encaminhando ao Governo a necessidade da mudança de nível,
do nível superior para Polícia Civil, é a questão de buscar realmente,
apostar não só nos recursos materiais, mas nos recursos humanos, que é
essencial. É claro que ali é uma demonstração, é um gesto importante como
também a entrega das viaturas que tivemos a oportunidade de participar.
Mas acredito que possamos sim continuar esse avanço, porque muitos
municípios ainda precisam de mais viaturas, muitos municípios precisam
de mais motos, porque estamos falando do combate à criminalidade que a
cada dia, infelizmente, desvirtua a sociedade, com intento da sociedade por
meio do cometimento de crimes. E para isso as Polícias têm que estar de
pronto atendendo de forma realmente a superar esses intentos e, claro, se
fazer sentir como presença. E esse se fazerem sentir como presença se faz
com novas viaturas, com motos, com armamentos pesados, com
profissional qualificado e assim vamos ter o processo de segurança pública.
Então quero parabenizar a iniciativa do Governo, que possamos participar
de mais iniciativas como essa, porque os municípios precisam realmente
de equipamentos, precisam de mais pessoal. E nós temos, inclusive, cobrado
aqui, por falar em pessoal, também a questão da convocação do sub judice.
Eu sei que é uma questão de justiça, mas vamos terminar insistindo,
porque entendemos que é uma questão necessária. Nós precisamos
fortalecer a segurança pública não só pela entrega de equipamentos, mas
também pelo aumento de contingente policial, que tem que ser permanente.
E, assim, nós vamos ter o resguardo da sociedade e o fortalecimento de algo
que é fundamental, que é a segurança pública, podendo levar tranquilidade
a todos os nossos irmãos e irmãs maranhenses. Que Deus nos abençoe e
até amanhã. Obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTEFINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Sem oradores para o Expediente Final.

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

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Sétima Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia onze de outubro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro, Toca Serra e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Edilázio Júnior, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Léo Cunha, Marcos Caldas,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto
e Zé Inácio. O Presidente em exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney,
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. Não houve oradores inscritos no Pequeno
Expediente, como também, não houve “quórum” regimental para apreciar
a Matéria constante na Ordem do Dia, que ficou transferida para a próxima
Sessão Ordinária. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos
nº 763/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad; 765/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde e nº 766/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide.  Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No Tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Eduardo Braide
falou pelo Bloco Parlamentar Independente e o Deputado Wellington do
Curso, falou pela Liderança deste Bloco. O Deputado Bira do Pindaré
falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e a
Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. No
Expediente Final ouviu-se o Deputado Júnior Verde.  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, 16 de
outubro de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 755/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 751/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 05 de outubro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
25 a 29 do mês de setembro do deputado Edson Araújo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se representando esta Casa em reunião no Ministério do
Meio Ambiente e na Confederação Nacional da Pesca na cidade de Brasília
–DF.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
outubro de 2017. DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO -
PRESIDENTE. DEPUTADORICARDO RIOS - PRIMEIRO
SECRETÁRIO. DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 756/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 750/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 05 de outubro  do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas no
período de 25 a 28/09/2017 do deputado Fábio Macêdo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
outubro de 2017. DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO -

PRESIDENTE. DEPUTADORICARDO RIOS - PRIMEIRO
SECRETÁRIO. DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 757/2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 748/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 05 de outubro  do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas
nos dias de 27 e 28 de setembro de 2017,do deputado Wellington do
Curso, tendo em vista o mesmo encontrar-se participando da Reunião do
Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico representando esta
Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
outubro de 2017. DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO -
PRESIDENTE. DEPUTADORICARDO RIOS - PRIMEIRO
SECRETÁRIO. DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 836 /2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Coronel Antônio Roberto dos Santos
Silva.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Coronel Antônio Roberto dos Santos Silva, em função do
seu empenho de levar os valores da Corporação da Policia Militar do
Maranhão, através do Colégio Militar Tiradentes no Estado do Maranhão
em especial para o Município de Timom-MA.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de outubro de 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado RICARDO RIOS -
Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 837/2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Alessandro da Câmara Batista.

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Alessandro da Câmara Batista, natural da cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de sua
publicação.
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MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de outubro de 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado RICARDO RIOS -
Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2016, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 838 /2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Tenente Coronel Everaldo Coutinho
Moraes.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Tenente Coronel Everaldo Coutinho Moraes.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de outubro de 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado RICARDO RIOS -
Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2016, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 839/2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Anselmo Castelli.

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Anselmo Castelli, de nacionalidade Italiana.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que
a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de outubro de 2017.

Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 366/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 198/2016, de autoria do

Senhor Deputado Bira do Pindaré, 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.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente Projeto
de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei nº

198/2016) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que está de
acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 198/2016, nos termos do voto
do relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 16 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

PROJETO DE LEI Nº 198 / 2016

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.

Art. 1º- As empresas da construção civil prestadoras de serviços
no Estado do Maranhão deverão contratar e manter prioritariamente
empregados trabalhadores domiciliados neste Estado, no percentual de
70% (setenta por cento) do seu quadro efetivo de funcionários, assegurando
o pleno emprego e geração de renda no Estado do Maranhão.

§ 1º O percentual previsto no caput deste artigo é destinado para
as novas vagas que forem criadas a partir da vigência desta Lei, compreendida
por função aos trabalhadores contratados mediante a intermediação do
Sistema Nacional de Empregos-SINE do Estado do Maranhão.

§ 2º A abertura das vagas reservadas previstas nesta Lei, será
publicada em sitio eletrônico na rede mundial de computadores e nos
postos de atendimento aos Trabalhadores-PAT.

§ 3º Para efeito de comprovação de residência no Estado do
Maranhão e usufruto do que dispõe o caput deste artigo, o cidadão deve
demonstrar documentalmente o seu domicilio eleitoral no Estado do
Maranhão, em período, nunca inferior a 06 (seis) meses de residência fixa.

§ 4º Na hipótese de não haver candidato para o preenchimento
das vagas destinadas à mão de obra local em 15 (quinze) dias após a
publicação de sua abertura, a empresa poderá contratar trabalhadores de
outros Estados da Federação.

Art. 2º - Será exigindo para habitação em licitações públicas, o
mesmo percentual de trabalhadores nas obras ou prestação de serviços
estabelecidos no art. 1º desta Lei.

§ 1º As exigências de que trata o caput deste artigo deverão constar
do edital da licitação.

§ 2º Na hipótese de não haver candidato para preenchimento das
vagas destinadas à mão de obra local, aplica-se o § 4º do art. 1º desta Lei.

Art. 3°- Não se aplica a determinação prevista nos artigos anterior
mediante as seguintes hipóteses:

I- para contratações de trabalhadores cuja mão de obra exija
especialização ou habilitação especifica, oriunda de qualificação em curso
técnico, graduação em curso superior ou pós graduação;

II- admissão de empregado para ocupar cargo de chefia e direção
de equipes.
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Art. 4°- Caberá ao Executivo, por meio dos órgãos competentes,

fiscalizar o cumprimento desta lei e penalizar as empresas infratoras,
dispondo da colaboração dos Sindicatos das Categorias e demais Comissões
representativas dos trabalhadores.

Art. 5º- O não cumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º da
presente lei, sujeitará a Empresa ás seguintes sanções administrativas,
progressivamente:

I- advertência por escrito emitida pelo Órgão estadual competente;
II- multa no valor de R$ 40.0000,00 (quarenta mil reais) por obra

ou prestação de serviços em desobediência a presente Lei;
III- em caso de reincidência, multa no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) por obra ou prestação de serviço em desobediência a
presente Lei.

Art. 6°- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

P O R T A R I A   Nº 952/2017

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

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARIA ARISTEIA RABELO
CAMPOS MACHADO, Subdiretor de Cerimonial e Relações Públicas
matrícula nº 1627249 e FLÁVIO JOSE SANTOS RIBEIRO, Chefe de
Gabinete, matrícula nº 1392463, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto do Contrato nº 031/2017-AL., celebrado entre a
Empresa Nova Siciliano Indústria e Comércio de Placas Metálicas – EIRELI
e esta Casa Legislativa, para o fornecimento de Medalhas de Mérito
Legislativo, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente

P O R T A R I A   Nº 954/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a solicitação da Diretoria
de Comunicação Social,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores CARLOS ALBERTO FERREIRA
DA SILVA, matrícula nº 1632041 e DANIEL ANGELO VELOSO
MORAES, matrícula nº 1638055, ambos lotados na Diretoria de
Comunicação, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
do Contrato nº 033/2017 - ALEMA, referente ao Processo Administrativo
nº 3154/2016-ALEMA e Pregão Presencial nº 046/2017-CPL/ALEMA,
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa
M.C.S.LIMA ROOS-ME,  que versa sobre o fornecimento e instalação de
equipamentos das Ilhas de Edição, quais sejam: Mac Pro, Monitores,
HD Externos, Magic Mouse, Magic Keyboard com teclado numérico,
My Cloud de 32 TB e AppleCare Protection  Plan para Mac Pro,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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