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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.02.2020

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

1. PROJETO DE LEI N° 625/2019, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE, QUE DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DO
GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE
ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA DE 11/12/
2019, DEVIDO O PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO AO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, NO ÂMBITO DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

II - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI N° 539/2019, DE AUTORIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO
DE PERDAS INFLACIONÁRIAS NA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO MARANHÃO, ALTERA ANEXOS DA LEI Nº 8.077/2004 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 160/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
SERGIO LUÍS VERAS PARENTE, NATURAL DE SOBRAL (CE).
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO N° 001/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 539/2020, DE
AUTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,

Atendendo a mandamento constitucional, é com grande
satisfação que mais uma vez me dirijo a essa Egrégia Casa Legislativa
para enviar esta mensagem que marca a abertura dos trabalhos de
2020. Início desejando um ano de muito trabalho e conquistas na nobre
missão de construirmos um Maranhão mais justo e próspero para
todos.

Como é do vosso conhecimento, assumimos o Governo do
Estado em um contexto de severa recessão econômica nacional e
consequente crise fiscal. Apesar disso, a partir de um esforço coletivo,

conseguimos alcançar resultados expressivos e obter reconhecimento
nacional pelas nossas realizações, que têm o Poder Legislativo como
importante parceiro.

Esta mensagem se presta a que sublinhemos as múltiplas
conquistas do nosso governo, que são frutos da boa e séria aplicação
do dinheiro público, uma das principais marcas da nossa gestão.
Queremos uma sociedade de direitos para todos, e isso só é possível
com um trabalho probo, dedicado e ousado.

Três legados sociais marcam a nossa presença no Governo do
Maranhão:

O primeiro deles é que, neste governo, já alcançamos o maior
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da nossa
história. A nota da rede pública estadual de Ensino Médio saltou de 2,8
para 3,4 e o Maranhão passou de 22º para o 13º lugar no ranking
nacional. Uma grande conquista educacional que gera novas
oportunidades para os jovens maranhenses. Estamos na expectativa
de que a divulgação do IDEB neste ano de 2020 vai consolidar essa
trajetória de crescimento.

Este governo também retirou o Maranhão da lista dos estados
mais violentos do Brasil e livrou a capital São Luís de figurar no ranking
das 50 cidades mais violentas do mundo. Com investimentos em pessoal
e equipamentos, promovemos até aqui a redução de 72% na taxa de
homicídios na Grande São Luís. Temos hoje o maior efetivo policial da
história do Maranhão e a maior frota ativa, além de novos prédios,
armamentos e tecnologia, a exemplo do Laboratório de Genética Forense.

O terceiro legado social demarca que esta é a gestão que
conseguiu colocar para funcionar a maior rede pública de saúde que
esse estado já teve. Entregamos uma dezena de grandes hospitais,
implantamos serviços especializados, como a Clínica Sorrir e o Hospital
de Traumatologia e Ortopedia, e realizamos 840 mil atendimentos, por
meio da Força Estadual de Saúde, em lugares onde cuidados médicos
nunca haviam chegado. Outra importante conquista nesta área foi a
redução da mortalidade materna pelo 5º ano consecutivo, fruto de
políticas públicas voltadas ao cuidar das gestantes maranhenses.

Para 2020, seguiremos nos dedicando à ampliação de direitos e
justiça social. Alguns investimentos já se materializam no pórtico deste
novo ano, a exemplo das 25 novas escolas em tempo integral, que
contemplam as nossas redes Educa Mais, Instituto Estadual de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e a nova
experiência que estamos implantando: um centro bilíngue em tempo
integral para o Ensino Fundamental. Ao todo, são 5 mil novas vagas,
ampliando o acesso à uma educação transformadora, de qualidade e
que abre avenidas de oportunidades.

Na saúde, temos a ousada meta de realizar 200 cirurgias por
dia em nossa rede estadual de saúde. Serão 70 mil procedimentos
eletivos no Programa Mais Cirurgias, o que representa uma perspectiva
de crescimento de 12% em relação ao ano passado e 180% em relação
a 2014. No primeiro semestre de 2020, para complementar a
regionalização da rede, vamos inaugurar três novos hospitais nos
municípios de Lago da Pedra, Santa Luzia do Paruá e Viana, este último
voltado para Traumatologia e Ortopedia. As Policlínicas também serão
expandidas e sete novas unidades devem agilizar as consultas
ambulatoriais e realização de exames diversos. Temos também outras
unidades de saúde que serão abertas no 2º semestre.

Seguindo a missão de interligar o estado, vamos inaugurar 10
novas pontes e rodovias estaduais, a exemplo das estradas de Altamira
– Santa Luzia; Triângulo – Dezessete (entre Dom Pedro e Codó);
Santo Amaro – Primeira Cruz; Lagoa Grande do Maranhão – Lago da
Pedra; dentre outros. Serão 287 novos quilômetros, demonstrando o
compromisso que temos com o bem-estar do nosso povo e com a
geração de renda, uma vez que novas estradas também facilitam o
escoamento da produção. Vamos começar novas importantes obras em
2020, a exemplo da ponte de São Félix de Balsas; a estrada entre
Trizidela e São Luís Gonzaga; e a pavimentação da MA - 006 entre
Balsas e Alto Parnaíba.

No que tange à Segurança Pública, 100 novas viaturas serão
entregues, aumentando a nossa capacidade de patrulhamento. Com a
polícia nas ruas, é possível estreitar o relacionamento com a comunidade
e atender de forma mais direta as demandas nas áreas de ocorrência,
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ganhando agilidade nas ações de prevenção e repressão ao crime.
Teremos também mais avanços no sistema prisional, uma das áreas
mais críticas do Governo quando assumimos a gestão. Para 2020,
estão previstas mais de 1.900 novas vagas, diminuindo o déficit
histórico do estado.

Atendendo aos anseios da população indígena do nosso estado,
notadamente no que tange a prover condições melhores de vida, teremos
no âmbito do programa Maranhão Verde um investimento de R$ 5
milhões voltado para a capacitação de técnicos indígenas, implantação
de práticas agroecológicas em aldeias, além da conservação e
recuperação das áreas degradadas de territórios indígenas. Não obstante,
lembramos que, no Brasil, a responsabilidade precípua com os povos
indígenas compete à esfera federal, em obediência à Constituição.

Visando ao desenvolvimento socioeconômico sustentável do
Maranhão, elaboramos a primeira etapa do Zoneamento Ecológico
Econômico (ZEE), que se mostra um instrumento de planejamento
estratégico indispensável ao aperfeiçoamento das políticas públicas
do nosso estado. Na primeira fase, o ZEE está focado no Bioma
Amazônico, que abrange 108 municípios. Finda esta fase, o Governo
está iniciando os ZEEs dos biomas Cerrado e Costeiro, para,
proficuamente, diversificar a matriz produtiva, promover inclusão
socioeconômica e estimular a conservação dos territórios.

Cinco novos parques ambientais, áreas de conservação
importantes para o nosso estado, serão construídos em 2020: Morros,
Anapurus, Carolina, Timon e Bacanga, em São Luís. São R$ 15 milhões
de investimento em espaços que promovem lazer, esporte e contato
com a natureza para a nossa população. Com as Praças da Família, que
serão executadas em 40 municípios maranhenses, vamos ampliar ainda
mais os equipamentos de convivência e atividades físicas. Destaco,
ainda, a ampliação do Parque do Rangedor, em São Luís, facilitando o
seu uso sustentável.

Essas são algumas prioridades que tenho a destacar para o ano
de 2020, entre centenas de obras e serviços públicos de alta relevância.
Tenho uma visão profundamente democrática e por isso sei que temos
que abrir os braços para acolher a todos e governar bem. Esta Casa
Legislativa é parte essencial nas conquistas desses cinco anos de
governo. Peço o vosso apoio na continuidade desse processo que tem
se demonstrado tão profícuo na construção do MARANHÃO DE
TODOS NÓS.

REQUERIMENTO Nº 001 /2020

Senhor Presidente:

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, após a
manifestação do Plenário, solicito que seja discutido e votado em Regime
de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após apresente sessão,
o Projeto de Lei nº 539/2019, de autoria do Ministério Público.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 31 de janeiro de 2020.
Ricardo Rios - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.02.2020
EM: 03.02.2020

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS
LEGISLATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS

16h20.

MESA:
O SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DEPUTADO
OTHELINO NETO

EXMO. SENHOR FLÁVIO DINO, GOVERNADOR DO
ESTADO DO MARANHÃO

EXMO. SENHOR LOURIVAL SEREJO, VICE-
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EXMO. SENHOR RAIMUNDO NONATO SILVA,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES PARLAMENTARES

EXMO. SENHOR EDMAR CUTRIM, CONSELHEIRO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXMO. SENHOR ALBERTO BASTOS, DEFENSOR
PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

O EXMO. SENHOR THIAGO DIAZ, PRESIDENTE DA
OAB SECÇÃO MARANHÃO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene de instalação dos trabalhos legislativos da
segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa
do estado do Maranhão. Convido a compor a Mesa dos trabalhos, o
Exmo. Senhor Flávio Dino, Governador do Maranhão; o Senhor
Lourival Serejo, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Presidente
eleito, neste ato representando o Presidente José Joaquim Figueiredo
dos Anjos; o Senhor Raimundo Nonato Silva, Chocolate, Secretário
Municipal de Relações Parlamentares, neste ato, representando o
Prefeito Edivaldo Holanda Junior; o Senhor Edmar Cutrim, Conselheiro
do Tribunal de Contas, neste ato, representando o Presidente Nonato
Lago; Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de
Justiça, o Senhor Alberto Bastos, Defensor Público-Geral do Estado;
o Senhor Thiago Diaz, Presidente da OAB, Secção Maranhão. Convido
todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos o Hino
Nacional Brasileiro, interpretado pela cantora Tassia Campos,
acompanhada pelos músicos Aníbal Cristian e Marconi Gal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Exmo. Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, que fará a leitura da Mensagem Governamental de
Abertura dos Trabalhos Legislativos, nos termos do Artigo 64, inciso
VII, da Constituição do Estado do Maranhão.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO FLÁVIO DINO - Na pessoa do eminente Presidente
Othelino Neto, saúdo todas as autoridades que compõem a Mesa,
cumprimento muito especialmente os eminentes parlamentares que
aqui estão e que representam as várias regiões de segmentos sociais do
nosso Estado, cumprimento a nossa equipe de Governo, que comparece
também a este Ato, assim como demais autoridades, representantes da
Sociedade Civil, imprensa, senhoras e senhores. Faço questão de mais
uma vez comparecer pessoalmente, na condição de chefe do Poder
Executivo, ao Parlamento Estadual para cumprir um mandamento
constitucional atinente ao envio da mensagem anual do Poder Executivo
ao Parlamento. De tantas formalidades constitucionais que o Brasil
importou do Constitucionalismo Americano, dos Estados Unidos, esta
é uma que se coaduna plenamente com a visão segunda a qual os
Poderes são independentes e harmônicos e exercem uns sobre os outros
controles recíprocos do chamado Princípio dos Freios e Contrapesos.
Por isso mesmo, é claro, que o comparecimento a este Parlamento visa
de um lado a dar cumprimento a esse mandamento, a essa imperatividade
emanada diretamente da Magna Carta, mas, às vezes daqui e d’acolá, a
tradição é que o Poder Executivo se faça representar por outros agentes
que o compõe. Creio ser esta uma má tradição no nosso país. Creio que
é um dever de quem exerce uma delegação da soberania popular prestar
contas e esta é razão pela qual, mais uma vez, em todos os anos, nas
aberturas dos anos legislativos o Poder Executivo se faz aqui
representar para fazer uma breve resenha daquilo que foi feito e ao
mesmo tempo sublinhar algumas metas prioritárias para o ano
legislativo que ora se inaugura sob a perspectiva, sob a óptica daquilo
que o Poder Executivo considera prioritário para debate e crítica e
deliberação soberana dos integrantes deste Parlamento. Faço questão
de sublinhar que consideramos que uma obra governamental é
mensurada com resultados objetivos, concretos, porém tais resultados
objetivos não são apenas tangibilizados em cimento, concreto e asfalto.
Legados sociais, por vezes, são mais concretos e mais duradouros e
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mais sustentáveis do que obras que daqui e d’acolá possam ser feitas,
porque as obras físicas que são imprescindíveis adquirem uma dignidade
diferente na medida em que servem para promover a dignidade da
pessoa humana, mandamento inscrito no Artigo 1º, da Carta da
República. Três legados sociais, portanto, fazem com que eu possa,
por intermédio dessa evocação, apresentar um resumo do que fizemos
juntos até aqui. Faço questão de, em primeiro lugar, destacar que temos
hoje, no Maranhão, o maior Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, IDEB, da nossa história, saindo do 22º lugar no que se refere à
rede estadual de ensino médio e finalizamos o penúltimo ciclo em 13º.
Um salto, portanto, na medida em que saímos da metade dos piores e
ingressamos na metade dos melhores, já que são 27 unidades federadas.
Estamos na expectativa, eminente Presidente Lourival, da declaração
pelo Poder Executivo Federal, do Ministério da Educação, meados
deste ano, do novo IDEB do Estado do Maranhão. E o primeiro legado
que eu quero aqui sublinhar, destacar e enfatizar é a nossa crença de
que teremos a continuidade do processo de crescimento do IDEB no
Maranhão, tanto no que se refere à rede estadual quanto no que se
refere às redes municipais de ensino, uma vez que elas são indissociáveis
para podermos ter, no futuro, um Estado mais desenvolvido e justo. O
segundo legado que eu gostaria de sublinhar diz respeito à redução da
violência. Nós tivemos o declínio de 72% na taxa de homicídio região
metropolitana de São Luís, um dos maiores decréscimos do Brasil. E
retiramos com isso a capital de todos os maranhenses do desonroso
hall das 50 cidades mais violentas do mundo. E este é um legado que eu
gostaria de aqui sublinhar. E o terceiro deles diz respeito à saúde, Dr.
Gonzaga, Dr. Alberto, nós sabemos as dificuldades nesta área e aqui
quantos militam profissionalmente, até há décadas, alguns, na temática
da saúde e sabem, por conseguinte, que há um subfinanciamento
dramático do Sistema Único de Saúde no Brasil. Tema cotidiano de
todas as páginas da imprensa brasileira. É uma verdade também, claro,
no nosso Estado. Mas temos hoje, graças a Deus, a maior rede pública
estadual de saúde funcionando neste Estado, em razão da abertura e o
funcionamento dos hospitais regionais. Um processo que foi
consolidado no nosso Governo que fez a abertura das portas desses
hospitais e mantém esta rede funcionando, daqui e dacolá, uma crítica
ou outra, às vezes, factoides, às vezes, infelizmente, distorções
lamentáveis, muitas vezes críticas legítimas, mas ninguém discute o
que nós temos hoje a maior quantidade de leitos hospitalares, de leitos
de UTI da história deste Estado. A segunda parte da Mensagem,
portanto, se assenta, Conselheiro Edmar, nesse tripé, nessa tríade,
nesse trinômio de legados, porque eles exemplificam o edifício que nós
estamos construindo juntos, um edifício sólido, duradouro, que aponta
na direção correta de direitos para o povo do Maranhão. Não ainda no
patamar que idealmente, metafisicamente, eu ou qualquer um dos
presentes possa desejar, mas é um processo concreto, em curso,
demonstrável empiricamente, objetivamente, estatisticamente. E,
portanto, tem a força das verdades irrespondíveis. Esse trinômio sólido
permite que nós projetemos novas metas e enumero, senhoras e
senhores parlamentares, Secretário Nonato, Presidente Thiago, algumas
dessas metas, apenas a título exemplificativo, para que possamos à
semelhança de palavras introdutórias inaugurar este ano legislativo
apontando o que se virá após a introdução. Faço questão de, no que se
refere a essas metas, dizer que nós estamos colocando para funcionar
25 novas escolas de tempo integral neste ano. Vamos com isso chegar
a 74 escolas de tempo integral no nosso estado, onde antes não havia
nenhuma na rede estadual, faço questão de frisar. Nós, porque nós
tínhamos em Porto Franco, em São José de Ribamar, e por conseguinte,
os dois ex-prefeitos aqui presentes, Deoclides e Luís Fernando. Nós,
inspirados nesses exemplos desses nossos dois companheiros de
governo, estamos construindo essa rede estadual, construindo
fisicamente, e quando eu me refiro fisicamente, eu não me refiro ao
lançamento, à inauguração de pedra fundamental, porque coisa que eu
não faço, ninguém nunca me viu fotografando pedra fundamental, eu
tiro fotografia com a escola pronta, e essa é uma diferença fundamental
entre modelos de gestão, que são de um lado marcados pela confusão,
marcados pelo conflito, e de outro lado, em contraste, quem busca
eficiência, quem busca seriedade. Por isso que nós podemos hoje dizer

às senhoras e aos senhores que nós estamos chegando e, muito em
breve, toda essa egrégia Assembleia Legislativa, todos os presentes
serão convidados para a celebração de uma marca histórica: mil obras
educacionais. Estamos no número 987 nesse momento. Faltam 13, por
conseguinte, e muito em breve nós vamos chegar a essa marca. Claro
que sempre há aqueles, tal como Sambalate, na Bíblia, aquele que
procurava desfazer tudo aquilo que Neemias fazia, a dizer que são
obras de fachada, a tentar desnaturar a importância de uma obra ou
outra. Compreendo, há lugar para tudo na democracia, até para absurdos.
Eu defendo tão profundamente a democracia que compreendo a
legitimidade até do absurdo. Nós estamos construindo prédios, estamos
reconstruindo prédios, estamos reformando prédios antigos, concluindo
escolas que aguardavam, às vezes, décadas para serem concluídas.
Realmente é um trabalho hercúleo, mas não imaginamos que ele seja
suficiente porque consideramos que, para muito além dos prédios
escolares, é um dever nosso sempre contínuo, uma vez que por vezes
recuperamos uma escola daqui, e outra acolá tem problemas, próprio
de um estado de 217 municípios. Mas nunca paramos! O programa
Escola Digna nunca parou! Nós estamos completando cinco anos de
esforços contínuos do programa Escola Digna, sem que um único mês,
nesses 60, tenha passado sem que tenhamos feito uma inauguração na
área educacional. Cuidamos dos profissionais do magistério. Hoje recebi
com perplexidade por parte de alguns interlocutores várias indagações
acerca da sustentabilidade da nossa opção, acerca da Política Salarial
do Magistério deste Estado. Muitos me questionam: ‘Flávio, e aí?
Para aonde isto vai’? Quero explicar, porque nós tomamos decisões e
é importante compartilhá-las em público, com transparência. O Piso
Salarial Nacional dos Professores, de 40 horas, foi elevado recentemente
para R$ 2.886,24. Isso nós já pagamos há algum tempo, porque nós
optamos de destinar todo o recurso do Fundeb, 100% do Fundeb para
a folha de salários. Essa é a receita, custeios de investimentos são
recursos próprios, externos ao Fundeb. E nós estamos, mediante o
projeto de lei mandado hoje à Assembleia Legislativa, sendo coerentes
com isto. Nós tivemos um incremento do Fundeb, em números
redondos, R$ 150 milhões é a estimativa do incremento do Fundeb,
neste ano de 2020, para a rede estadual. Projeto de Lei que irei entregar
ao Presidente Othelino traz o impacto de R$ 198 milhões, portanto
estou destinando os R$ 150 milhões, que provavelmente o Fundeb vai
receber, e estou colocando mais R$ 48 milhões do Tesouro Estadual
para possibilitar, com isso, uma nova tabela remuneratória que parte,
no caso de 40 horas, de R$ 6.358,00. Portanto praticamente duas
vezes e meio o piso nacional. E a essas alturas, depois de 25 anos de
Magistério na Universidade Federal do Maranhão, posso dizer aos
senhores que poucas Universidades do país pagam o que os professores
de ensino médio do Maranhão passarão a receber, caso esta Assembleia
aprove o Projeto de Lei que estamos enviando, hoje nesta tarde. Alguns
perguntam: mas por que não 12% para todo mundo? Porque nós estamos
elevando os que ganham menos em 17,5%, ou seja, nós estamos elevando
quem ganha menos e, claro, que proporcionalmente atribuindo
percentuais diferenciados. E isto é uma política de justiça. Quem ganha
menos tem aumento maior, quem ganha mais tem aumento menor,
dentro do impacto que eu descrevi, mas todos, sem exceção, estarão no
rol dos maiores salários do país. E nós acreditamos muito que essa
política é justa. Porque se fizéssemos de outro modo, seria de duas,
uma: ou estaríamos descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal ou
estaríamos descumprindo a Lei do Piso, e nós olhamos as duas leis.
Não posso assumir um pacto de R$ 400 milhões por uma razão simples:
isso não seria uma concretização de direitos, isso seria a negação de
direitos. Porque se nós enviássemos um Projeto de 400 milhões de
reais de impacto para esta Assembleia, nós estamos negando o direito
do conjunto dos servidores públicos de receber o salário em dia. Então,
nós temos que cuidar do direito de todos. E nós temos convicção
quanto a esse Projeto agora entregue à apreciação dessa egrégia Casa.
Caminhando para a conclusão, menciono mais duas metas de grande
importância. Na saúde, lançamos o programa Mais Cirurgias, quando
eu assumi este governo, a rede estadual fazia em média 25 mil cirurgias
ano, cirurgias eletivas, 25 mil cirurgias eletivas, por ano, em 2014. Nós
fizemos, ano passado 62 mil cirurgias eletivas, saímos de 25 mil para
62 mil cirurgias eletivas. Estamos colocando a meta neste ano em face
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inclusive da infraestrutura hospitalar, uma vez que vamos abrir novas
unidades de saúde, neste ano, o objetivo de fazermos 70 mil cirurgias
eletivas, neste ano de 2020. E para aqueles que se impressionam, como
eu também me impressiono, com as maravilhas do comunismo chinês,
que construiu, um dos vídeos mais vistos do mundo, que a China
construiu um hospital em uma semana, dez dias, um hospital de mil
leitos e já está funcionando, todos maravilhados com aquilo, eu também.
Mandei para o Secretário Clayton já umas cinco vezes para ver se
serve de inspiração, não, claro, a SINFRA apenas, mas ao conjunto da
engenharia do nosso País. Mas eu diria, modestamente e guardadas as
devidas proporções, porque nós não somos a China, que essa nossa
meta de 70 mil cirurgias é uma meta chinesa, porque ela é uma meta
ousada, significa, minha gente, fazer 200 cirurgias eletivas por dia, 200
cirurgias eletivas por dia, e quem quiser transformar em horas vai
encontrar uma meta de 12 cirurgias por hora, praticamente, se nós
colocarmos as horas úteis do dia, vamos ver ainda que é uma meta mais
ousada ainda e espero que, no próximo ano, Presidente Othelino aqui
está, se Deus me der vida e saúde e esta Assembleia me convidar
novamente, a dizer que nós cumprimos a meta, como temos cumprido
todas e vamos nesse caso ampliá-las, se Deus quiser, para que mais
maranhenses possam ter acesso aos serviços de saúde de alta
complexidade. Vamos inaugurar algumas estradas importantes, estrada
de Altamira a Santa Luzia, por exemplo, Triângulo 17 entre Dom
Pedro e Codó, Santo Amaro, Primeira Cruz, complementando a obra
que já liga a BR-402 até Santo Amaro, Lagoa Grande e Lago da Pedra,
vamos começar algumas outras obras de grande importância aos mais
antigos aqui, imagino que o Decano da Casa a essas altura é o Arnaldo,
o Rigo, imagino que seja o Arnaldo, ponte de São Félix de Balsas,
estamos começando agora, uma obra que é preciso ter coragem para
fazer, porque é uma obra naturalmente um grande investimento para
tirar do isolamento um pequeno município do Maranhão, mas vamos
fazer a ponte de São Felix de Balsas, porque ela é importante e com
isso todos os municípios do Maranhão estarão, finalmente, como o
secretário Luiz Fernando gosta de lembrar, secretário Clayton, nesse
caso, com essa missão, ligados por via rodoviária com a ponte de São
Félix de Balsas. Vamos começar a estrada de Trizidela a São Luiz
Gonzaga, uma estrada muito importante para a região do Mearim e
avançar na pavimentação do trecho Balsas/Alto Parnaíba. Refiro-me,
finalmente, com uma mensagem síntese deste momento e realmente
concluindo que estamos entregando, além do projeto do piso salarial
dos professores, um outro projeto também muito aguardado, diria que
aguardado desde 1992, que é o Zoneamento Ecológico e Econômico do
Bioma Amazônia do Maranhão. Esse projeto é fruto do trabalho de
147 profissionais do Maranhão. Não recorremos, neste caso, no caso
do zoneamento, a consultorias externas e, assim, sucessivamente. Creio
que o coordenador Luiz Jorge, professor da UEMA, que aqui está, que
coordenou essa equipe, peço uma salva de palmas a toda equipe de
profissionais do Maranhão que construiu esse zoneamento. A Lei
5.405/1992 estabelece o zoneamento ambiental como uma obrigação.
Nós sabemos a importância desse zoneamento, em primeiro lugar,
pelo aspecto ecológico ambiental, uma vez que o zoneamento do Bioma
Amazônia permite a abertura de perspectivas para a bioeconomia,
para a bioprospecção e para a biotecnologia. Sintonizo o Maranhão
com as modernas exigências, por exemplo, externadas na recente
Conferência das Nações Unidas, a COPE 25, realizada em Madri,
demonstrando a preocupação com a temática do desmatamento e das
queimadas na Amazônia e, sobretudo, trazendo instrumentos modernos.
A partir de um diagnóstico da realidade do nosso território, no caso do
Bioma Amazônia, 136.000 km² do nosso território foram
esquadrinhados e como produtos entregues hoje à Assembleia
Legislativa, nós temos os diagnósticos, uma base de dados inédita em
escala cartográfica regional que será de acesso público, guardada pelo
Imesc, um prognóstico cenarizado da Amazônia Maranhense e uma
proposta de zoonificação que está agora entregue à apreciação das
senhoras deputadas, dos senhores deputados. Faço questão de destacar
que houve audiências públicas consentâneas com o Princípio da
Participação Popular, e nós procuramos também enfrentar alguns temas
que foram enunciados nessas audiências públicas. O secretário Luís

Fernando fez um trabalho valiosíssimo de coordenação deste esforço,
inédito esforço. Queria também pedir uma salva de palmas ao secretário
Luís Fernando que, quando convidei para o governo, nós discutindo
metas, nós discutimos vários temas, e fiz questão de acentuar que ele
tinha uma missão estruturante, uma missão master, quase que um
tabu, uma lenda, eu diria, que era o ZEE. Eu me lembro com mais
cabelos todos pretos, menos quilos, recém-eleito deputado federal em
2007, uma reunião realizada, portanto, há 13 anos em Brasília sob a
coordenação do saudoso Governador Jackson Lago em que se definiu
o ZEE como prioridade. Depois outros governadores se sucederam e
todos definido como prioridade. E eu disse ao Luís Fernando: ‘Nós
não podemos terminar o nosso governo no mesmo patamar’. Quero
agradecer a esta Assembleia Legislativa, porque tenho certeza que fará
um debate enriquecedor desse importante projeto. E estamos trazendo
duas novidades que faço questão de chamar atenção de todos e todas.
Em primeiro lugar afirmando o valor das Áreas de Preservação
Permanente, das APPs, para a recuperação dos cursos hídricos no
Maranhão. Que se acreditava, antes, serem 2000 e o ZEE demonstra
que são 13000 cursos hídricos no território maranhense. A maioria,
portanto, demandando uma atenção dos Poderes públicos e da sociedade
para que nós possamos preservar essa riqueza, esse patrimônio
fundamental do Maranhão. Também enfrentamos a temática da Reserva
Legal. Uma temática que diz respeito ao fluxo de investimentos privados
no nosso Estado, uma vez que até o presente momento prevalece a
visão segundo a qual tudo que está a oeste do meridiano 44º, portanto,
é submetido a Reserva Legal de 80%. Mediante o zoneamento
identificamos claramente cada uma das classes de vegetação e, por
isso, permitiu a apresentação no Projeto de Lei de uma modulação
mais justa da reserva legal, indo desde o bioma Cerrado 35%, indo até
o bioma Floresta com 80% e um patamar intermediário de 50%, trazendo
segurança jurídica, destravando investimentos, segurança para
instituições financeiras, para agentes ambientais, para empresários do
campo, para trabalhadores pequenos agricultores que mediante a
aprovação do ZEE poderão ter espaço para expandir a produção no
nosso Estado, protegendo o meio ambiente, sem sacrificar o meio
ambiente. Faremos, neste ano de 2020, o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Bioma Cerrado e em seguida do Bioma Costeiro, de
modo que até o final do nosso governo, 2020 Cerrado, 2021 bioma
Costeiro e com isso 100% do território maranhense estará alcançado
pelo Zoneamento Econômico-Ecológico e seremos um dos primeiros
Estados brasileiros a cumprir essa exigência normativa, que no caso do
Maranhão remonta a 1992 e está também plasmada no Código Florestal
de 2012, com isso atualizando a Legislação Ambiental no Maranhão.
Senhor Presidente, eram essas as minhas palavras, são esses os temas
que trago à elevada apreciação dos parlamentares, sempre com o
espírito aberto para as colaborações, contribuições que possam vir,
advir dos debates entre os ilustres integrantes desta Casa de Leis,
como também da sociedade, que compareça aqui às audiências públicas,
às comissões temáticas e com isso possa engrandecer esses objetivos.
Temos alguns outros projetos de leis importantes que serão enviados
nos próximos dias, importantes também para ir atualizando a legislação
maranhense, à vista inclusive de exigências normativas novas, me refiro,
por exemplo, à temática da Previdência. Nós não promovemos uma
reforma da Previdência no Maranhão, ainda, até porque como V. Ex.ªs
sabem, nós aprovamos, este Parlamento aprovou, a constituição de
uma comissão dos poderes e todos os que estão a esta Mesa estão
representados, inclusive esta Assembleia Legislativa, para apresentar
uma proposta de reforma da Previdência. A única coisa que foi feita,
minha gente, e eu agradeço a esta Casa, senhoras e senhores, foi adequar,
a adequação das alíquotas maranhenses às normas compulsórias,
obrigatórias, da Constituição Federal. Lamento que um daqui e dacolá,
alguém imagine que o Maranhão possa descumprir a Constituição
Federal. Enquanto eu for Governador, não vai descumprir, porque se
nós descumprirmos nós vamos sofrer sanções, porque é uma leitura
atenta da reforma da Previdência, vê que inclusive temas novos, como
a Previdência dos militares se instituiu uma centralização federal, de
modo que se emanam normas obrigatórias para os Estados sob o risco,
por exemplo, da suspensão de transferências federais. É importante



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020 7
ter seriedade com isto. Que demagogia! De um jeito ou de outro, é uma
tentação satânica, demoníaca, é preciso ter seriedade, e quando a
Constituição Federal exige, nós temos que cumprir, nós recebemos
agora praticamente, todas as semanas, ofícios do Ministério da
Economia deste país exigindo explicações do nosso sistema
previdenciário acerca das alíquotas, acerca de idade mínima, acerca de
Previdência Complementar, porque à vista da Constituição Federal
nós somos obrigados a fazer, não é uma faculdade do Maranhão. Não
é uma opção fazer ou não, a não ser que alguém proponha uma
insurreição federativa de dissolução da federação, não me parece ser o
caso, e como não é o caso, o Maranhão tem que ir adequando a sua
legislação, agora mudaram a alíquotas dos militares, mudaram, não
consultaram ninguém. Nós vamos ter que adequar a Legislação Estadual
a essas novas alíquotas, que vejam, em muitos casos, são contrárias
aos interesses dos militares, mas não fui eu que fiz, foi feito lá em
Brasília, e não se ouviu a opinião da Assembleia Legislativa ou do
Governo do Estado sequer das polícias, mas fizeram novo regime, nós
vamos ter que enviar para cá. Vamos enviar a criação da Polícia Penal,
novo regime dos agentes penitenciários, determinação nacional,
aprovada no Congresso Nacional. O Maranhão tem que cumprir e nós
enviaremos, portanto, alguns outros projetos, senhoras e senhores, à
apreciação desta Casa, de modo que nós vamos ter debates
parlamentares muito movimentados, o que é saudável para a democracia.
Finalizo minhas palavras agradecendo a gentileza do convite, faço
questão, como todas as senhoras e os senhores sabem, de comparecer
muitas vezes ao ano à Assembleia Legislativa porque considero que,
de fato, a representação plena da vontade popular se encontra neste
coletivo, uma vez que a soma dessas frações, aqui representadas,
corresponde a 100% das regiões, dos municípios, dos segmentos sociais
do Maranhão, de modo que, muito respeitosamente, em relação aos
parlamentares que apoiam o nosso governo, aos parlamentares que
não apoiam o nosso governo, aos parlamentares que, às vezes, apoiam
e, às vezes, não apoiam o nosso governo, ou seja, toda as classes
parlamentares aqui reunidas, estendo como sempre uma palavra de
estímulo, de incentivo, de respeito, de cordialidade, de bom convívio
que é importante para que nós possamos manter o nosso estado no
rumo certo, no caminho certo. Não é o caminho da perfeição, uma vez
que esse é inexiste neste plano existencial que ora nos encontramos,
não há governo perfeito a não ser o do Reino dos Céus, mas nós
estamos na direção correta, no rumo correto e por isso sempre solicito
a colaboração desta Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino;
Excelentíssimo Senhor Lourival Serejo, Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão e Presidente eleito. Aproveito para
desejar ao Senhor sucesso na missão que V.Ex.ª vai assumir a partir de
abril, que conduza o Tribunal de Justiça como tem conduzido sua
carreira de magistrado, com muita retidão, muita responsabilidade e
que o Tribunal continue sendo conduzido com o equilíbrio que todos
nós esperamos, tal qual é feito hoje sob a Presidência do Desembargador
José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Senhor Edmar Cutrim, conselheiro
do Tribunal de Contas, neste ato representando o presidente Nonato
Lago; Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de
Justiça; Senhor Alberto Bastos, Defensor Público-Geral do Estado;
Senhor Thiago Diaz, Presidente da OAB, secção Maranhão; Senhor
Raimundo Nonato Silva, Chocolate, neste ato representando o Prefeito
Edivaldo; Senhoras e Senhores aqui presentes, Senhores Secretários e
Secretárias de estado, colegas Deputados e Deputadas, colegas
jornalistas, cumprimento a todos que nos prestigiam hoje na reabertura
dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Esta, de fato, é
uma data que merece sempre ser solenizada porque a volta dos trabalhos
da Assembleia tem este símbolo de o estado estar funcionando na sua
plenitude assim como a volta do Poder Judiciário que, no final de
dezembro, entra em recesso e retorna no início de janeiro. O Poder
Executivo não tem recesso, portanto, não tem este momento de retorno
e, como disse anteriormente, merece ser solenizado porque é este o
momento que todos os poderes, assim como os órgãos autônomos,

estão funcionando em sua plenitude. A Assembleia não deixa de funcionar
no seu recesso, mas ela deixa de ter algo que é, digamos, a essência do
Poder Legislativo que são as suas sessões, não só em razão dos Projetos
de Lei que são aqui apreciados, dos Requerimentos, das Indicações,
mas, sobretudo, senhor Governador, em razão do bom debate político
que aqui acontece. Umas vezes debates acalorados, debates que se
estendem às vezes por horas, às vezes até com certa exaltação em um
duelo verbal que ocorre nesta tribuna, mas sempre com o objetivo
maior de cada um defender as suas teses e ao descer da tribuna todos
nós conseguimos separar as diferenças político-partidárias-ideológicas-
religiosas para ter o bom convívio democrático, como deve ser. Esta
Casa é a Casa onde prevalece sempre a vontade da maioria. Há vencidos
e vencedores em cada votação, mas isso é da democracia, isso é da
essência do Parlamento. Eu sempre que tenho a oportunidade de estar
acompanhado de V.Sas. e V.Exas. nesta Mesa, assim como os que nos
visitam, faço questão de enfatizar a importância disso para o Maranhão
e do que isso representa, nós termos já ser algo natural no Estado do
Maranhão estarem na mesma Mesa: o Poder Legislativo, o Poder
Executivo, o Poder Judiciário ou o Ministério Público, o Tribunal de
Contas, a Defensoria Pública, assim como a Ordem dos Advogados do
Brasil. Isto não quer dizer que nenhuma dessas Instituições, nenhum
desses Poderes estejam abrindo mão de suas prerrogativas e suas
obrigações, cada um cumprindo com o seu papel. A gente inclusive
discordando, divergindo muitas vezes, mas sempre de forma respeitosa,
cada um respeitando a prerrogativa constitucional do outro e assim o
Maranhão dá um exemplo para o Brasil de como devemos, todos nós
servidores públicos tal qual estabelece a nossa Constituição, ter uma
relação de harmonia, de independência, cada um respeitando o outro e
quem ganha com isso é a sociedade maranhense. Por isso, enfatizo o
agradecimento pela presença de todos os senhores e senhoras. Antes
de finalizar estas minhas breves considerações, Senhor Governador,
este momento que V. Exa. entrega o Projeto de Lei do Zoneamento
Ecológico-Econômico é de fato um momento muito esperado. Desde
quando fui Secretário de Meio Ambiente do Estado do Maranhão esse
tema já era um tema presente e nós já perseguíamos chegar ao momento
de aprovar o nosso ZEE. V. Exa. citou que foi o Senhor Luís Jorge, que
ali está, com quem tive o prazer de trabalhar na Secretaria de Meio
Ambiente e lá já falávamos da necessidade do ZEE. Nós vamos, claro,
apreciar com o devido cuidado, sem perder de vista que nós precisamos
ter o nosso ZEE, no menor espaço de tempo possível, aprovado. Mas
faremos sim, de pronto já eu anuncio que faremos audiência pública
para que possamos ouvir a sociedade e, se for o caso, aperfeiçoar a
proposta que vem do Poder Executivo, mas é sem dúvida um marco
histórico que V. Exa. faz ao encaminhar para a Assembleia e a Assembleia
consolidará ao transformar em lei o projeto encaminhado pelo Poder
Executivo. Hoje, falei de manhã, sobre a volta dos trabalhos, e fui
questionado por um colega jornalista sobre a relação, um comparativo
entre a relação do Governo, do Poder Executivo do Maranhão,
Governador Flávio Dino, e o Poder Legislativo em comparação com a
relação do Presidente da República com o Congresso Nacional. Me
perguntou o colega jornalista e achei uma pergunta inteligente: se o
Congresso Nacional não tinha uma posição mais proativa, digamos, do
que a Assembleia Legislativa do Maranhão? E eu disse muito
claramente, isso foi numa TV local, que o Congresso Nacional, e eu
felicito sempre os Presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, porque
eles são o ponto de equilíbrio da nação. E, graças a Deus que eles lá
estão para conter os rompantes autoritários do Chefe do Executivo do
Brasil. Claro, que quando o Chefe do Poder Executivo exorbita de suas
prerrogativas, o Poder Legislativo, ele precisa se impor para fazer
valer o equilíbrio dos Poderes e para fazer com que não haja, para que
não se implante um poder autoritário do Brasil. Nesse sentido, há uma
grande diferença entre as relações que tem os presidentes, aliás, que
tem o Congresso Nacional com o Exmo. Senhor Presidente da República
e esta Assembleia com o Senhor Governador, porque, em nenhum
momento, nós tivemos a nossa integridade ou as nossas prerrogativas
agredidas pelo Chefe do Executivo Estadual. Portanto, se ser discreto
for respeitar as outras Instituições, os outros Poderes, eu prefiro ficar
com a discrição, que me é peculiar, a querer ofender os princípios do
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Estado Democrático de Direito. Nós continuaremos assim, a Assembleia
cumprindo com o seu papel de legislar e fiscalizar o Poder Executivo,
de dialogar com os outros poderes e órgãos autônomos e assim
continuaremos representando a sociedade maranhense, apreciamos
algumas centenas de projetos de lei, no ano passado, seja de autoria do
Poder Executivo, de autoria dos próprios Deputados Estaduais ou de
autoria do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública,
do Tribunal de Contas. E fizemos inúmeros debates, apreciamos
requerimentos, encaminhamos indicações e finalizamos o ano com a
consciência tranquila de que cumprimos o nosso papel. A Assembleia
compreende o momento de dificuldade, todos os Deputados
compreendem o momento de dificuldade por que passa o Brasil e o
Maranhão não é diferente. E nós aqui fizemos a nossa parte, inclusive
quando compreendendo as dificuldades por que passa o nosso estado,
todos os 42 Deputados Estaduais disponibilizamos 100 mil reais de
nossas emendas parlamentares para a Fundação Antônio Jorge Dino
para auxiliar na solução da crise por que passa aquela instituição. E
fiquei, assim como o outros colegas ficaram, felizes quando participamos
daquele solenidade, no Palácio dos Leões, onde foi feito o primeiro
pagamento, aquilo não, esta nossa contribuição não resolve o problema
da Fundação Antônio Jorge Dino, mas é a forma que os Deputados
Estaduais, nós, Deputados, encontramos para colaborar concretamente
para diminuir o problema e para demonstrar que nós somos e estamos
solidários na solução desse problema, não só como agentes políticos
importantes que somos, mas concretamente disponibilizamos aquilo
que é prerrogativa dos Deputados Estaduais, que são as nossas emendas
parlamentares. Já inclusive convidei e tive a concordância da totalidade
dos colegas com quem conversei que nós repetiremos, neste ano de
2020, a disponibilização novamente de emenda parlamentar para a
Fundação Antônio Jorge Dino. Também, a partir de medidas de gestão,
nós conseguimos fazer algumas reduções de despesas e uma sobra
orçamentária que nós tivemos, aqui na Assembleia Legislativa, fiz uma
proposta ao governador Flávio Dino que prontamente concordou.
Assim, em vez de este recurso ficar, presidente Lourival, em uma
conta da Assembleia aqui guardada e esperando oportunidade para ser
utilizado, transformar esse recurso em algo que vai beneficiar
diretamente os maranhenses. A Assembleia Legislativa não pode
comprar ambulâncias, aqui está o conselheiro Edimar Cutrim que bem
sabe disso, portanto, pedimos ao Poder Executivo, o governador Flávio
Dino concordou, e já foram adquiridas pelo Poder Executivo e já estão
em vias de serem entregues 42 ambulâncias que serão distribuídas a 42
municípios do Maranhão, indicados pelos 42 deputados, mesmo sendo
independente da sua opção político-partidária. Finalmente agradeço a
presença de todos. Saibam que a Assembleia Legislativa do Maranhão
continuará desta forma, com muito equilíbrio, com muita convicção
das suas atribuições e da importância que tem este Poder Legislativo
para que nós continuemos construindo um Maranhão que contemple
todos os maranhenses, que as nossas vastas riquezas sirvam a estes
mais de sete milhões de maranhenses que historicamente ficaram alijados
de poder utilizar as riquezas de nosso tão belo e querido Estado.
Muito obrigado e um bom ano de trabalho para todos nós. Ouviremos
o Hino Maranhense interpretado pela cantora Tassia Campos,
acompanhada pelos músicos Aníbal Cristian e Marconi Gal.

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