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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 / 2 / 2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:  DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........8 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........8 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.02.2018

I – VETOS  TOTAL EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

1. VETO TOTAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 111/2017, REFERENTE AO P
ROJETO DE LEI Nº 302/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
RICARDO RIOS, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.550,
DE 04/01/2012, QUE DISPÕE SOBRE A CONSTRUÇÃO DE
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM
EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.. -
COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO
VETO.  - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

2. VETO TOTAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 038/2017, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI  Nº 104/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
JOSIMAR  MARANHÃOZINHO, QUE DISPÕE SOBRE A
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN, NOS CONTRATOS
FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO
DOUTOR LEVI PONTES.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 304/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO MARANHÃO O
SALIMP – SALÃO DO LIVRO DE IMPERATRIZ. - COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.  - RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

4. PROJETO DE LEI Nº 319/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO MARANHÃO A
FECOIMP – FEIRA DO COMÉRCIO DE INDÚSTRIA DE
IMPERATRIZ. - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  - RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

5. PROJETO DE LEI Nº 320/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO MARANHÃO O
EXPOIMP – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE IMPERATRIZ. -
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

III - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 001/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER NA FORMA REGIMENTAL

QUE, APÓS OUVIDO O PLENÁRIO DESTA CASA, SEJA
REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CENTRO DE CIÊNCIAS
SOCIAIS APLICADAS, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
MARANHÃO (UEMA).

7. REQUERIMENTO Nº 002/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA  SESSÃO SOLENE, NO
DIA 22/02/18, ÀS 11:00 HORAS, PARA ENTREGA DO TÍTULO DE
CIDADÃO MARANHENSE AO DEPUTADO FEDERAL ROBERTO
DE LUCENA, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 020/2017, DE SUA AUTORIA.

8. REQUERIMENTO Nº 003/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO ESPECIAL,
NO DIA 05/04/18, VOLTADA PARA O FOMENTO E APOIO À
CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 2018, CUJO TEMA É
“FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA”.

9. REQUERIMENTO Nº 004/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE APLAUSOS AO PROMOTOR DE JUSTIÇA, RONALD PEREIRA
DOS SANTOS, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O CARGO
DE CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
MARANHÃO.

10. REQUERIMENTO Nº 005/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CLEONES CUNHA, PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO
COMO CORREGEDOR DO TRIBUNAL ELEITORAL DO
MARANHÃO.

11. REQUERIMENTO Nº 006/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RICARDO DUAILIBE, PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO
COMO PRESIDENTE  DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO.

12. REQUERIMENTO Nº 007/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA SOLICITAÇÃO
AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS,
MOACIR FEITOSA PARA, QUE ENCAMINHE LISTA CONTENDO
A RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS PROFESSORES EFETIVOS,
CONTRATADOS, SELETIVOS, BEM COMO A PERSPECTIVA DE
APOSENTADORIAS, LICENÇAS E EXONERAÇÕES PREVISTAS
PARA O ANO DE 2018.

IV –   REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 008/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR, EXTENSIVA AOS FAMILIARES, PELO FALECIMENTO
DO SR. MARCONE FERREIRA CORDEIRO, EXTERNANDO O
MAIS PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO.

14. REQUERIMENTO Nº 009/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR, EXTENSIVA AOS FAMILIARES, PELO FALECIMENTO
DA SRA. DANIELE NUNES SILVA, OCORRIDO NO DIA 30 DE
JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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15. REQUERIMENTO Nº 010/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR,
EXPRESSANDO SUAS CONDOLÊNCIAS, ABRAÇO DE
CONFORTO E SOLIDARIEDADE A DRA. CLEIDE COUTINHO E
FAMILIARES, PELO FALECIMENTO DO SEU CÔNJUGE,
DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO, PRESIDENTE DESTA
CASA, OCORRIDO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE
DE CAXIAS.

16. REQUERIMENTO Nº 013/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, LHE SEJA CONCEDIDA LICENÇA MÉDICA DE
124 (CENTO E VINTE E QUATRO) DIAS, CONFORME ATESTADO
MÉDICO ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 07/02/2018 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 001/18, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 006/18, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável com
o Banco Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 002/18, de autoria do Senhor Deputado

Rigo Teles, que institui o Código de Proteção aos Animais no Estado do
Maranhão e dá outras providências correlatas.

2. PROJETO DE LEI Nº 003/18, de autoria do Senhor Deputado
Ricardo Rios, que altera dispositivos da Lei Nº 9067, de 24/11/2009, que
dispõe sobre a construção de estações de tratamento de esgotos sanitários
em edifícios e condomínios, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 004/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre rios pertencentes às bacias
hidrográficas localizadas no Maranhão como área de preservação
permanente e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 005/18, de autoria do Senhor Deputado
Josimar de Maranhãozinho, que insere no Calendário Cultural, Turístico e
Religioso do Estado do Maranhão, o “Festejo de São Sebastião”, no
Município de Carutapera.

5. PROJETO DE LEI Nº 006/18, de autoria da Senhora Deputada
Andrea Murad, que cria a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos
Estabelecimentos de Ensino Público do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 007/18, de autoria da Senhora Deputada
Andrea Murad, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos
valores arrecadados com as multas de trânsito e sua destinação.

7. PROJETO DE LEI Nº 008/18, de autoria da Senhora Deputada
Andrea Murad, que dispõe sobre o Ensino de Noções Básicas da Lei
Maria da Penha, no âmbito das Escolas Estaduais do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 009/18, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Rezende, que revoga a Lei Nº 8.662 de 05 de setembro de 2007, que
considera de Utilidade Pública a Associação Cultural Recriar do Caratatiua
– ACRDC.

9. PROJETO DE LEI Nº 010/18, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação Folclórica e
Cultural Bumba Meu Boi Caprichoso do Vale do Itapecuru de Codó –
MA, com sede e foro no Município de Codó, no Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI Nº 011/18, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a Sociedade
dos Amigos da Marinha – SOMAR – MARANHÃO, com sede e foro no
Município de São Luís – MA.

11. PROJETO DE LEI Nº 012/18, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Rezende, que denomina de Dr. Humberto Coutinho o Hospital dos
Servidores do Estado do Maranhão e dá outras providências.

12. MOÇÃO Nº 001/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa

admiração ao trabalho desenvolvido pelo Instituto de Defesa do Rio Balsas
– IDERB, presidido pelo Senhor Miranda Neto.

13. MOÇÃO Nº 002/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Repúdio, manifestando profundo
repúdio à implantação de oito pequenas centrais hidrelétricas no Rio Balsas,
na Cidade de Balsas – MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/17,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Jornalista Senhor Pedro Batista
Freire.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 022/17, de autoria

do Senhor Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a criação do Fundo
Estadual do Programa Artesanato do Maranhão (FUNART).

2. PROJETO DE LEI Nº 358/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, a Associação Comunitária
de Recuperação a Pessoas com Dependência Química Cristo é a Verdade
que Liberta.

3. PROJETO DE LEI Nº 359/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, a Associação Centro
Cultural Recreativo Sambeneditense – CECRESBE.

4. PROJETO DE LEI Nº 360/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que dispõe sobre os anúncios publicitários da
Administração Direta, Empresas Públicas, Estatais, Autarquias, Fundações,
Assembléia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria
Pública e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 361/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que acrescenta dispositivos à Lei Nº 10.402/2015, que
dispõe sobre a criação do Programa Artesanato do Maranhão, e dá outras
providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 362/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou
adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de shopping centers
e estabelecimentos similares, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 363/17, de Autoria Do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que altera dispositivo da Lei Nº 10.286, de 21 de julho de
2015, que cria o programa estadual “Cidadão do Mundo” e dá outras
providências.

PRIORIDADE  3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 023/17, de autoria

do Poder Executivo, Mensagem Nº 125/17, que altera a Lei Complementar
Nº 20, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica da
Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 364/17, de autoria do Poder Executivo,
Mensagem Nº 126/17, que institui a Gratificação Especial de Controle
Interno aos ocupantes de cargos de Auditor e Assistente de Auditor,
transforma cargos, altera a Lei Nº 10.204, de 23 de fevereiro de 2015, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 365/17, de autoria do Poder Executivo,
Mensagem Nº 124/17, que altera e acrescenta dispositivos no item 1.12,
da Lei Nº 10.238, de 13 de maio de 2015, que dispõe sobre a Organização
Administrativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão, altera o art. 25 da
Lei Nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 355/17, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que altera o inciso III do art. 2º da Lei nº 8.945, de 13 de
abril de 2009, que dispõe sobre a isenção de taxas cartorárias às Entidades
e Instituições sem fins lucrativos.

2. PROJETO DE LEI Nº 356/17, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que dispõe sobre a alteração da Lei Nº 10.218, de 27 de março
de 2015.

3. PROJETO DE LEI Nº 357/17, DE AUTORIA DO Senhor
Deputado Wellington do Curso, que concede bonificação de 10% em
concursos públicos ao cidadão maranhense nato ou cidadão que comprovar
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domicílio no Maranhão não inferior aos 12 (doze) meses que antecederem
a data de publicação do edital.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

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

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio Júnior.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE 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 EDILÁZIO JÚNIOR (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 129/2017
São Luís, 21 de dezembro de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V, e 47,
caput, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por contrariar
o interesse público e por vício de constitucional idade material, o Projeto
de Lei n° 332/2017, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 332/2017, que dispõe
sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do
Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V, e 47, caput,
da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei n° 332/
2017.

RAZÕES DO VETO
Ao atribuir o mês de abril como data-base para a revisão anual da

remuneração dos servidores do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o dispositivo inserto no art.
18 da presente iniciativa revela-se desproporcional e desarrazoado, tendo
em vista que a Tabela de Vencimentos prevista no Anexo III do Projeto
contempla aumento a ser implantado já no mês de janeiro de 2018.

Dessa forma, manter o dispositivo implicaria, na prática, dois
reajustes remuneratórios em curtíssimo espaço de tempo, fato esse que
vai na contramão das medidas de controle e contenção do orçamento
público estadual.

Quanto ao disposto no parágrafo único desse mesmo dispositivo,
convém sublinhar que o texto acaba por condicionar o conteúdo de lei
ordinária futura a fatos pretéritos e a uma indexação que não subsiste,
afrontando, por conseguinte, a discricionariedade do legislador, o qual não
se encontra vinculado no âmbito da sua função típica de legislar.

Nesse contexto, a redação contida no caput e no parágrafo único
do art. 18 do Projeto de Lei em análise, contraria o interesse público, razão
pela qual o veto é medida que se impõe.

Registre-se, ademais, que, quanto ao mérito constitucional
propriamente dito, a terminologia utilizada no dispositivo que ora se veta
é inadequada à espécie, considerando-se a clara diferença existente entre os
institutos do reajuste setorial (sempre dependendo de lei específica que
fixará o índice tido como cabível) e da revisão geral, esta última devendo se
dar sempre sem distinção de índices e na mesma data para todos os
servidores, na forma como preceitua o inciso X do art. 37 da Constituição
Federal.

De igual sorte, não se pode olvidar do regramento previsto no art.
169 da Constituição Federal, para o qual não basta previsão em lei ordinária
para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos servidores
públicos, exigindo, ainda, prévia dotação orçamentária suficiente para fazer
jus às despesas e a autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram a
vetar parcialmente o Projeto de Lei n° 332/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 130/2017

São Luís, 21 de dezembro de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
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e das Senhoras Deputadas o texto da presente Medida Provisória que
altera a Lei nº 10.358, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a
reorganização do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA, e dá outras providências.

A alteração legislativa que ora se propõe atende, tão somente, a
necessidade de adaptação de alguns pontos específicos da estrutura do
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA
à atual realidade, não acarretando, desse modo, nenhum aumento de despesa
para a Administração.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer
boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA N° 267
DE 20 ,DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 10.358, de 21 de dezembro de 2015,
que dispõe sobre a reorganização do Instituto
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1 ° do art. 42 da Constituição Estadual,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° A Lei nº 10.358, de 21 de dezembro de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“( ... )
Art. 4° ( ... )
( ... )
III - ( ... )
a) Diretoria de Ensino:
( ... )
4. ( ... )
b) Diretoria de Pesquisa e Extensão:
1. Coordenação de Pesquisa;
( ... )
IV - ( ... )
a) Diretoria de Planejamento e Administração:
( ... )
Art. 5° O IEMA será dirigido por 1 (um) Reitor e 3 (três)
Diretores.
( ... )
§ 5° O Reitor será substituído em seus impedimentos
temporários por um dos Diretores.
( ... )
Art. 8° ( ... )
( ... )
§ 7° Poderá haver a atribuição de bolsa formação e auxílio-
formação no âmbito do IEMA, nos termos de legislação
específica.
( ... )
Art. 17. ( ... )
§ 1 ° A estrutura organizacional das Unidades Plenas e
Vocacionais do IEMA será estabelecida em Decreto, levando-se
em conta a complexidade e o número de estudantes de cada ano
letivo.
( ... )”.

Art. 2º Ficam revogados o caput e o parágrafo único do art. 6° e o
§ 2° do art. 17 da Lei n° 10.385, de 21 de dezembro de 2015.

Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, 20 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM N.º 131/2017

São Luís, 22 de dezembro de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares que conforme
me faculta o Decreto Legislativo n° 487/2017, de 20 de dezembro de 2017,
ausentar-rne-ei do País no período de 2 a 9 de janeiro de 2018, para tratar
de assunto de interesse particular.

Em consequência, o Governo do Estado será exercido pelo Vice-
Governador, na forma estabelecida pela Constituição Estadual.

Renovo a Vossa Excelência e aos nobres Deputados e Deputadas
os meus elevados protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 132/2017

São Luís, 29 de dezembro de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei n° 299/2017, que
altera a redação dos art. 1° e 2° da Lei n° 9.926, de 25 de setembro de 2013,
que dispõe sobre a isenção de tarifa de embarque no Ferry-boat no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Total ao Projeto de Lei nº 299/2017, que altera a
redação dos art. 1° e 2° da Lei n° 9.926, de 25 de
setembro de 2013, que dispõe sobre a isenção de
tarifa de embarque no Ferry-boat no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 299/
2017.

RAZÕES DO VETO

A medida tem por objetivo ampliar o rol previsto no art. 1° da Lei
Estadual nº 9.926/2013 para acrescentar as viaturas e motocicletas da
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Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e do Sistema Prisional,
as quais passariam a fazer jus à isenção da tarifa de embarque nos transportes
hidroviários do tipo ferry-boat.

Embora de relevante propósito, o projeto não se coaduna com as
disposições constitucionais de regência, notadamente às que disciplinam o
processo formal de elaboração das leis.

É que, ao dispor sobre serviços públicos, o presente projeto acaba
por invadir a competência privativa do Chefe do Poder Executivo prevista
na alínea “b” do inciso II do § 1 ° do art. 61 da Constituição Federal que, em
razão do princípio da simetria, aplica-se aos demais Entes da Federação.

Art. 61. ( ... )
§ 1 ° São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
( ... )
II - disponham sobre:
( ... )
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

Desse modo, diante da inconstitucionalidade formal acima
noticiada, não me resta alternativa senão opor, na sua integral idade, veto
ao Projeto de Lei n° 299/2017, Senhor Presidente.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 29 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 133/2017

São Luís, 29 de dezembro de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por contrariar
o interesse público, o Projeto de Lei nº 142/2017, que institui a Política
Estadual de Incentivo à Geração e ao uso da Energia Solar - Pró-Solar, e dá
outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos. de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 142/2017, que institui
a Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso
da Energia Solar - Pró-Solar, e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 142/
2017.

RAZÕES DO VETO

A inciativa tem por objetivo traçar objetivos para o
desenvolvimento da energia solar no Maranhão.

Embora de relevante propósito, duas observações se fazem

necessárias em relação ao seu texto propriamente dito.
A primeira delas diz respeito à proposta de redação contida no

inciso X do art. 2°, na qual, por equívoco, há menção ao Estado do
Tocantins, quando, evidentemente, tal legislação somente poderá abranger
o Estado do Maranhão.

Em segundo lugar, quanto a proposta de redação contida art. 4°, a
qual prioriza, em relação a celebração de convênios com o Estado, os
Municípios detentores de legislação especifica sobre utilização da energia
solar fotovoltaica e fototérmica, convém sublinhar que a medida não se
mostra razoável, considerando que os municípios com menor capacidade
de investimento em tecnologia são, via de regra, os que mais demandam
auxílio financeiro para a execução de suas políticas públicas.

Logo, diante de tais ponderações e, com fundamento no interesse
público, oponho veto parcial ao Projeto de Lei n° 142/2017, especialmente
aos dispositivos previstos no inciso IX do art. 2° e art. 4°, sendo essas,
portanto, as suas respectivas razões, Senhor Presidente.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 29 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 134/2017

São Luís, 29 de dezembro de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 295/2017, que
dispõe sobre a obrigatoriedade dos municípios no âmbito do Estado do
Maranhão terem o trânsito integrado ao SNT e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

FLÁVIODINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Total ao Projeto de Lei n° 295/2017, que dispõe
sobre a obrigatoriedade dos municípios no âmbito
do Estado do Maranhão terem o trânsito integrado
ao SNT e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei n” 295/
2017.

RAZÕES DO VETO

Em síntese, a medida tem por objetivo obrigar os municípios
maranhenses a terem seus sistemas municipais de trânsito integrados ao
Sistema Nacional de Trânsito - SNT.

Embora de relevante propósito, o presente Projeto de Lei não se
coaduna com as disposições constitucionais de regência, notadamente às
que dizem respeito ao processo formal de elaboração das leis.

Ao dispor sobre a obrigatoriedade de integração ao SNT por parte
dos entes municiais, a proposta toma para si a competência privativa da
União para legislar sobre esse tema, violando, desse modo, o preceito
contido no inciso XI do art. 22 da Constituição Federal:
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Art. 22. Compete privativamente à União
legislar sobre:
( ... )
XI - trânsito e transporte;

Ademais, tal obrigação já encontra-se prevista no caput do art.
333 e §§ 1 ° e 2° da Lei Federal nº’ 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 333. O CONTRAN estabelecerá, em até cento e vinte dias
após a nomeação de seus membros, as disposições previstas
nos arts. 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e
entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para
exercerem suas competências.
§ 1 ° Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo
de um ano, após a edição das normas, para se adequarem às
novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme
disposto neste artigo.
§ 2° Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão
as competências previstas neste Código em cumprimento às
exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto
neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se órgão
ou entidade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade
estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o
Sistema Nacional de Trânsito.

Desse modo, em vista da inconstitucionalidade formal acima
noticiada, não me resta alternativa, senão opor, na sua integral idade, veto
ao Projeto de Lei n° 295/2017, sendo estas, portanto, as suas respectivas
razões, Senhor Presidente.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 29 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 001/2018
São Luís, 03 de janeiro de 2018

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 219/2017, que
obriga todas as casas noturnas que oferecem músicas ao vivo: mecânica e/
ou eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem placas informativas referentes
a valor do ingresso e/ou couvert artístico cobrado.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 219/2017, que obriga
todas as casas noturnas que oferecem músicas ao
vivo: mecânica e/ou eletrônica, no Estado do
Maranhão, fixarem placas informativas referentes a
valor do ingresso e/ou couvert artístico cobrado.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei n° 219/
2017.

RAZÕES DO VETO
O Projeto em tela oportuniza aos consumidores a informação

prévia e adequada dos valores cobrados pelo ingresso e couvert artístico
nas casas noturnas maranhenses que ofereçam o serviço de música ao vivo.

Em que pese relevante propósito da proposição como um todo, o
dispositivo inserto no art. 2° não se coaduna com as disposições
constitucionais de regência, notadamente às que disciplinam o processo
formal de elaboração das leis.

Ao criar uma nova atribuição ao PROCON/MA, o dispositivo
acaba por invadir a competência privativa do Chefe do Poder Executivo
para dispor sobre tal matéria, hipótese prevista no inciso V do art. 43 da
Constituição Estadual:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às
leis que disponham sobre:
( ... )
V - criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado:

É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei
para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos
da Administração Pública. 7. Violação ao princípio da separação
dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a
participação do Chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada
procedente. (ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão
Eletrônico DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em
26-11-2015).

Nesse particular, a Proposição em comento padece de vício formal
de inconstitucionalidade.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram
a vetar o dispositivo previsto no art. 2° do Projeto de Lei nº 219/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 03 DE JANEIRO DE 2018,197° DA
INDEPENDÊNCIA, 130° DA REPÚBLICA.

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

MENSAGEM N.º 002/2018

São Luís, 03 de janeiro de 2018
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 296/2017, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas que utilizam ou prestam
serviços de entrega em motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem
os equipamentos de segurança exigidos para o uso desse transporte e dá
outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
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Veto Total ao Projeto de Lei n° 296/2017, que que
dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas que
utilizam ou prestam serviços de entrega em
motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem
os equipamentos de segurança exigidos para o uso
desse transporte e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei n° 296/
2017.

RAZÕES DO VETO

A presente iniciativa tem por finalidade obrigar as empresas
prestadoras de serviços de entregas realizadas através de motocicletas,
motonetas e ciclomotores o fornecimento de vestuário adequado aos
empregados condutores desses veículos.

Embora de relevante propósito, a medida não se coaduna com as
disposições constitucionais de regência, notadamente às que dizem respeito
ao processo formal de elaboração das leis.

É que, ao dispor sobre tal matéria, a proposta acaba por invadir a
competência privativa da União para legislar sobre condições do exercício
de profissão, hipótese prevista no inciso XVI do art. 22 da Constituição
Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
( ... )
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício de profissões;
( ... ).

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade. (...)
Competências exclusivas da União. ( ... ) É inconstitucional a lei
distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício
ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga à segurança
de trânsito. (ADI 3.610, rel. mino Cezar Peluso, j. 1°-8- 2011,
P, DJE de 22-9-2011).
Vide ADI 3.679, rel. mino Sepúlveda Pertence, j. 18-6-2007, P,
DJ de 3-8-2007.

Como se vê, a medida padece de vício de inconstitucionalidade
formal, razão exclusiva pela qual oponho veto integral ao Projeto de Lei n°
296/2017, Senhor Presidente.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 03 DE JANEIRO DE 2018, 197° DA
INDEPENDÊNCIA, 130° DA REPÚBLICA.

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

MENSAGEM N.º 003/2018

São Luís, 03 de janeiro de 2018
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade material, o Projeto de Lei nº 025/2017,
que obriga o Estado do Maranhão a somente contratar Empresas que
possuam, no mínimo, 5% (cinco por cento) de Empregados do sexo
feminino no seu Quadro Profissional.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta

Assembleia, justificam-no plenamente.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres

pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

Veto Total ao Projeto de Lei nº 025/2017, que obriga
o Estado do Maranhão somente a contratar Empresas
que possuam, no mínimo, 5% (cinco por cento) de
Empregados do sexo feminino no seu Quadro
Profissional.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 025/
2017.

RAZÕES DO VETO

O presente Projeto de Lei tem por escopo obrigar as empresas
que contratam com o Estado do Maranhão a manterem, no mínimo, 5%
(cinco por cento) de mulheres em seus quadros de funcionários.

Em que pese o claro objetivo da proposição no tocante à garantia
de empregos e geração de renda às mulheres maranhenses, a medida não
pode prosperar nos moldes em que elaborada, tendo em vista a violação
dos princípios constitucionais que norteiam a atuação estatal frente ao
setor privado, especialmente os da livre iniciativa e da livre concorrência,
impossibilitando que atos de gestão próprios e empresas privadas, a
exemplo da escolha e contratação da mão de obra, sejam deliberados pelo
Estado.

Esses princípios gerais da atividade econômica estão previstos no
art. 170 e incisos da Constituição Federal. Ei-los:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
( ... )
IV - livre concorrência;
( ... ).

Ademais, a livre iniciativa é também um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil:

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
( ... )
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
( ... ).

Nessa linha intelectiva, verifica-se figurar fora dos limites do
razoável a imposição às empresas privadas maranhenses contida no Projeto
de Lei ora vetado, ofendendo, assim, aos princípios constitucionais acima
expostos, razão pela qual não me resta alternativa, senão opor-lhe o veto
dada a flagrante inconstitucionalidade material aqui verificada.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram
a vetar integralmente o Projeto de Lei n° 025/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 03 DE JANEIRO DE 2018,197° DA
INDEPENDÊNCIA, 130° DA REPÚBLICA.

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
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MENSAGEM N.º 004/2018

São Luís (MA), 05 de fevereiro de 2018

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera redação
dada ao Artigo I ° da Lei n° 10.546, de 23 de dezembro de 2016, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
do Brasil, com a garantia da União, e dá outras providências.

Cumpre esclarecer que os recursos da operação de crédito,
consoante aprovado na Lei n° 10.546, de 23 de dezembro de 2016,
destinavam-se a cobrir despesas de capital referentes ao Plano de
Investimento do “Maranhão Mais Justo e Competitivo -Uma estratégia
para a redução da desigualdade”, mais precisamente no setor de transporte.

No mesmo sentido daquilo que já fora objeto de aprovação por
esse Parlamento, mas com o propósito de ampliar as possibilidades de
execução das ações governamentais, a presente Medida Provisória vem
permitir a aplicação em despesas de capital, se necessário, no âmbito de
todas as Ações-eixo do Plano de Investimentos do “Maranhão Mais Justo
e Competitivo “, quais sejam: Projeto Mais Asfalto (Programa: 0531
Logística e Transportes / Ações: 3014 Restauração de Rodovias, 3093
Implantação, Melhoramento e pavimentação de Rodovias, 4736
Conservação e Manutenção de Rodovias no Estado); Projeto Caminhos
da Produção (Programa: 0531 Logística e Transportes / Ação: 3015
Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais); Projeto Pacto pela
Paz (Programa 0577 mais Segurança /Ação: 3252 Aparelhamento e
Estruturação Tecnológica), as quais se encontram previstas na LOA 2018.

À vista das Ações-eixo do Plano de Investimentos do “Maranhão
Mais Justo e Competitivo “, como acima apontado, é cediça a relevância da
matéria. Por seu turno, a urgência que fundamenta o presente instituto está
assentada na necessidade da tomada, o quanto antes, de providência de
curto prazo capaz de garantir a melhor aplicação do produto da operação
de crédito.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA N° 268
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

Altera a Lei n? 10.546, de 23 de dezembro de 2016,
que autoriza o Poder Executivo a contratar operação
de crédito com o Banco do Brasil, com garantia da
União, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 10 O caput do art. 10 da Lei nº 10.546, de 23 de dezembro de
2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1 ° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., com a garantia
da União, até o valor de R$ 55.692.000,00 (cinquenta e cinco
milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais), no âmbito da
Linha de Financiamento “Operações Recursos Próprios BB”,
nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n°
2.827, de 30 de março de 2001, e suas alterações, destinados à
aplicação nas Ações Orçamentárias contempladas no âmbito
do MARANHÃO MA1S JUSTO E COMPET1TIVO, observada
a legislação vigente, em especial as disposições da Lei
Complementar n” 101, de 4 de maio de 2000". (NR)

Parágrafo único. Os recursos mencionados no caput poderão ser
aplicados nas seguintes ações orçamentárias:

I - Projeto Mais Asfalto (Programa: 0531 Logística e Transportes
/ Ações: 3014 Restauração de Rodovias, 3093 Implantação, Melhoramento
e pavimentação de Rodovias, 4736 Conservação e Manutenção de Rodovias
no Estado);

II- Projeto Caminhos da Produção (Programa: 0531 Logística e
Transportes / Ação: 3015 Implantação e Melhoramento de Estradas
Vicinais);

III - Projeto Pacto pela Paz (Programa ·0577 mais Segurança /
Ação: 3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica).

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

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 02 DE FEVEREIRO DE 2018,197°
DA INDEPENDÊNCIA, 130° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SI LA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM N.º 005/2018

São Luís, 05 de fevereiro de 2018

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera a Lei nº
9.860, de julho de 2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica e dá outras providências.

É consabido que, por meio da Lei nº 10.414, de 07 de março de
2016, foi instituído, no Estado do Maranhão, o Programa de Ensino em
Tempo Integral.

Nesse ínterim e, em razão do compromisso do Estado do Maranhão
em garantir melhores condições aos professores da rede estadual de ensino,
em especial aos que laboram nas Unidades de Ensino de Tempo Integral, a
presente Medida Provisória tem o condão de alterar a legislação que trata
do regime de remuneratório dos integrantes do Subgrupo Magistério da
Educação Básica.

O objetivo da Medida é estender a gratificação também aos
professores contratados, não só aos efetivos.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
presente Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o
digno Parlamento maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.

Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e Deputadas
pela apreciação e aprovação desta Medida Provisória.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA N° 269
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

Altera a Lei nº 9.860, de julho de 2013, que dispõe
sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério
da Educação Básica e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual,
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adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° A Lei n” 9.860, de julho de 2013 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“(..)
Art. 36 Fica instituída a Gratificação por Exercício em Unidade
de Ensino de Tempo Integral, de caráter temporário, aos
professores integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica, efetivos ou contratados, com regime de trabalho de 20
(vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, que se encontram em
atividade de docência nas Unidades de Ensino de Tempo Integral,
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre
o vencimento.

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

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 02 DE FEVEREIRO DE 2018,197°
DA INDEPENDÊNCIA, 130° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 006/2018

São Luís, 05 de fevereiro de 2018

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo Estadual a celebrar Contrato de Concessão de Colaboração
Financeira não Reembolsável com o Banco Nacional do Desenvolvimento
Social- BNDES e dá outras providências.

É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
resguardado constitucionalmente (art. 225), sendo sua proteção de
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme artigo 23, inciso VI da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

Nessa perspectiva, foi instituído pela Lei nº 12.651, de 25 de maio
de 2012, denominada de “novo” Código Florestal, o Cadastro Ambiental
Rural - CAR que consiste em registro público eletrônico de âmbito nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base
de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento.

É por meio do Cadastro Ambiental Rural - CAR que o Poder
Público, nos três níveis de governo (federal, estadual/distrital e municipal),
identifica o estado de conservação dos espaços rurais, bem como auxilia
seus respectivos proprietários e posseiros no planejamento e regularização
ambientais e no combate ao desmatamento.

A finalidade do CAR é registrar a identidade ambiental do imóvel
rural por meio da documentação, em especial, de informações relativas à
vegetação nativa conservada, às áreas de produção e às áreas que necessitam
de recuperação.

Como se vê, cuida-se, pois, de importante instrumento para a
garantia da proteção ao meio ambiente natural.

Para além disso, ressalte-se que a inscrição no CAR constitui
requisito, dentre outras situações, para a obtenção da regularidade ambiental
do imóvel, auxílio no planejamento do imóvel rural, comercialização de
cotas de reserva, para a concessão de

autorizações para supressão de vegetação, bem como para a
obtenção de créditos agrícolas.

Isso porque, nos moldes do artigo 78-A da Lei nº 12.651/2012, as
instituições financeiras somente poderão conceder crédito agrícola, em
qualquer de suas modalidades, aos proprietários de imóveis rurais que

estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
Nesse contexto, faz-se oportuno registrar que, aproximadamente,

37% (trinta e sete por cento) da população do Estado do Maranhão vivem
em áreas de campo, nas quais a agricultura familiar tem papel fundamental
na segurança alimentar e nutricional, bem como na geração de renda da
população rural.

Tal realidade exige, por consequência, grande participação do
Estado no que diz respeito à implantação do Cadastro Ambiental Rural,
em especial nas propriedades de até 4 (quatro) módulos fiscais (MF’s).

Desse modo, a contratação de concessão de colaboração financeira
não reembolsável, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento,
Econômico e Social - BNDES, propiciará, com esteio no artigo 29, § 1° da
Lei n° 12.651/2012, a efetiva participação do Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF, na preservação
do meio ambiente e na implementação do Cadastro Ambiental Rural-
CAR.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial, na
preservação e conservação do meio ambiental, bem como no
desenvolvimento do agricultor rural, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e Deputadas
pela apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 001/2018

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato de
Concessão de Colaboração Financeira não
Reembolsável com o Banco Nacional do
Desenvolvimento Social - BNDES e dá outras
providências.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, por meio da
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SAF, Contrato de Concessão
de Colaboração Financeira não reembolsável junto ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Social - BNDES, até o valor de R$ 40.476.077,00
(quarenta milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e setenta e sete reais)
destinados a apoiar a implementação do Cadastro Ambiental Rural - CAR
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Os recursos financeiros provenientes da contratação,
oriundos do Fundo Amazônia, deverão ser obrigatoriamente aplicados
com vistas a atender às finalidades desta norma e em conformidade com o
projeto aprovado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Social -
BNDES.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar -
SAF será responsável pela implementação do Cadastro Ambiental Rural -
CAR nas propriedades rurais de até 4 (quatro) módulos fiscais (MF’s)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 002 / 18

Institui o Código de Proteção aos Animais no Estado
do Maranhão e dá providências correlatas.

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Fica instituído o Código Estadual de Proteção aos Animais,
estabelecendo normas para a proteção, defesa e preservação dos animais
no Estado do Maranhão.
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Parágrafo único. Consideram-se animais:
I - silvestres, aqueles encontrados livres na natureza, pertencentes

às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que tenham o
ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas
jurisdicionais brasileiras ou em cativeiro, sob a competente autorização
federal;

II - exóticos, aqueles não originários da fauna brasileira;
III - domésticos, aqueles de convívio do ser humano, dele

dependentes, e que não repelem o jugo humano;
IV - domesticados, aqueles de populações ou espécies advindas

da seleção artificial imposta pelo homem, a qual alterou características
presentes nas espécies silvestres originais;

V - em criadouros, aqueles nascidos, reproduzidos e mantidos
em condições de manejo controladas pelo homem, e, ainda, os removidos
do ambiente natural e que não possam ser reintroduzidos, por razões de
sobrevivência, em seu habitat de origem;

I - sinantrópicos, aqueles que aproveitam as condições oferecidas
pelas atividades humanas para estabelecerem-se em habitats urbanos ou
rurais.

Art. 2º Considerando que os animais são seres sencientes, é vedado:
I - ofender ou agredir fisicamente ou psicologicamente os animais,

sujeitando-os a qualquer tipo de experiência, prática ou atividade capaz de
causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as que provoquem condições
inaceitáveis de existência;

II - manter animais em local desprovido de asseio ou que lhes
impeça a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade;

III - obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores às
suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento, para deles obter
esforços que não se alcançariam senão com castigo;

IV - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cujo abate
seja necessário para consumo;

V - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia
seja regularmente recomendada por autoridade veterinária;

VI - enclausurar animais juntamente com outros que os molestem;
VII - exercitar cães, conduzindo-os presos a veículo motorizado

em movimento;
VIII - vender ou expor à venda animais em áreas públicas, sem a

devida licença de autoridade competente;
IX - vender animais a menores de idade desacompanhados de

adulto ou responsável;
X - abusar sexualmente de animais.
1º O rol de vedações do caput deste artigo é meramente

exemplificativo, devendo o bem-estar aos animais ser alcançado através da
busca de que todos os animais sejam livres de medo e estresse, de fome e
sede, de desconforto, de dor e doenças e de que tenham liberdade para
expressar seu comportamento ambiental.

§ 2º Para atingir os objetivos previstos nesta Lei o Estado do
Maranhão poderá promover parcerias e convênios com universidades,
ONG’S e iniciativa privada, e garantir que no ensino de meio ambiente
sejam enfatizadas as noções de senciência, bem-estar e proteção aos animais
como indivíduos.

Capítulo II
Dos Animais Silvestres

Art. 3º Os animais silvestres devem, prioritariamente, permanecer
em seu habitat natural.

§ 1º Para a efetivação do direito previsto no caput deste artigo,
seu habitat deve ser, o quanto possível, preservado e protegido de qualquer
violação, interferência ou impacto negativo que comprometa sua condição
de sobrevivência.

§ 2º As intervenções no meio, que provoquem impacto negativo,
devem ser reparadas ou compensadas por meio de indenização revertida
diretamente para o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado,
previsto no artigo 6º desta Lei.

Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas mantenedoras de animais
silvestres exóticos, mantidos em cativeiro, residentes ou em trânsito no

Estado, devem obter a competente autorização junto ao Poder Público,
sem prejuízo das demais exigências legais.

Art. 5º Fica proibida a introdução de animais pertencentes à fauna
silvestre exótica dentro do território do Estado do Maranhão, observado o
que dispõe a legislação federal.

Seção I
Da Proteção à Fauna Silvestre

Art. 6º O Estado do Maranhão, na medida de suas dotações
orçamentárias, deve promover ações de Proteção à Fauna Silvestre, por
meio de projetos específicos, no sentido de:

I - atender às exigências legais de proteção à fauna silvestre;
II - promover a integração dos serviços de normatização,

fiscalização e de manejo da fauna silvestre do Estado;
III - promover o inventário da fauna local;
IV - promover parcerias e convênios com universidades, ONGs e

iniciativa privada;
V - elaborar planos de manejo de fauna, principalmente para as

espécies ameaçadas de extinção;
VI - colaborar no combate ao tráfico de animais silvestres;
VII - colaborar na rede mundial de conservação.
§ 1º Podem ser implantados Centros de Manejo de Animais

Silvestres, para:
a) atender, prioritariamente, os animais silvestres vitimados da

região;
b) prestar atendimento médico-veterinário e acompanhamento

biológico aos animais silvestres;
c) dar apoio aos órgãos de fiscalização no combate ao comércio

ilegal e demais infrações cometidas contra os animais silvestres;
d) promover estudos e pesquisas relativos à fauna silvestre e meio

ambiente;
e) promover ações educativas e de conscientização ambiental.
§ 2º A Administração Pública Estadual, através de órgão competente,

deve publicar a cada 2 (dois) anos, a lista atualizada de Espécies da Fauna
Silvestre ameaçadas e potencialmente ameaçadas de extinção no Estado, e
das ações realizadas visando a respectiva preservação.

Seção II
Da Caça

Art. 7º São vedadas, em todo território do Estado, as seguintes
modalidades de caça:

I - profissional, aquela praticada com o intuito de auferir lucro
com o produto de sua atividade;

II - amadorista ou esportiva, aquela praticada por prazer, sem
finalidade lucrativa ou de caráter competitivo ou simplesmente recreativo.

Parágrafo único. O abate de manejo ou controle populacional,
quando único e último recurso viável, só pode ser autorizado por órgão
governamental competente e realizado por meios próprios ou por quem o
órgão eleger.

Seção III
Da Pesca

Art. 8º Para os efeitos deste Código define-se por pesca todo ato
tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham
na água seu normal ou mais frequente meio de vida.

Art. 9º É vedado pescar em épocas e locais do Estado, devidamente
interditados pelo órgão competente.

Capítulo III
Dos Animais Domésticos

Seção I
Controle de Zoonoses e Controle Reprodutivo de Cães e Gatos

Art. 10. O Estado deve manter programas permanentes de controle
de zoonoses, através de vacinação e de controle de reprodução de cães e
gatos.
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§ 1º Os animais devem ser comercializados com identificação

através de microchipagem e castrados, salvo se vendidos a quem possui
licença para criação e reprodução.

§ 2º É vedado o sacrifício de cães e gatos como método de controle
populacional, devendo ser priorizadas as ações de castração e campanhas
educativas de incentivo à adoção e à propriedade ou guarda responsável.

Art. 11. Qualquer intervenção para controle de zoonoses ou de
população animal depende de estimativa de tamanho populacional e de
demonstração da eficácia da intervenção proposta.

Parágrafo único - É vedada a prática de eutanásia de cães e gatos
em todo o Estado, por métodos cruéis ou que provoque dor, estresse ou
sofrimento, sendo método aceitável, prescrito por médico veterinário, a
utilização ou emprego de substância apta a produzir a insensibilização e
inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal.

Seção II
Das Atividades de Tração e Carga

Art. 12. Só é permitida a tração animal de veículo ou instrumentos
agrícolas e industriais, por bovinos e equídeos, que compreendem os
equinos, muares e asininos.

Art. 13. A carga, por veículo, para um determinado número de
animais, deve ser fixada pelas municipalidades, obedecendo sempre ao
estado das vias públicas, aclives e declives, peso e espécie de veículos,
fazendo constar das respectivas licenças a tara e a carga útil.

Art. 14. É vedado nas atividades de tração animal e carga:
I - utilizar para atividade de tração, animal cego, ferido, enfermo,

extenuado ou desferrado, bem como castigá-lo sob qualquer forma ou a
qualquer pretexto;

II - fazer o animal trabalhar por mais de 6 (seis) horas por dia, ou
fazê-lo trabalhar sem respeitar intervalos para descanso, alimentação e
água;

III - fazer o animal descansar atrelado ao veículo, em aclive ou
declive, ou sob o sol ou a chuva;

IV - fazer o animal trabalhar quando fraco ou ferido, ou, no caso de
fêmea, estando com mais da metade do período de gestação;

V - atrelar, no mesmo veículo, animais de diferentes espécies;
VI - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis

ou com excesso daqueles dispensáveis, considerando-se apetrechos
indispensáveis: o arreio completo do tipo peitoral, composto por dois
tirantes de couro presos ao balancim, ou do tipo qualheira, composto por
dois pares de correntes presas ao balancim, mais selote com retranca fixa
no animal, correias, tapa-olho, bridão ou freio, par de rédeas e cabresto
para condução após desatrelamento do animal;

VII - prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de
outros;

VIII - transitar a noite por vias urbanas ou em rodovias sem
aparatos de sinalização em carroças, charretes ou similares.

Seção III
Do Transporte de Animais

Art. 15. É vedado:
I - fazer viajar um animal a pé, por mais de 10 (dez) quilômetros,

sem lhe dar descanso, água e alimento;
II - conservar animais embarcados por mais de 6 (seis) horas sem

água e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar as
necessárias modificações em seu material, veículos e equipamentos,
adequando-as às espécies animais transportadas, dentro de 6 (seis) meses
a partir da publicação desta lei;

III - conduzir, por qualquer meio de locomoção, animais colocados
de cabeça para baixo, de mãos e pés atados, ou de qualquer modo que lhe
produza sofrimento ou estresse;

IV - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as
proporções necessárias ao seu tamanho e números de cabeças, e sem que
o meio de condução em que estejam encerrados seja protegido por rede

metálica ou similar, que impeça a saída de qualquer parte do corpo do
animal;

V - transportar animal sem a documentação exigida por lei;
VI - transportar animal fraco, doente, ferido, ou, no caso de fêmea,

que esteja com mais da metade do período gestacional, exceto para
atendimento de urgência;

VII - transportar animais de qualquer espécie sem condições de
segurança para quem os transporta.

Seção IV
Dos Animais Criados para Consumo

Art. 16. São animais criados para o consumo aqueles utilizados
para o consumo humano e criados com essa finalidade em cativeiro
devidamente regulamentado, e abatidos em estabelecimentos sob supervisão
médico-veterinária.

Art. 17. É vedado, quanto aos animais criados para consumo:
I - privar os animais da liberdade de movimentos, impedindo-lhes

aqueles próprios da espécie;
II - submeter os animais a processos medicamentosos que levem

à engorda ou crescimento artificiais;
III - impor aos animais condições reprodutivas artificiais que

desrespeitem seus respectivos ciclos biológicos naturais.

Seção V
Do Abate de Animais

Art. 18. É obrigatório em todos os matadouros, matadouros-
frigoríficos e abatedouros, estabelecidos no Estado, o emprego de abate
humanitário, que consiste em métodos científicos modernos de
insensibilização aplicados antes da sangria por instrumentos de percussão
mecânica, por processamento químico, choque elétrico (eletronarcose) ou,
ainda, por outros métodos modernos que impeçam o abate cruel de qualquer
tipo de animal destinado ao consumo.

Parágrafo único. É vedado o uso de marreta e da picada de bulbo
(choupa), bem como ferir ou mutilar os animais antes da insensibilização.

Seção VI
Das Atividades de Diversão, Cultura e Entretenimento

Art. 19. É vedado realizar ou promover lutas entre animais da
mesma espécie ou de espécies diferentes em locais públicos e privados.

Art. 20. É vedada a apresentação ou utilização de animais em
espetáculos circenses ou qualquer atividade que possa afetar a sua
integridade física e psíquica, ou que gere medo e angústia.

Capítulo IV
Das Penalidades

Art. 21. Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na
inobservância de preceitos estabelecidos nesta Lei.

Art. 22. As infrações às disposições desta lei serão punidas com
as seguintes penalidades:

I - advertência;
II – multa de até 500 UFR-MA;
III - perda da guarda, posse ou propriedade do animal, se doméstico

ou exótico.
§ 1º Nos casos de reincidência, caracterizados pelo cometimento

de nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa deve corresponder
ao dobro da anteriormente imposta, cumulativamente.

§ 2º A penalidade prevista no inciso III do caput deste artigo deve
ser imposta nos casos de infração continuada e a partir da segunda
reincidência.

Art. 23 As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando
o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades
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competentes, se obrigar à adoção de medidas específicas para fazer cessar
e corrigir a infração.

Art. 24 As instituições que executem atividades reguladas no
Capítulo IV desta Lei estão sujeitas, em caso de transgressão às suas
disposições e ao seu regulamento, às penalidades administrativas de:

I - advertência;
II – multa de até 500 UFR-MA;
III - interdição temporária;
IV - suspensão de financiamentos provenientes de fontes estaduais

oficiais de crédito e fomento científico;
V - interdição definitiva.
Parágrafo único. A interdição por prazo superior a 30 (trinta)

dias somente pode ser determinada após submissão ao parecer dos órgãos
competentes mencionados nesta Lei.

Art. 25 Qualquer pessoa que execute, de forma indevida, atividades
reguladas no Capítulo IV desta Lei ou participe de procedimentos não
autorizados pelos órgãos competentes, fica passível das seguintes
penalidades administrativas:

I - advertência;
II - multa de até 500 UFR-MA;
III - suspensão temporária;
IV - interdição definitiva para o exercício da atividade regulada

nesta Lei.
Art. 26 As penalidades previstas nos artigos 26 e 28 desta Lei

devem ser aplicadas levando-se em conta:
I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III - os antecedentes do infrator;
IV - a capacidade econômica do infrator.
Parágrafo único. Responde pela infração quem, por qualquer

modo, a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
Art. 27 As sanções previstas devem ser aplicadas pelos órgãos

executores competentes estaduais, sem prejuízo de correspondente
responsabilidade penal e ambiental.

Art. 28 A autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir
a obrigação de que trata esta Lei ou agir para impedir, dificultar ou retardar
o seu cumprimento, incorre nas mesmas responsabilidades do infrator,
sem prejuízo das demais penalidades administrativas e penais.

Capítulo VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 29 A fiscalização das atividades e a aplicação das multas
decorrentes de infração fica a cargo dos órgãos competentes da
Administração Pública Estadual, previstos em regulamento, nas suas
respectivas áreas de atribuições.

Art. 30 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
180 (cento e oitenta) dias da sua publicação.

Art. 31 Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a
sua publicação.

Art. 32 Ficam revogadas as disposições em contrário
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 05 de fevereiro de 2018. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 003 / 18

Altera dispositivos da Lei Nº 9.067, de 24/11/2009,
que dispõe sobre a construção de estações de
tratamento de esgotos sanitários em edifícios e
condomínios, e dá outras providências.

Art. 1º - O artigo 1° da Lei nº 9.067, de 24 de novembro de 2009,
que dispõe sobre a construção de estações de tratamento de esgotos
sanitários em edifícios e condomínios e dá outras providências, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° Os condomínios residenciais no âmbito do Estado do
Maranhão deverão dispor de adequada solução de tratamento
de esgotos, considerado para definição da alternativa a ser
adotada o porte do empreendimento e a infraestrutura de
saneamento existente no seu entorno.
§ 1° Quando os efluentes originários de tais empreendimentos
forem lançados em redes coletoras ligadas a estações de
tratamento de esgotos do município fica dispensado a
cumprimento da exigência contida no caput.
§ 2º Para comprovação do atendimento das condições descritas
no caput e no parágrafo anterior os órgãos competentes
verificarão o termo de viabilidade ou carta de diretrizes de projeto
emitidos pela concessionária dos serviços de saneamento do
município onde se localiza o empreendimento.
§ 3° A instalação de Estações de Tratamento de Esgotos conforme
preceitua o caput é obrigatória nos municípios do Maranhão
com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes.”

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

“MANUEL BECKMAN”, em 01 de fevereiro de 2018. - Deputado
RICARDO RIOS - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 004 / 18

Dispõe sobre rios pertencentes às bacias hidrográficas
localizadas no Maranhão como área de preservação
permanente e dá outras providências.           

Art. 1° - Consideram-se rios de preservação permanente os cursos
de água ou trechos destes com características excepcionais de beleza ou
dotados de valor ecológico, histórico ou turístico, em ambientes silvestres
naturais ou pouco alterados que se localizam nas bacias hidrográficas do
Estado do Maranhão.

Art. 2° - A declaração dos rios localizados nas bacias hidrográficas
maranhenses como área de preservação permanente visa a:

I - manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade dos ecossistemas
aquáticos e marginais;

II - proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica
notável;

III - favorecer condições para a educação ambiental e a recreação
em contato com a natureza;

IV - proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em
equilíbrio com a natureza;

Art. 3° - Ficam proibidos, nos rios de preservação permanente
nas bacias hidrográficas do Estado:

I - a modificação do leito e das margens, ressalvada a competência
da União sobre os rios de seu domínio;

II - o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais;
III - o exercício de atividade que ameace extinguir espécie da fauna

aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio dos ecossistemas;
IV - a utilização de recursos hídricos ou execução de obras ou

serviços com eles relacionados que estejam em desacordo com os objetivos
de preservação expressos no art. 2° desta lei.

Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista no inciso I do
“caput” deste artigo a intervenção de utilidade  pública  e
interesse  social  devidamente  autorizada  pelo  órgão  ambiental
competente.       

Art. 4° - São áreas de preservação permanente os rios localizados
nas seguintes bacias hidrográficas:

I – Bacia hidrográfica do Parnaíba;
II – Bacia hidrográfica do Tocantins;
III – Bacia hidrográfica do Gurupi;
IV – Bacia hidrográfica do Litoral Ocidental;
V – Bacia hidrográfica do Mearim;
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VI – Bacia hidrográfica do Itapecuru;
VII – Bacia hidrográfica do Munim;
VIII – Bacia hidrográfica do Turiaçu;
IX – Bacia hidrográfica do Maracaçumé;
X – Bacia hidrográfica do Rio Preguiças;
XI – Bacia hidrográfica do Periá;
XII – Sistema hidrográfico ilhas maranhenses;
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
 O presente projeto de lei tem como objetivo proteger e atenuar os

impactos ambientais promovidos pelo homem nos rios localizados nas
bacias hidrográficas localizadas no Estado do Maranhão. O Estado do
Maranhão possui 12 bacias hidrográficas. As bacias do Parnaíba, a Leste;
do Tocantins, a Sudoeste; Gurupi, a Noroeste, correspondem às bacias
hidrográficas de domínio federal, já as bacias de domínio estadual estão
representadas pelos Sistemas hidrográficos estaduais das Ilhas
Maranhenses e do Litoral Ocidental, bem como as bacias hidrográficas
Mearim, Itapecuru, Munin, Turiaçú, Maracaçumé, Preguiças e Periá. Na
totalidade, estas bacias formam uma área de aproximadamente 202.203,50
km², ou seja, 60,90% da área total do Estado do Maranhão.

Há uma infinidade de rios localizados nessas bacias hidrográficas
que vem sofrendo uma série de danos ocasionados pela ação do homem,
tais como despejos de esgoto, assoreamento, construções irregulares,
poluição das águas, despejo de substâncias proibidas, entre outros. Tais
danos acarretam uma infinidade de malefícios tanto para rio, quanto para
a fauna, flora e o próprio homem que utiliza a água do rio pra consumo,
bem como para pesca, turismo e lazer.

Além disso, a construção de hidrelétricas tem transformado o
regime natural dos rios, de águas correntes rápidas, muitas vezes com
turbulências produzidas por corredeiras ou em cachoeiras, em um ambiente
de fluxo muito lento, quase estacionário, resultante da sucessão de lagos
dos aproveitamentos para produção de energia elétrica, prejudicando
consideravelmente o curso natural dos rios e sua diversidade, haja vista a
implantação da usina hidrelétrica de Estreito que causou imensuráveis
impactos ambientais ao Rio Tocantins e população do entorno e a ameaça
de implantação de oito pequenas centrais hidrelétricas no Rio Balsas
localizado na Bacia hidrográfica do Parnaíba.

Dessa forma, faz-se necessário uma legislação eficaz para proteger
os leitos, nascentes e afluentes dos rios pertencentes ás referidas bacias
visando proteger a qualidade da água, proteger seus entornos, preservar a
fauna e flora contida nesses rios e melhorar a qualidade de vida da população
ribeirinha e da população em geral, mantendo o equilíbrio do ecossistema
e evitando os impactos socioambientais.

PROJETO DE LEI Nº 005 / 18

Insere no Calendário Cultural, Turístico e Religioso
do Estado do Maranhão, o “Festejo de São
Sebastião”, no Município de Carutapera.

Art. 1º. Fica inserido no Calendário Cultural, Turístico e Religioso
do Estado do Maranhão, o “Festejo de São Sebastião”, no Município de
Carutapera, realizado anualmente no período de 11 a 20 de janeiro.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib

Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de fevereiro de
2018. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 2º VICE
PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 006 / 18

Cria a Semana de Incentivo à Prática de Esportes
nos Estabelecimentos de Ensino Público do Estado
do Maranhão.

 
 Art. 1º - Cria a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos

estabelecimentos de ensino público do Estado do Maranhão e será
desenvolvido sob a denominação “Semana Esportiva na Educação”.

Art. 2º - A Secretaria de Educação do Estado do Maranhão será a
gestora da “Semana Esportiva na Educação”.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos da “Semana Esportiva
na Educação” serão realizados campeonatos, torneios, gincanas e atividades
esportivas diversas.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

JUSTIFICATIVA
O Brasil, de acordo com Censo INEP 2016, possui uma população

de 50 milhões de alunos matriculados nas escolas públicas da Educação
Básica.

Desde a criação do Programa Segundo Tempo em 2003, o Ministério
do Esporte tem procurado integrar a política esportiva educacional com a
política de educação, de forma a incentivar a prática esportiva nas escolas.

Entendendo que o caminho para a democratização do esporte é a
escola, desde 2009, o MEC procurou estabelecer as condições mínimas
necessárias para viabilizar a oferta do esporte na escola, integrada ao seu
projeto pedagógico, na perspectiva da educação em tempo integral.

A prática esportiva como instrumento educacional visa o
desenvolvimento humano e capacita o sujeito a lidar e desenvolver suas
competências, sem falar no esporte como instrumento pedagógico. A prática
de esportes afasta a criança e o adolescente das drogas, aumenta a capacidade
cognitiva do aluno, traz benefícios consideráveis à saúde e gera cooperação
e socialização entre os estudantes.

Entendendo a importância da prática de esportes na vida dos
alunos, solicitamos o apoio dos colegas parlamentares na aprovação do
presente projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

PROJETO DE LEI Nº 007 / 18

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos
valores arrecadados com as multas de trânsito e sua
destinação.

Art. 1º.  O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do
Maranhão – DETRAN divulgará, trimestralmente, os valores arrecadados
com as multas de trânsito, bem como, a destinação desses recursos, em seu
sítio eletrônico oficial.

 Art. 2º. A publicidade descrita no art. 1º, sem prejuízos de outras,
conterá:

I – quantidade de Autuações de Trânsito lavradas;
II – total dos valores das Autuações de Trânsito;
III - os valores arrecadados com as multas de trânsito.    
IV – utilização e a destinação da receita originada com o pagamento

das multas de trânsito.
Art. 3º. As despesas resultantes da aplicação da presente lei

ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após a sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

JUSTIFICATIVA 
No Brasil são apontadas milhões de multas de trânsito, e com o

aumento crescente do número de radares nas cidades e nas estradas, a
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tendência é aumentar ainda mais o número de multas. Levando em
consideração que apenas uma minoria recorre das multas e a grande maioria
simplesmente as paga, torna-se uma arrecadação multimilionária. Mas,
para onde vai este dinheiro? Ele tem destino, mas atualmente não
obrigatoriedade de divulgar onde foi aplicado e como foi aplicado.

O presente projeto de lei visa sanar esta lacuna legislativa ou
mesmo garantir ao cidadão acesso a informação sobre o valor total de
arrecadação das multas de trânsito.

O Projeto de Lei em apresentação não usurpa a competência
legislativa do Poder Executivo Federal nem do Executivo Estadual. Não se
trata de tema de matéria de trânsito e transporte, porque não versa sobre
os direitos e deveres dos envolvidos nessas atividades, nem cria ou extingue
cargos, funções ou empregos públicos e não fixa remuneração; não cria ou
extingue Secretarias e órgãos da Administração Pública; e, finalmente, não
dispõe sobre servidores públicos, tampouco sobre o seu regime jurídico,
muito menos afronta competências ou atribuições de órgãos ou autarquias
do Executivo Estadual.

Vale salientar que a Constituição não reserva à iniciativa do
Executivo toda e qualquer lei que gere gastos ou exija implementação
prática por órgãos administrativos. Legislar para fins de dar eficiência à
publicidade é função de fiscalização confiada ao Poder Legislativo.

 Ainda, o Supremo Tribunal Federal tem posição pacífica que a
ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza
a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua
aplicação naquele exercício financeiro, (ADI 3.599/DF, Rel. Min.Gilmar
Mendes), com a ressalva, naturalmente, a possibilidade de aprovação de
créditos adicionais.

Em suma, não se trata de temas do Art. 22, da CF, nem do rol de
temas reservados à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo da
Constituição Estadual do Maranhão.

O objeto desta propositura é a publicidade da gestão administrativa,
constante no Art. 37, da Constituição Federal.

Desta feita, com o apoio desta Casa Legislativa, suplico a aprovação
deste Projeto de Lei, para que a sociedade Maranhense tenha mais um
instrumento de fiscalização e exercício de cidadania.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

PROJETO DE LEI Nº  008 / 18

Dispõe sobre o Ensino de Noções Básicas da Lei
Maria da Penha, no âmbito das Escolas Estaduais
do Estado do Maranhão.

Art. 1º Nos estabelecimentos de Ensino Médio, da Rede Pública
Estadual do Maranhão, torna-se obrigatório o ensino de noções básicas
sobre a Lei Maria da Penha e será desenvolvido sob a denominação
“Programa Conhecer a Lei Maria da Penha”.

Art. 2º O “Programa Conhecer a Lei Maria da Penha” tem como
propósito:

I - contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca
da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha~

II - impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a
mulher, divulgando o serviço Disque Denúncia Nacional de Violência contra
a Mulher, Disque 180 e a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa
do Maranhão;

III - conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e
professores, que compõem a comunidade escolar, da importância do
respeito aos Direitos Humanos, notadamente os que refletem a promoção
da igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as práticas de
violência contra a mulher;

IV - explicar sobre a necessidade da efetivação de registros nos
órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a mulher,
onde quer que ela ocorra.

Art. 3º O “Programa Conhecer a Lei Maria da Penha” poderá ser
executado por iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, com possível
parceria com entidades governamentais e não governamentais, ligadas às
temáticas da Educação e dos Direitos Humanos.

Art. 4º O “Programa Conhecer a Lei Maria da Penha” será
desenvolvido, ao longo de todo o ano letivo, realizando, no mês de março,
uma programação ampliada específica em alusão ao Dia Internacional da
Mulher, destacando o tema do qual trata a presente Lei. 

Parágrafo único. Os conteúdos referentes às noções básicas sobre
a Lei Maria da Penha serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de Língua Portuguesa, História, Filosofia e
Sociologia.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

PROJETO DE LEI Nº 009 / 18

Revoga a Lei nº 8.662 de 05 de setembro de 2007 que
Considera de utilidade pública a Associação Cultural
Recriar do Caratatiua - ACRDC.

Art. 1º. Fica revogada a Lei nº 8.662, de 05 de setembro de 2007
que Considera de utilidade pública a Associação Cultural Recriar do
Caratatiua.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN” EM 15 DE JANEIRO 2018. - Stenio Rezende
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Conforme o art. 18 da Lei 9.790/99 “As pessoas jurídicas de
direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros
diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos para tanto
exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas
qualificações, até cinco anos contados da data de vigência desta Lei.
§ 1o Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter
a qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará
a renúncia automática de suas qualificações anteriores.”

Com base nesse dispositivo acima o Ministério da Justiça entende
que é incompatível a manutenção simultânea da qualificação como
Oscip e o título de utilidade pública federal, estadual e municipal.
Entendimento esse, esposado no Parecer nº 224/2014/CEP/CONJUR-
MJ/CGU/AGU.

Por esse motivo a Associação Cultural Recriar do Caratatiua teve
seu pedido de qualificação como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público indeferido através do Parecer 273/2017/DPJ/CPJ/DPJUS/
SNJ.

Sendo assim, peço o apoio dos nobres colegas para aprovação
deste Projeto de Lei revogando a Lei nº 8.662, de 05 de setembro de 2007
que Considera de utilidade pública a Associação Cultural Recriar do
Caratatiua.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN” EM 15 DE JANEIRO 2018. - Stenio Rezende
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº. 010 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação
Folclórica e Cultural Bumba meu Boi Caprichoso do
Vale do Itapecuru de Codó - Ma, com sede e foro no
Município de Codó, no Estado do Maranhão.
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Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública a Associação
Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi Caprichoso do Vale do Itapecuru de
Codó , no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 25 de janeiro de 2018. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

MOÇÃO Nº 001 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando
extensa admiração ao trabalho desenvolvido pelo Instituto de Defesa do
Rio Balsas – IDERB presidido pelo Senhor Miranda Neto.

A instituição vem desenvolvendo excelente trabalho através de
ações que visam proteger o principal patrimônio natural da cidade de
Balsas-MA contra diversas atividades danosas perpetuadas pelo poder
público e ameaça da empresa Atiaia Energia que pretende implantar centrais
hidrelétricas que podem alterar consideravelmente o curso do Rio Balsas.

O trabalho do IDERB foi conhecido em visitas “in loco” e audiência
pública realizada no dia 12 de Dezembro de 2017 que discutiram os danos

ambientais observados e a implantação de oito pequenas centrais
hidrelétricas no Rio Balsas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de Dezembro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 002 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO, manifestando
profundo repúdio à implantação de oito pequenas centrais hidrelétricas no
Rio Balsas, na Cidade de Balsas-MA. Foi aprovada pela câmara municipal
de Balsas e encaminhada em Audiência Pública realizada em 12 de
Dezembro de 2017 no município, que teve como objetivo discutir a
implantação das pequenas centrais hidrelétricas no Rio Balsas.

Segundo informações colhidas da referida Audiência Pública, a
sociedade balsense conjuntamente com todos os movimentos e segmentos
formou compromisso para lutar e defender seu maior patrimônio natural
que é o Rio Balsas que está ameaçado por potências econômicas e
financeiras que querem acabar com as belezas naturais do rio com a possível
instalação de pequenas centrais hidrelétricas (PCH’s) em seu leito. As
PCH’s acarretam grande impacto socioambiental e podem fazer com que
o maior patrimônio natural de Balsas que é o rio desapareça, extinguindo
espécies e gerando impactos também na cultura e lazer local, pois morrendo
o Rio, toda a história de um povo morre junto. Portanto, as hidrelétricas
não são bem vindas pela população no município de Balsas. O único
objetivo das PCH’s é obter lucros em detrimento do bem maior da
população local.

As hidrelétricas nunca foram modelo de captação de energia, haja
vista seus expressivos impactos socioambientais. Além disso, o Rio Balsas
esta protegido pela lei municipal nº 1.374/2017, que o declara patrimônio
público do município, proibindo a construção de hidrelétricas em seu leito,
por isso, repudia-se esse modelo de captação de energia na maior fonte de
riqueza do município que é o Rio Balsas. Portanto, a natureza não pode
ser mercantilizada para privilegiar uma pequena minoria que só visa o
lucro, no caso, a empresa Atiaia Energia, pois a água é bem comum do
povo e essencial à vida humana e a implantação desse empreendimento
trará para a sociedade balsense danos irreversíveis, destruição de vidas,
danos à biodiversidade e diversos impactos socioambientais.

Por fim, há inúmeras formas de captação de energia como a energia
solar, eólica, etc. Sendo muito mais vantajoso para o meio ambiente como
um todo. Dessa forma, manifestamos nosso total repúdio contra a pretensão
da empresa concessionária Atiaia Energia S/A que pretende instalar máquinas
para a captação de energia no maior patrimônio público, cultural, natural,
histórico e ambiental da sociedade de Balsas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de Dezembro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO  Nº 001 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada sessão solene no dia 22 de março de 2018, em comemoração aos
25 anos de existência do Curso de Formação de Oficiais do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA).

O CFO é um curso reconhecido pelo MEC, através da Resolução
nº. 195/2000-CEE, de 25 de maio de 2000, fruto do convênio UEMA/
PMMA/CBM. Em 2006, foi aprovado o Projeto Político Pedagógico do
Curso de Formação de Oficiais do Centro de Ciências Sociais Aplicadas,
da Universidade Estadual do Maranhão em convênio com a Polícia Militar
do Maranhão, através da Resolução nº. 760/2006 – CEPE/UEMA, onde o
curso passou a ter duração de quatro anos, com carga horária de 4.860
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horas aulas, sendo 1.800 horas aulas para as 30 disciplinas do núcleo
comum, ministradas na UEMA no período vespertino; 2.100 horas aulas
para as 52 disciplinas do núcleo específico, ministradas na APMGD no
período matutino e 240 horas aulas para as disciplinas do núcleo livre.

O CFO está estruturado pedagogicamente em 08 (oito) períodos,
onde no 1º e 2º períodos os Cadetes PM cumprem regime de internato e a
partir do 3º período cumprem o regime de externato. Além das disciplinas
dos núcleos comum, específico e livre, destinadas aos quatro anos do
curso, existe ainda o Estágio Prático Supervisionado para os Cadetes que
são realizados nas Unidades da Região Metropolitana de São Luís e no
interior do Estado, para os Cadetes nos 2º, 4º, 6º e 8º períodos do CFO.

Ao término do curso, atendendo a todos os requisitos e exigências
legais, o cadete PM será declarado aspirante a Oficial PM, recebendo a
estrela de aspirante Oficial como símbolo da autoridade e da responsabilidade
que terá diante da sociedade no sentido de defendê-la e promover todos os
esforços para o seu engrandecimento, bem como a honra de pertencer à
briosa Polícia Militar do Maranhão, iniciando, logo após, o estágio
probatório pelo período de 06 (seis) meses onde findo este prazo será
promovido ao posto de 2º tenente PM. Para a conclusão do Curso o
Cadete PM deve apresentar um Trabalho Técnico Cientifico e após sua
aprovação será Graduado como Bacharel em Segurança Pública.

Com essa sessão solene, a Assembleia Legislativa do Maranhão
reconhecerá a importância do CFO para a formação dos homens que
engrandecem a Polícia Militar do Maranhão, contribuindo com o
aprimoramento da segurança pública no Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de janeiro de 2018. -
César Pires - Deputado Estadual – PEN - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 002 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que depois de ouvido o plenário, seja concedida a
realização de sessão solene, no dia 22/02/2018, às 11h00 horas, para
entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Deputado Federal Roberto
de Lucena, conforme Projeto de  Resolução Legislativa nº 020/2017, de
minha autoria, aprovado por esta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de janeiro de 2018. -
Edson Araújo - Dep. Estadual – PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 003 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada,
no dia 05 de abril de 2018, Sessão Especial voltada para o fomento e apoio
à Campanha da Fraternidade 2018, cujo tema é “Fraternidade e superação
da violência. “

A promoção de campanhas de incentivo e educação populacional,
como a Campanha da Fraternidade, deve sempre ser política corrente no
setor público. Ressalta-se que o tema abordado indubitavelmente contribui
para que se alcance uma redução dos números indicadores de violência em
nosso Estado. O policiamento é necessário e indispensável, mas a melhor

forma de combater a violência sempre será criar na sociedade uma consciência
cidadã fraterna que uma os membros da comunidade.

Ressalto as palavras do Bispo Dom Leonardo que ao asseverar
que a violência está presente em praticamente todos os segmentos da
sociedade, seja na rua, dentro de casa, pela condição social, pelo gênero,
nos meios de comunicação e até na intolerância das palavras, dispõe:
“Toda violência exclui, toda violência mata”.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 05 de fevereiro de 2018. -
Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 004 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Aplausos ao Promotor de Justiça, Ronald
Pereira dos Santos, parabenizando-o por assumir o cargo de Promotor
Corregedor da Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão.

Ronald Pereira dos Santos que já respondeu por algumas
Promotorias de Justiça da Comarca de São Luís, entre elas, por último, a
11ª Promotoria de Justiça especializada na Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência, onde desenvolveu um brilhante trabalho premiado e
reconhecido por todo o Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de janeiro
de 2018. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 005 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo CLEONES
CUNHA, parabenizando-pela sua eleição como Corregedor do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, realizada no dia 2 de fevereiro do corrente
ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de fevereiro de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 006 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo RICARDO
DUAILIBE, parabenizando-pela sua eleição como Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, realizada no dia 2 de fevereiro do corrente
ano.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de fevereiro de 2018. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 007 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, que o Secretário de Educação do município de São Luís,
Moacir Feitosa, em cumprimento ao artigo 11 da Lei Federal 12.527, de 18
de novembro de 2011, que encaminhe lista contendo a relação nominal de
todos os professores efetivos, contratados, seletivados, bem como a
perspectiva de aposentadorias, licenças e exonerações previstas para o
ano de 2018.

Solicita-se, ainda, que sejam encaminhadas informações quanto à
convocação dos aprovados no último concurso para o cargo de professor,
além de  esclarecimentos quanto à atual fase do certame, incluindo-se a
possibilidade de futuras nomeações e/ou contratações e seletivos.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, 23 de janeiro de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO  Nº 008 / 18

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR extensiva aos familiares, pelo falecimento da
Sr. MARCONE FERREIRA CORDEIRO, externando o mais profundo
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 02 de fevereiro
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 009 / 18

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR extensiva aos familiares, pelo falecimento da
Sr. DANIELE NUNES SILVA, externando o mais profundo sentimento
de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 30 de janeiro do corrente
ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de fevereiro de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 010 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 158, inciso IX do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja enviada
mensagem de pesar, expressando minhas condolências e abraço de conforto
solidariedade a Dep. Edson Araújo expressa condolências e se solidariza
com a Dra, Cleide Coutinho e familiares pelo falecimento do seu
cônjuge Humberto Coutinho, presidente desta Casa, ocorrido no dia 01
de janeiro de 2018, às 20h40min na cidade de Caxias-MA.

Sua lembrança ficará na essência de sua trajetória e luta como
grande legado para o Maranhão. Que Deus, amenize a dor causada pela
imensurável perda. O meu solidário fraterno abraço.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de janeiro
de 2018. – Edson Araújo – Deputado Estadual – PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

REQUERIMENTO Nº 011 / 18

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 uma audiência pública, no dia 22 de Fevereiro do
corrente ano, a partir das 9h, na Câmara Municipal de Balsas, para
tratarmos do assunto sobre o Projeto de Lei de minha autoria que dispõe
sobre os rios pertencentes às bacias hidrográficas localizadas no Maranhão
como área de preservação permanente, entre eles o Rio Balsas, objeto de
audiência pública realizada no dia 13 de Dezembro de 2017 no município
de Balsas que discutiu a implantação de centrais hidrelétricas no Rio Balsas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de Fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á COMISSÃO
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM:06.02.18

REQUERIMENTO Nº 012 / 18

Senhor Presidente:

Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos do
Regimento Interno da Assemblei Legislativa do Maranhão, o registro da
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DO
DIREITO DE LULA SER CANDIDATO, articulação suprapartidária
constituída por membros da Assembleia Legislativa do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 18 de janeiro de 2018. - É de Luta. É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

A tentativa de marcar em tempo recorde para o dia 24 de janeiro a
data do julgamento em segunda instância do processo de Lula nada tem de
legalidade. Trata-se de um puro ato de perseguição da liderança política
mais popular do país. O recurso de recorrer ao expediente espúrio de
intervir no processo eleitoral sucede porque o golpe do Impeachment de
Dilma não gerou um regime político de estabilidade conservadora por
longos anos.
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O plano estratégico em curso, depois de afastar Dilma da

Presidência da República, retira os direitos dos trabalhadores, ameaça a
previdência pública, privatiza a Petrobras, a Eletrobras e os bancos públicos,
além de abandonar a política externa ativa e altiva.

A reforma trabalhista e o teto de gastos não atraíram os
investimentos externos prometidos, que poderiam sustentar a campanha
em 2018 de um governo alinhado ao neoliberalismo. Diante da
impopularidade, esses setores não conseguiram construir, até o momento,
uma candidatura viável à presidência.

Lula cresce nas pesquisas em todos os cenários de primeiro e
segundo turno e até pode ganhar em primeiro turno. O cenário de vitória
consagradora de Lula significaria o fracasso do golpe, possibilitaria a abertura
de um novo ciclo político.

Por isso, a trama de impedir a candidatura do Lula vale tudo:
condenação no tribunal de Porto Alegre, instituição do semiparlamentarismo
e até adiar as eleições. Nenhuma das ações elencadas está fora de cogitação.
Compõem o arsenal de maldades de forças políticas que não prezam a
democracia.

Uma perseguição totalmente política, que só será derrotada no
terreno da política. Mais que um problema tático ou eleitoral, vitória ou
derrota nessa luta terá consequências estratégicas e de longo prazo.

O Brasil vive um momento de encruzilhada: ou restauramos os
direitos sociais e o Estado Democrático de Direito ou seremos derrotados
e assistiremos a definitiva implantação de uma sociedade de capitalismo
sem regulações, baseada na superexploração dos trabalhadores. Este tipo
de sociedade requer um Estado dotado de instrumentos de Exceção para
reprimir as universidades, os intelectuais, os trabalhadores, as mulheres, a
juventude, os pobres, os negros. Enfim, todos os explorados e oprimidos
que se levantarem contra o novo sistema.

Assim, a questão da perseguição a Lula não diz respeito somente
ao PT e à esquerda, mas a todos os cidadãos brasileiros. Como nunca antes
em nossa geração de lutadores, o que se encontra em jogo é o futuro da
democracia.

REQUERIMENTO N° 013 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido
a Mesa, que seja concedida licença médica de 124 dias, conforme atestado
médico em anexo, devendo ser considerada a partir do dia 07 de fevereiro
de 2018.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 06 de fevereiro de 2018. - RICARDO
RIOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.02.18
EM: 06.02.18

INDICAÇÃO Nº 001 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao PREFEITO DE PAÇO DO LUMIAR, DOMINGOS
DUTRA, solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS
RESIDENCIAIS MARIA FIRMINA, ARAGUAIA E VILA DO POVO,
no bairro do Maiobão em Paço do Lumiar.

Os locais supracitados padecem com a falta de infraestrutura,
especificamente quanto à pavimentação asfáltica e iluminação pública.

Nesse sentido, tem-se a presente solicitação, a fim de atenuar os transtornos
enfrentados pela população local.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 002 / 18

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 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PENINTENCIÁRIA, MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, solicitando
que tome providências a fim de ACABAR O DESPEJO DE ESGOTO
“IN NATURA” PELA UNIDADE PRISIONAL DE BALSAS
DIRETAMENTE NO RIO BALSAS.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que tome providências
acerca do despejo de esgoto “in natura” pela Unidade Prisional de Balsas
no Rio Balsas, o que gera imensurável dano não só ao meio ambiente, mas
também à população local como todo, haja vista que o Rio é fonte de
abastecimento local.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 003 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicita-se que a presente Indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E
PREVIDÊNCIA, LÍLIAN GUIMARÃES, solicitando que apreciem a
possibilidade de DESCENTRALIZAR OS POLOS PARA
APLICAÇÃO DAS PROVAS E REALIZAÇÃO DAS DEMAIS
ETAPAS DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO,
INCLUINDO A CIDADE DE IMPERATRIZ E OUTROS
MUNICÍPIOS ENTRE OS POLOS.

A presente solicitação é baseada nas diversas solicitações de
candidatos que sonham em ingressar nos quadros da Polícia Civil, mas que
serão prejudicados caso apenas São Luís seja ponto de aplicação de provas
e demais etapas do concurso. O candidato terá que sair de sua cidade, fazer
a prova, depois o teste físico, o curso de formação e, durante todo esse
período, arcará com suas despesas com alimentação, estadia, passagens,
entre outros. Há casos em que o candidato precisa fazer rifa para se
manter. Há outros em que o candidato até desiste por não possuir condições
financeiras. Sabendo disso, apresenta-se a presente indicação, solicitando
que o Governador descentralize os pontos de realização das provas e
demais etapas e, então, coloque a cidade de Imperatriz e outros municípios
como polos.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 004 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
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seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao PREFEITO DE PAÇO DO LUMIAR, DOMINGOS
DUTRA, solicitando que apreciem a possibilidade de realizar obras de
REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
AVENIDA CARAJÁS, ESPECIFICAMENTE NO TRECHO ENTRE
AS RUAS 1 ATÉ RUA 6, no bairro do Maiobão em Paço do Lumiar.

A Avenida Carajás, localizada no Maiobão, em Paço do Lumiar, é
uma importante via de acesso a vários bairros. Nesse sentido, tem-se a
presente solicitação, a fim de atenuar os transtornos enfrentados pela
população local.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº  005 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Ciência e
Tecnologia, Davi Telles, solicitando que apreciem a possibilidade de
AMPLIAR A IDADE LIMITE DE 24 PARA 26 ANOS COMO
REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NO
PROGRAMA CIDADÃO DO MUNDO, A FIM DE ATENDER
AQUELES QUE ESTEJAM CONCLUINDO CURSO SUPERIOR.

O anteprojeto em anexo trata de proposta de alteração da lei n
10.286, de 21 de julho de 2015, que cria o Programa Cidadão do mundo,
cujo Art. 1º dispõe sobre o requisito etário exigido para participação.

O caput do citado artigo apresenta intervalo exíguo para
participação, limitando para a faixa de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos. Sabe-se que poucos alunos têm a oportunidade de ingressar tão cedo
na faculdade, e que o envelhecimento implica naturalmente na diminuição
de oportunidades e formação de obstáculos e barreiras, nos âmbitos social,
acadêmico e profissional.

Observa-se também que a alteração do limite etário máximo não
prejudicará a natureza ou objetivos do programa em comento. Outras
modalidades, como o “Estágio Nacional”, o ”Estágio Internacional” e a
modalidade ”Cooperação Internacional”, da linha de ação “Mais
Qualificação”, todos no âmbito do programa “Cidadão do Mundo”, por
exemplo, não possuem a correspondente restrição de idade, sendo a exigência
presente tão somente para modalidade de intercâmbio linguístico.

Nesse sentido, com vistas à primazia do interesse público, a
modificação da faixa de abrangência de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos para de 18 (dezoito) a 26 (vinte e seis) anos completos, no momento
da inscrição, será positiva e trará consigo benefícios para toda comunidade,
ao oportunizar a participação no projeto para uma quantidade maior de
estudantes maranhenses e trazendo maior adequação do programa à
realidade social do Estado.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Altera dispositivo da lei nº 10.286, de 21 de julho de
2015, que cria o programa estadual “Cidadão do
Mundo” e dá outras providências.

Art. 1º O caput do artigo 1º da lei nº 10.286, de 21 de julho de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual “Cidadão do Mundo”,
que consiste na concessão de bolsas de estudo a jovens entre 18
e 26 anos para realização de intercâmbio internacional em cursos
de ensino médio no exterior ou cursos de idioma estrangeiro.”.
§ 1° (...)

§ 2° (...)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 006 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
DO MARANHÃO, CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando que
aprecie a possibilidade de SINALIZAÇÃO DA RODOVIA MA 212
(TRECHO ENTRE BEQUIMÃO ATÉ PINHEIRO) e MA 006
(TRECHO PINHEIRO ATÉ CENTRAL DO MARANHÃO) no Estado
do Maranhão.

A presente solicitação é oriunda da solicitação de muitos usuários
das rodovias citadas que reclamam da ausência de sinalização adequadas
das vias. Os motoristas alegam que não há sinalização horizontal e, muito
menos, vertical, além do grande número de quebra molas sem nenhuma
sinalização e em áreas que não dispõem de iluminação pública, causando
grandes prejuízos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 05 DE FEVEREIRO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 007 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita de Bacabeira,  Senhora
Carla Fernanda Do Rego Gonçalo, bem como ao Excelentíssimo Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determinem aos
setores competentes que promovam obra para a construção de calçadas,
com a devida iluminação pública, na avenida Humberto de Campos, via de
acesso à Unidade Plena do Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do
Maranhão no município de Bacabeira - MA.

A presente indicação atende às demandas da comunidade,
principalmente estudantes do IEMA na região. Verifica-se que os alunos
disputam diariamente espaço com carros e motos para adentrarem as
instalações do Instituto, o que os expõe diariamente a graves riscos de
atropelamento. Nesta esteira, salientando que neste ano o número de
alunos aumentará consideravelmente, julga-se de suma importância tal
obra, a fim de garantir segurança no transito de todos os pedestres a todos
que se locomovem pela localidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de fevereiro
de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  008 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
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encaminhada ao Senhor Augusto Dantas Borges, Diretor Presidente da
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, a fim de que determine
ao setor competente que, em caráter de urgência, seja executada a obra do
Programa Luz para Todos nas Comunidades CAMPESTRE, LAGOA
DE DENTRO E LAGOA DE FORA, todas localizadas na zona rural do
município de Mirador – MA.

Ressalta-se que a equipe responsável pelo programa já foi às
localidades e fez a marcação dos pontos, ao que foi informado aos
representantes das comunidades que estariam contemplados no Projeto 8,
e que estavam executando o Projeto 7 no momento, afirmando que o
Projeto 8 seria finalizado no final de 2016, início de 2017. Entretanto, até
o presente momento, um ano após o prazo dado, a obra não foi se quer
iniciada. Tendo todas as outras localidades da região já recebido o programa,
os moradores das regiões supramencionadas veem-se deixados de lado por
parte dos executores do projeto. De tal maneira, verificando-se que os
referidos povoados sofrem com a ausência de energia elétrica, o que vem
provocando sérios prejuízos ao desenvolvimento regional, julga-se
necessária e oportuna a presente indicação

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 009 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o
Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor competente a recuperação
da estrada vicinal que liga a sede do município de Cururupu ao povoado de
Monte Alegre, trecho de 14 quilômetros que dá acesso à cidade.

A presente indicação justifica-se frente ao elevado grau de desgaste
em que se encontra a via. Tal condição dificulta de sobremaneira o
deslocamento da sede municipal ao povoado, ocasionando reveses tanto
para os cidadãos transeuntes como para os comerciantes da região, que
tem o abastecimento rodoviário de suas mercadorias dificultados pelas
condições da malha asfáltica. Diante da situação verificada, entende-se de
elevada importância a recuperação da supracitada estrada, tanto para os
que pela localidade transitam, bem como para a própria economia local.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 010 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o
Senhor Flávio Dino, a fim de que, junto aos setores competentes, promova
a construção de um memorial da Balaiada no município de Itapecuru, na
Casa de Cultura João Silveira, antiga cadeia velha, local onde Negro Cosme
foi preso e morto em 17 de setembro de 1841, segundo a pesquisadora
Mundinha Araújo.

Tal memorial representará importante salvaguarda da história de
nosso nobre estado. Essencial se faz a valorização, por parte do Poder
Público, de tão importante movimento popular, a Balaiada consubstanciou-
se em uma luta do povo oprimido contra uma elite abastarda que se valia
do setor público unicamente em seu proveito, menosprezando as minorias.
Julga-se, portanto, que a presente indicação possui elevado valor histórico-

social, sendo oportuno ao estado a valorização de tal manifestação popular
com a criação do memorial.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  011 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o
Senhor Flávio Dino, para que junto ao setor responsável adote revistas em
quadrinho sobre o movimento da Balaiada na rede estadual de ensino.

A substituição dos antigos paradidáticos por metodologias mais
voltadas à juventude se mostra como uma alternativa excepcional à educação
de crianças e jovens, fomentando o interesse histórico nos alunos da rede
pública e facilitando o aprendizado no ambiente escolar.

Neste interim publicações como a do historiador e quadrinhista
Iramir Araújo em parceria com Beto Nicácio, Balaiada: A Guerra do
Maranhão, são importantíssimas. Tais obras levam os jovens maranhenses
a debruçar-se com redobrado interesse pela história de nosso Estado.
Diante o exposto, julga-se oportuna a indicação da supramencionada obra
para que integre o quadro da rede estadual de ensino.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  012 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Senhor Governador do Estado, Doutor
Flávio Dino de Castro e Costa, no sentido de autorizar a Secretaria de
Desenvolvimento Social – SEDES a implantar Restaurante Popular
no município de Carutapera MA.

Restaurante Popular é um Programa do Governo Federal em
parceria com o Governo do Estado e um compromisso do nosso Governador
assumido em praça pública com a população do nosso Estado.

Os Restaurantes Populares, são considerados um dos maiores
projetos de alcance social em nosso Estado, uma vez que somam na melhoria
da segurança alimentar e nutricional das populações carentes das nossas
Cidades, é sem dúvida, grande aliado da população de baixa renda, que,
apenas com dois reais, tem garantida à alimentação do dia.

O Município de Carutapera, conta hoje com uma população
estimada em 23.576 habitantes (IBGE/2017). É uma cidade que se destaca
pois, conta com agencias bancarias, casas lotéricas e bancos postais, que
atrai muitas pessoas dos municípios vizinhos e da região, sendo a grande
maioria, pessoas que sobrevivem da pesca, agricultura, bolsa família,
aposentados e assalariados.

O restaurante popular, proporciona grande impacto na vida da
população levando melhorias na alimentação, na economia e na saúde.
Com uma alimentação adequada, várias doenças podem ser evitadas como
hipertensão e diabetes, além de garantir economia para as famílias. Uma
vez que pessoas carentes tem acesso diário a uma alimentação equilibrada
e com baixo custo, haja vista o preparo contar com profissionais habilitados
da área de nutrição.

Vale ressaltar, que o município de Carutapera, preenche os
requisitos que preconiza o manual do Programa Restaurante Popular do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estabelecido
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pelo Governo Federal. Que diz: “Os restaurantes populares devem estar
localizados em regiões de grande movimentação de pessoas de baixa renda,
em áreas periféricas com grande aglomeração da população em situação de
risco nutricional”.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 01 de fevereiro de 2018. - Raimundo Soares Cutrim - Deputado
Estadual – PCdoB.

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

INDICAÇÃO Nº 013 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio
Dino, para que determine ao Secretário de Estado da Educação, o Senhor
Felipe Costa Camarão, a inclusão da Unidade Integrada de Educação
Indígena Escola MAMPUT COXY-CWY da Aldeia Monte Alegre-Terra
Indígena Arariboia, localizada no município de Amarante-MA, no Programa
Escola Digna.

A presente solicitação visa atender aos anseios da comunidade
indígena que reivindica uma escola digna para o local, uma vez que a escola
existente apresenta graves problemas em sua estrutura, onde funciona o
em condições precárias o Ensino Fundamental, numa tapera, coberta com
palha, construída pelos próprios indígenas.

O pleito é objeto de reiteradas solicitações da população,
formalizada pela Senhora Lídia Bandeira Polino Gavião, professora da
citada escola.

A inclusão da Escola MAMPUT COXY-CWY da Aldeia Monte
Alegre-Terra Indígena Arariboia, propiciará as condições necessárias para
viabilizar o processo educativo, o acesso a uma educação de qualidade e o
relevante cumprimento do papel social da escola.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de fevereiro de 2018.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual  -  PSB

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

INDICAÇÃO Nº 014 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeremos a Vossa Excelência, após
manifestação da Mesa, que seja encaminhada indicação do Governador do
Estado do Maranhão, Flavio Dino de Castro e Costa, solicitando que o
Governo do Estado efetue gestões junto a empresa ENEVA, controladora
do Complexo de Produção de Gás Parnaíba nos municípios de Lima
Campos, Capinzal do Norte e Santo Antônio dos Lopes, para que, parte
da produção de gás natural seja disponibilizada a rede de distribuição de
combustíveis para ser utilizado por veículos automotores que trafegam no
Maranhão.

É inadmissível que os consumidores residentes em nosso Estado
e os que por aqui transitam, não possam dispor de gás natural veicular,
combustível barato e não poluente, sendo o maranhão grande produtor
deste mineral, exportado para todo o Brasil.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio “MANUEL
BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2018. - FÁBIO MACEDO -
Deputado Estadual – PDT

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
vou suspender a Sessão, por cinco minutos, para que possamos
cumprimentar e parabenizar o nosso querido colega Deputado Antônio
Pereira que completa 35 anos, na data de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Declaro reaberta a Sessão.

III - PEQUENO EXPEDIENTE

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) -– Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, toda a imprensa, povo do Maranhão que acompanha
a transmissão desta Sessão, eu destaco nesta oportunidade uma agenda
muito forte, marcante e emblemática do Governador Flávio Dino, em
Imperatriz, na última sexta-feira. Uma agenda que marca de vez a
consolidação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão,
a UEMASUL. Esta Casa que aprovou no final de 2016 a criação da
UEMASUL, e que agora, depois de mais de um ano, a gente confirma essa
consolidação. Com cada passo que foi dado com cada ação concreta, com
todo um trabalho de planejamento, a UEMASUL foi criada como forma
de dar autonomia a nossa universidade na região tocantina, dar condições
para o seu desenvolvimento. Muitas foram as vozes que duvidavam que
daria certo, mas o trabalho firme do Governador Flávio Dino, dando
condições para o desenvolvimento da universidade, a competência da
equipe da UEMASUL e o sonho da nossa região em garantir que essa
ruptura institucional desce certo trazem os resultados que temos hoje. A
universidade foi credenciada agora pelo Conselho Estadual de Educação
pelo tempo máximo de cinco anos. Este credenciamento traz agora condições
de a universidade se desenvolver, avançar para novos municípios, criar
novos cursos. E aí neste momento o melhor da UEMASUL se apresenta
agora. Nós temos nesse pouco mais de um ano, quando o Governador
Flávio Dino instituiu em primeiro de janeiro de 2017, estaria criada de fato
e de direito a UEMASUL. Colocou na missão de reitora e vice-reitor pró-
tempore a professora Elisabeth Fernandes e o professor Expedito Barroso.
E nesse tempo a universidade construiu o seu plano de desenvolvimento
institucional, preparando todo um projeto para estar alcançando fortemente
a região tocantina, para incluir o povo da nossa região. E agora vem
executando esse projeto. Já foi criado o restaurante popular e universitário
em Imperatriz, que tem atendido a comunidade acadêmica e também a
nossa população em geral. Já foi feita a reforma e ampliação do campus do
centro de Imperatriz, na Godofredo Viana. Já está bem avançada a obra da
construção do campus de Agrárias. Nós estivemos na última sexta-feira
vistoriando. Deverá inaugurar neste ano ainda, um investimento de mais
de R$ 11 milhões. Está também tudo pronto para a implantação do campus
de Estreito em uma parceria com a Prefeitura que doou o prédio. Está
sendo finalizado e, logo em seguida, já vem, ainda neste primeiro semestre,
um vestibular especial. Estreito já vai começar com quatro cursos: o curso
de agronomia e três cursos de licenciatura. E é só o começo, só está
começando. Açailândia já vem agora novos cursos, a exemplo do curso de
Direito. Já começou agora o curso de Engenharia Civil, que foi ainda
definição do Conselho Universitário ainda quando era UEMA, mas a
UEMASUL está aplicando. Vai fazer o investimento também agora na
reforma do campus de Açailândia. E vai ter concurso para UEMASUL.
Vai ter concurso para professores. Est Casa deliberou um projeto que o
Governador enviou, criando 30 vagas para professores doutores efetivos
para a Universidade Estadual da Região Tocantina. E agora, na última
sexta-feira, o Governador foi muito ousado. Depois de quase um ano de
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estudos, de aprofundamento em parcerias, o Governador Flávio Dino
lançou a Imperatriz, à região tocantina um novo desafio, a UEMASUL
terá o curso de Medicina, e não somente o curso de Medicina, mas um
Centro de Estudos das Ciências da Saúde. O curso de Medicina e três
cursos, além do curso de Medicina, integrarão esse Campus da Ciência da
Saúde. E ele mostra de vez esta consolidação que será em uma parceria, o
curso de Medicina, com a Organização Pan-americana de Saúde e, além
disso, vem agora gradativamente a implantação de cinco centros de formação,
de cinco polos de formação nos municípios da nossa Região Tocantina.
Amarante terá um polo de formação, João Lisboa, Vila Nova dos Martírios,
Itinga, vários municípios da nossa região estarão recebendo, e outro
município é Carolina, estarão recebendo, gradativamente, porque não se
faz tudo de uma vez, mas estarão recebendo esse polo de formação da
UEMASUL. Próximos passos: teremos possibilidade de ter Mestrado,
depois avançar para o Doutorado. O professor Gilberto Freire que fez um
discurso muito lindo na cerimônia da última sexta-feira representando o
Conselho Universitário, ele fez uma fala muito poética parafraseando
Vinicius de Moraes, e finalizou dizendo: “E de repente, não mais que de
repente, o sonho se fez realidade”. O grande sonho da nossa região de ter
essa autonomia, de desenvolver a nossa Universidade se torna real com
esse esforço do governo Flávio Dino, com toda a comunidade docente e
discente e o apoio de toda nossa população. E tenho certeza que a
UEMASUL só está começando. O melhor da UEMASUL vem a partir de
agora e terá sempre o nosso apoio e a gente agradece imensamente essa
determinação do governador Flávio Dino. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, Mesa, galeria,
imprensa, senhores servidores, meus pares aqui presentes, quero desejar a
todos um exitoso ano carregado de paz, de prosperidade e de êxitos em
suas proposições. Presidente, há coisas que o homem deve se orgulhar.
Uns se orgulham pelo feito dos outros, que também não é feio, mas uns se
orgulham pelos seus próprios feitos. Eu me refiro aqui à criação do CFO,
Curso de Formação de Oficiais. Antigamente os policiais, ao nível de
oficialato, deputado Bira do Pindaré, era formado no Ceará, no Rio Grande
do Norte, deputado Levi Pontes. Em 1992 quando ainda pró-reitor daquela
Casa, e não reitor, foi criado o Curso de Formação, mas, deputado Bira,
recaiu sobre as minhas mãos a necessidade da autorização, que é justamente
o credenciamento da organização, e assim foi feito pela Resolução nº 161,
de 1998, quando eu era reitor daquela universidade. No entanto, a
autorização dá apenas o direito à universidade de emitir certificados e não
diploma, isso significa dizer que esse certificado terá validade apenas por
dois anos e não terá mais validade, deputada Nina Melo. Ainda na minha
gestão, por meio da Resolução nº 1195/2000 do Conselho Estadual de
Educação, saiu o reconhecimento que permite hoje que o oficialato egresso
daquela academia possa hoje ingressar em qualquer outro curso de nível
superior. Passou-se, portanto, ao oficial egresso do CFO o direito de ter
nível superior. Para se criar um curso é bom que se entenda que a necessidade
da autorização é um processo, reconhecimento é outro processo e coube a
mim fazer os dois, por isso o meu júbilo, o meu regozijo, a minha alegria de
poder ter contribuído com esses oficiais. Deputado Othelino, veja bem, o
Jinkings foi formado pelas minhas mãos, o tenente-coronel Santana aqui
presente também, o tenente-coronel Diógenes é testemunha de que lá
estava eu com capelo e tudo concedendo a eles grau. O major Silva Castro,
o major Chagas, o tenente-coronel Sales Neto, todos aqui desta Casa,
prova inequívoca e acabada do que é um trabalho que se faz. Assim, gente,
é que eu quero passar a minha vida e assim eu quero cunhar, eu quero
registrar e ser colocado no meu epitáfio como alguém que não se regozijou
apenas com o que os outros fazem, mas com aquilo que eu próprio fiz,
com aquele legado, com aquela construção em relação à parte acadêmica,
da educação. As primeiras turmas que tivemos aqui do qual Jinkings se
formou, lá eu estava também lhe concedendo grau, por isso que, 25 anos
depois, eu propus a esta Casa, deputado Edilázio Júnior, que no dia 22 de

março nós façamos aqui um reconhecimento À obra, um reconhecimento
ao talento daqueles que saíram de lá, porque é preciso compreender, deputada
Valéria Macedo, que se deslocava daqui para o Ceará, daqui para o Rio
Grande do Norte para fazer, mas hoje o oficial de lá é que vem fazer aqui.
E é mais importante, deputado Edivaldo Holanda, que as minhas mãos
concederam à Polícia Militar o primeiro momento de fazer uma
especialização lato sensu, ninguém até hoje fez outra, nós fizemos lato
sensu também. Ninguém pode negar uma corporação milenar com quase
dez mil pessoas esses fatos, esses atos e esses números que deixo registrados
nos Anais desta Casa. Fico feliz de ter podido contribuir com a formação
desses oficiais. É preciso olhar que nos antanhos da vida, lá atrás, o oficial
é escolhido por quem matava mais, por quem era mais rígido, mas hoje por
que tem talento. A procura do CFO hoje é muito mais do que o curso de
Medicina, são quase 330 concorrentes para uma vaga. Para vocês verem a
grandeza, outro dia, eu recebi a gestora do curso de CFO que, aliás, todos
foram mestres ou doutores que gerenciaram o CFO. E ela me disse: César,
eu vou fazer um curso de doutorado, estamos trabalhando à CAPES para
já, já o povo, oficialato da Polícia Militar ter o direito de fazer mestrado e
doutorado. E o senhor, Coronel Jinkings, foi testemunha viva dessa conversa
que nós tivemos lá e você assistiu ela dizer, para que hoje eu pudesse estar
aqui e, por coincidência do destino, com vocês dois egressos daquela casa,
o primeiro e a segunda turma, serem testemunhas disso. É um trabalho
feito não pelo músculo, não pelo grito, mas pelo cérebro, pelo talento, são
pessoas hoje que podem como qualquer um pode migrar para um curso
superior, o CFO hoje pôde e foi e, volto a repetir, a autorização é uma
coisa, reconhecimento é outra, autorização autoriza emitir certificação
com validade de 2 anos e o reconhecimento, a diplomação, Ad aeternum,
até que Deus nos separe dele. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhores e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, a todos
que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão, bom dia! E, de
forma muito especial, hoje, nós iniciamos mais um período de legislatura
nesta Casa, não poderia deixar de fazer referência ao nosso período de
recesso, levando ao interior do estado um mandato participativo, dialogando
com lideranças, com entidades representadas por essas lideranças.
Entidades também vocacionadas às questões sociais e sempre, claro,
pautando as nossas idas ao interior do estado, aos municípios maranhenses
buscando consolidar políticas de investimentos sociais para o estado no
sentido de poder trazer a esta Casa demandas legítimas e ecoá-las nesta
tribuna de forma realmente a fazer a efetividade da verdadeira política que
nós entendemos que é essencial que são as políticas sociais. E nesse
sentido, Senhor Presidente, nós percorremos e aqui faço alguns registros
de alguns municípios no período do recesso, São Mateus, Bacabal, nós
tivemos oportunidade de ir também a Cajari, a municípios como Turiaçu.
Enfim, buscando essa aproximação, buscando o diálogo e, claro, acima de
tudo, trazer como bagagem o compromisso assumido com a interação que
tivemos a oportunidade de participar nesses municípios. Eu destaco desde
a oportunidade de participar de um aniversário de uma cidade como foi o
caso de São Mateus ali estive com o Prefeito Miltinho, Aragão que tem
feito um grande trabalho, é compromissado com a política social daquele
município. Estivemos inclusive falando da tão sonhada ponte no povoado
vai quem quer e ali, claro, levando, trazendo inclusive na bagagem esta
demanda que levamos ao Governo do Estado e hoje já se encontra em
processo na SINFRA que deve ser breve celebrado o convênio junto àquele
município para poder realmente resolver, equacionar um problema tão
sério e tão antigo, que é de mobilidade urbana no Município de São Mateus.
Então apesar de ter ido participar do aniversário da cidade, o presente que
nós poderíamos dar àquela comunidade, à sociedade de São Mateus é a
nossa luta obstinada em resolver essa problemática. Faço este registro
porque tivemos a oportunidade, anteriormente ao aniversário, de ter
participado de um evento no município e ter nos comprometido, de fato,
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com este empreendimento social, que é a ponte que vai ligar dezenas de
povoados à sede do município. E a essa obstinação faço referência porque,
apesar do recesso, estivemos na SINFRA, buscando realmente desenvolver
a questão burocrática, que é, claro, necessária, mas que realmente no ínterim
desse recesso precisa ser resolvida e equacionada. E conseguimos avançar.
E eu espero que nesse semestre agora nós possamos estar celebrando esse
convênio já considerando o empenho do recurso de emenda individual
nossa para poder realmente levar àquele município. No município de
Bacabal, participando de atividades esportiva com o vereador Venâncio,
de visitas a povoados. Inclusive, também, buscando conversar com
lideranças, acolhendo demandas para aquele município. E trouxemos,
inclusive, numa das demandas, uma que é muito especial, que é voltada
para a agricultura familiar, que é, por exemplo, a escavação de açudes,
viveiros escavados no município de Bacabal através de uma máquina.
Inclusive um equipamento que nós conseguimos entregar quando eu era
superintendente da pesca e aquicultura. E este equipamento em Bacabal
está parado. E eu me comprometi de colocar uma emenda para que nós
pudéssemos ali desenvolver essa iniciativa, recuperar este equipamento
para poder servir à agricultura, servir ao desenvolvimento econômico no
município de Bacabal. E nessa oportunidade estivemos presentes com a
secretária do município Doralice e junto com a sua equipe, justamente
buscando este equipamento para fomentar políticas também de
investimentos para mulheres ali no município de Bacabal. Então, além dos
municípios que aqui foram citados, de forma especial faço referência ao
município de Cajari. No encerramento de uma importante iniciativa ligada
ao esporte através de uma liderança, o Wallace, que lá faz um trabalho
vocacionado ao esporte, como também à atividade de pesca e aquicultura.
E, naquele momento, lá em Cajari, nós tivemos a oportunidade de participar
do encerramento da Taça Mangueirão, que já se tornou tradicional no
bairro Mangueirão, que envolve toda a comunidade e que tem um valor
imensurável. Porque ali não só aqueles que vão ser espectadores, mas
aqueles que vão comercializar produtos, enfim aqueles que participam da
atividade esportiva, a interação. E isso permite com que nós possamos dar
a nossa contribuição social. Então foram dezenas de atividades em todo o
estado do Maranhão. O nosso mandato sempre foi participativo e não
poderia deixar, senhor presidente, só para encerrar, não poderia deixar de
fazer esse pronunciamento considerando que estamos retornando esse
semestre. E eu espero que seja ainda melhor, que nós possamos avançar na
aprovação de leis, de requerimentos e de indicações, mas avançar nas
políticas sociais, nessa interface, nessa inter-relação realmente entre os
municípios e esta Casa, entre as lideranças que representam esses
municípios e que nos passam a demanda para que nós possamos fazer
com que elas tenham ressonância nesta tribuna e possam ser efetivadas.
Muito obrigado. Um bom retorno a todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas Secretários presentes na
Mesa, Deputados e Deputadas que compõem este Plenário, galeria,
imprensa, internautas. Primeiro, dar boas-vindas a todos os colegas neste
início de ano legislativo e desejar, porque é um ano também político,
sucesso a todos os colegas aqui que, sem dúvida nenhuma, todos
concorrerão à reeleição. Ocupo esta tribuna nesta manhã, Senhor Presidente,
apenas para falar sobre algumas questões de Imperatriz. O Governador do
Estado do Maranhão, doutor Flávio Dino, esteve em Imperatriz na última
sexta-feira onde foi dar posse à reitora da UEMASUL e ao vice-reitor da
UEMASUL. E também implantar o serviço do GTA, o Serviço Permanente
do GTA para Imperatriz. Aproveitou, fez algumas visitas a algumas obras
que estão acontecendo na cidade, mas quero ressaltar o discurso que ele fez
em Imperatriz de uma luta, deputada Valéria Macedo, que é principalmente
minha e sua, eu desde o primeiro mandato que luto pela implantação de
cursos de Medicina em Imperatriz. Nós tivemos a oportunidade de ajudar,
eu assim como a deputada Valéria, mas desde o primeiro mandato para
criar um curso de Medicina da Universidade Federal e hoje temos essa

realidade. Hoje temos um curso de Medicina na Universidade Federal do
Maranhão, em Imperatriz. Também temos o curso de Medicina na
Universidade Ceuma, que já está ali implantado e funcionando, com alunos
de primeiro e segundo semestres, me parece já e que também tivemos uma
importante participação na implantação daquele curso, ali em Imperatriz.
Mas sempre, e o primeiro que trabalhamos para que acontecesse, deputado
Marco Aurélio, professor Marco Aurélio, foi por meio do Estado. Nunca
entendi que o Estado não tivesse um curso de Medicina em São Luís, já
que tinha em Caxias, e que não tivesse também em Imperatriz. E desde o
primeiro mandato quando aqui cheguei, em 2003, lutamos para implantar
esse curso e quero dizer aqui que fiquei muito feliz, deputada Valéria
Macedo, quando o Governador do Estado veio exatamente fortalecer essa
nossa luta dizendo que ainda este ano, talvez ainda este semestre, se
implante na UEMASUL o curso de Medicina em Imperatriz. Para mim é
com muita alegria que recebo essa notícia, porque nos governos anteriores
todos os anos, sem exceção, eu fiz a Indicação desse curso de Medicina ao
governo do estado, de 2003 para cá. Inclusive no ano passado, o ano
atrasado e já este ano entrei com projeto de indicação ao governo do estado
para que implante, ali em Imperatriz, o curso de Medicina na UEMASUL.
Portanto, meus amigos, eu quero dizer ao povo de Imperatriz que aquela
cidade, que já tem 21 instituições de ensino superior, e vou repetir,
Imperatriz hoje tem 21 instituições de ensino superior, portanto se
transformou, deputado Edilázio, em um polo de ensino superior e sem
dúvida nenhuma isso é muito importante. Tem outras cidades também que
são assim como Campina Grande, que hoje é uma cidade industrial também,
mas começou exatamente como polo de ensino superior para aquela região
da Paraíba e do Nordeste. E nós em Imperatriz hoje somos reconhecidamente
um polo de ensino superior, quiçá para todo o Brasil. Portanto, eu fico
satisfeito em relação ao governador Flávio Dino ter anunciado a implantação
do curso de Medicina dentro da UEMASUL. Quero parabenizar também
toda comunidade estudantil e os professores de Imperatriz por esse anúncio.
Esperamos com certeza que isso possa ser imediatamente efetivado.
Também eu quero, Professor Marco Aurélio, que ainda há pouco usou
aqui da palavra e tratou, senhor presidente, da questão exatamente da
expansão da UEMASUL dentro da região do sul do Maranhão. No
momento que fomos criar, se não me engano, em setembro de 2016, quando
tramitava nesta Casa o projeto, nós votamos a favor desse projeto e
colocamos uma emenda exatamente estendendo essas ações para Açailândia
e para Amarante. A emenda foi rejeitada na Comissão de Constituição e
Justiça, mas foi feito o acordo com o deputado Antônio Pereira para que,
no momento devido, fosse estendida a UEMASUL com os seus serviços,
com seus cursos para Açailândia e para Amarante. Nós fizemos naquela
oportunidade uma indicação nesse sentido, em 2017. Se não me engano,
foi no dia 25 de setembro de 2016, exatamente pedindo ao governador do
Estado que exatamente estendesse esse serviço para Amarante e para
Açailândia e hoje nós estamos vendo isso se tornando realidade. Então eu
digo ao povo de Amarante e digo ao povo de Açailândia que essa ação
efetiva teve a participação também do deputado Antônio Pereira. Muito
obrigado, senhor presidente, era isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia e que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o estado do Maranhão. Senhor presidente, pastor capelão Otoniel Martins
Lopes, que todos os dias nos entrega mensagem, mensagem de hoje. Louvado
seja o Senhor. Assim diz palavra de Deus, assim falou o Senhor, o Todo
Poderoso dizendo ao povo: “Sejam honestos e corretos, e tratem uns aos
outros com bondade e compaixão”. Livro de Zacarias, capítulo 7, versículo
9. Assim diz o Senhor. E assim o Senhor sonda nossos corações todos os
dias, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão.
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Senhor presidente, iniciando a quarta sessão da 18ª legislatura. As nossas
expectativas para o ano de 2018 com certeza é de que será um ano difícil
para todos nós, um ano de muitas expectativas e de muito trabalho. Um
ano em que nós teremos aí de grandes festividades no Brasil, que se repete
a cada quatro anos, que é a Copa do Mundo, programada para o mês de
junho de 2018, infelizmente, atrapalha e muito, até porque logo depois
nós temos uma grande discussão e voltamos a nossa atenção e olhar para
as expectativas de um novo Brasil e de um novo Estado do Maranhão.
Estamos diante de um ano de eleições gerais para Presidente da República,
Senado Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Governo do
Estado do Maranhão. Então, as nossas expectativas para o Brasil que
queremos, as nossas expectativas para o Estado do Maranhão que queremos
e as expectativas para a Assembleia Legislativa de 2018. Iniciamos a 4ª
sessão plenária da 18ª legislatura com as nossas impressões, das nossas
expectativas para o ano de 2018. Estamos no nosso primeiro mandato,
iniciando a 4ª sessão, o 4º ano do nosso primeiro mandato, mas de uma
bagagem acumulado e com muito trabalho de um mandato participativo,
de um mandato popular, de um mandato com olhar voltado para a população
e na essência das atribuições parlamentares do Poder Legislativo. Na essência
do Poder Legislativo, que é de legislar e fiscalizar as ações do Executivo.
Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, e todos nós estamos aqui para
isso, para legislar e fiscalizar as ações do Executivo. Cobrar, fiscalizar,
denunciar, para que a aplicação do dinheiro seja ele realmente aplicado, na
saúde, na educação, na melhoria das nossas estradas, infelizmente, o
Maranhão tem muitas estradas, muitas rodovias estaduais que estão em
péssimas condições. Durante o recesso parlamentar, nós percorremos
muitos municípios, muitas cidades, inclusive percorremos a MA-006, em
toda sua extensão, de Cururupu a Alto Parnaíba no extremo Sul do Estado
do Maranhão, e estaremos apresentando as nossas impressões, as nossas
solicitações, a nossa luta em defesa da MA-006 que corta importantes
municípios para o Estado do Maranhão e também para a economia do
nosso Estado. Então, aproveito o Pequeno Expediente para trazer à tribuna
da Assembleia Legislativa do Maranhão as nossas expectativas da quarta
sessão plenária que se inicia, das expectativas das nossas Indicações, dos
nossos pleitos, dos nossos pedidos, mas o mais importante reafirmar o
nosso compromisso com o povo do Maranhão, reafirmar o nosso
compromisso com a população do nosso Estado, a essência do nosso
mandato, a essência do nosso mandato que em defesa da população, em
defesa do Estado do Maranhão. Então, contem com o nosso mandato,
contem com a nossa participação na Assembleia Legislativa e, mais ainda,
de forma determinada, de forma austera, de forma séria, e de forma
responsável, em defesa da população do Estado do Maranhão, assim tem
sido nutrido o nosso mandato, assim nós temos feito na tribuna da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente e, mais uma vez, da expectativa de um quarto
ano, de uma quarta sessão plenária com muitas ações em defesa da população
do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, senhoras deputadas, hoje não há Ordem do Dia. Só
passará a ter a partir de amanhã. Em seguida chamarei o Grande Expediente.
Mas quero comunicar que hoje já estamos convocando a eleição para o
cargo de 4º vice-presidente da Mesa Diretora, obedecendo ao rito previsto
no artigo 8º do Regimento Interno, para cumprir o mandato do segundo
biênio desta legislatura, por conta da vacância declarada na Resolução
Administrativa nº 002/2018. A nossa eleição será na quinta-feira às 11h30
da manhã. Repetindo a eleição para o cargo de 4º vice-presidente da Mesa
Diretora será na quinta-feira à 11h30 da manhã. Determino à Diretoria da
Mesa que publique a resolução convocando eleição.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Inscrito o deputado Wellington do Curso, por trinta minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Questão de
ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concedo a palavra ao deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Hoje, nós temos um aniversariante na Casa, uma pessoa jovem,
mas com toda experiência. É aniversário do nosso amigo deputado Antônio
Pereira. Então, eu pediria que V. Ex.ª pudesse se manifestar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Júnior Verde, V. Ex.ª acabou que não participou da nossa foto
logo no início da sessão, mas como V. Ex.ª é o nosso mestre de cerimônia,
V. Ex.ª pode organizar, inclusive, junto com o deputado Antônio Pereira o
nosso almoço, que ele pagará para os deputados hoje. Deputado Wellington
do Curso por trinta minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia. Que Deus seja louvado! Senhor Presidente, ao me inscrever no primeiro
Grande Expediente da 4ª Sessão Plenária da 18ª Legislatura, é para fazer
um registro das nossas ações no período de recesso parlamentar. Porque,
muito embora a Assembleia estivesse de recesso, nós aproveitamos todo
esse período para que nós pudéssemos desenvolver atividades que ficaram
pendentes e que elas ficaram aguardando o nosso contato, as nossas ações
durante todo ano de 2017, e já preparando as nossas ações para 2018. Eu
quero fazer o relato de algumas delas. Dentre elas, no final logo do ano
passado, uma audiência que participamos na cidade de Carolina. E nós
ratificamos o nosso posicionamento, não do deputado Wellington, mas da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, da vocação que a cidade
de Carolina tem para o turismo. E a tentativa de o governo do estado de
implantar um complexo penitenciário na cidade de Carolina. A cidade de
Carolina e a cidade de Riachão têm na verdade a vocação para o turismo. A
cidade de Carolina tem vocação para o turismo. Não tem vocação para
receber Penitenciária. E essa é a nossa defesa e a defesa também da população,
é o que a população espera também de todos nós parlamentares do
Legislativo bem como também do Executivo. No final de dezembro também
estivemos na cidade de Balsas, em defesa do rio Balsas. Estão tentando
implantar 08 pequenas barragens no rio Balsas. Realizamos uma Audiência
Pública e aproveito para falar desses dois assuntos. Teremos duas Audiências
Públicas na região de Balsas e na região de Carolina. No dia 20 teremos uma
Audiência Pública na cidade de Carolina, para tratar da implantação da
Penitenciária na cidade de Carolina. Já realizamos duas reuniões, uma
visita à Delegacia e nas acomodações carcerárias de Carolina e vamos ter,
no dia 20, uma Audiência Pública promovida pelo Ministério Público na
cidade de Carolina. E logo no dia 22 também teremos outra Audiência
Pública, na cidade de Balsas, para tratar do rio Balsas, para tratar da
construção dessas 08 pequenas hidrelétricas no rio Balsas. Da mesma
forma, o rio Balsas não suportará a construção de 08 pequenas hidrelétricas.
Nós não vamos aceitar a construção de 08 hidrelétricas no rio Balsas. Nós
tivemos uma Audiência Pública, teremos outra Audiência Pública no dia
22 de fevereiro, já solicitamos inclusive, apresentamos Requerimento à
Assembleia Legislativa para que possamos realizar essa segunda Audiência
Pública na cidade de Balsas e com o olhar voltado para a população de
Balsas e em proteção ao rio Balsas. Até porque nós temos feito esse
trabalho, como fizemos também na cidade de Imperatriz. Estivemos na
cidade de Imperatriz e não com oportunismo, não para aparecer e não para
se aproveitar da população de Imperatriz. Nós fomos à cidade de
Imperatriz e antes da audiência pública realizada fomos conhecer a real
situação dos córregos, dos riachos na cidade de Imperatriz. E do desgoverno
Flávio Dino também na cidade de Imperatriz. Riachos que não são mais
riachos, esgoto correndo a céu aberto. Como o Riacho do Meio, por
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exemplo, que está desaguando no rio Tocantins, totalmente poluído, sem
nenhum tipo de tratamento e assim é a situação do saneamento básico na
cidade de Imperatriz. Nós fizemos uma visita in loco, constatamos a real
situação desses riachos e córregos na cidade de Imperatriz e apresentamos
denúncias no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal,
na Polícia Federal em Imperatriz para que todos os Órgãos, Instituições
competentes envolvidas e responsáveis possam ser ouvidas e possam
responder de acordo com a lei. Então na nossa Audiência Pública na cidade
de Balsas fizemos da mesma forma. E é inadmissível que estamos no início
do período chuvoso e um lixão na cidade de Balsas que vai contaminar
todo o rio Balsas. Até na Penitenciária de Balsas tem esgoto correndo a céu
aberto e que deságua também no rio Balsas. Fizemos a denúncia, cobramos
do governo do estado as providências devidas. Essas foram as nossas
ações no final do ano passado. Já para o início de 2018...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Deputado
Wellington, me permita um aparte, se for possível?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Deixe
só concluir, deputado Júnior Verde, tenho uma sequência lógica, para
poder fazer uma concatenação de ideias. Logo no início do ano, nós
questionamos o governo do estado, senhoras e senhores, e traremos essa
pauta com muita responsabilidade para discutir, na Assembleia Legislativa,
a apreensão de veículos por parte do governo Flávio Dino. O governador
Flávio Dino já apreendeu mais de 15 mil veículos e já fez o leilão de mais
de 11 mil. Há apreensão de veículos, de motos e carros, tanto na capital,
como no interior do Estado. Estivemos agora, por exemplo, na cidade de
Cururupu e em muitas cidades que estão com os salários atrasados.
Professores, servidores públicos estão com três, quatro meses de salários
atrasados e, portanto, não tiveram, por exemplo, condições de pagar o seu
IPVA. Aí chega o braço do Estado, chega o governo Flávio Dino fazendo
blitz nas cidades e apreendendo o carro e a moto do cidadão de bem,
apreendendo o carro e a moto do professor, do servidor público que está
com o seu salário atrasado e não teve condições de pagar o IPVA. O
governo foi lá e confiscou, muito embora a Constituição Federal, no seu
Art. 150, Inciso IV, proíba. Nós temos o Projeto de Lei nº 099 que tramita
nesta Casa e proíbe a apreensão de veículos, carros e motos que estejam
com o IPVA atrasado. Então traremos essa discussão para a Assembleia
Legislativa, faremos um movimento com o Ministério Público, com o
Judiciário e com a OAB, para que nós possamos discutir essa arbitrariedade,
essa ilegalidade do governador Flávio Dino. Estamos na semana de Carnaval,
eu vou fazer dois alertas ao governador Flávio Dino: o primeiro com
relação à segurança no período carnavalesco, pois deve haver um plano
para esse período. Também com relação à apreensão de motos e carros
nesse período. Deputado Júnior Verde, alguém pode perguntar: mas o
deputado Wellington está fazendo apologia para que as pessoas não paguem
os seus encargos e os seus impostos. Não estou dizendo isso. Só que
existem outros meios de o governo cobrar os impostos atrasados e não é
confiscando o bem do cidadão, confiscando o veículo do cidadão,
confiscando a moto do cidadão que ele vai resolver isso. Então, nós não
somos contra a blitz, pelo contrário, tem que ter, mas é um instrumento
para apreender o carro que está adulterado, o veículo roubado, armamento,
aqueles que dirigem embriagados, aqueles que consumiram algum tipo de
bebida alcoólica e estão dirigindo, aí sim, mas aproveitar a blitz para
apreender o veículo de um cidadão, a moto do cidadão, não só na capital,
mas do interior do estado, fazendo terror, é um absurdo, é inadmissível e
nós não vamos aceitar. Queremos barreiras na fronteira do Maranhão com
o Piauí, com o Tocantins, com o Pará? Queremos sim. Queremos blitz?
Queremos sim. Mas não para tomar, para confiscar o bem do cidadão. O
cidadão tem o seu carro, sua moto apreendida numa blitz. Ele paga o
reboque, ele paga a diária na Vip Leilão, ele paga para retirar o veiculo e
muitas vezes ele não tem condições. Se ele já está com o IPVA atrasado, se
ele está sem condições de efetuar o pagamento e ele tem todas essas
multas, todos esses encargos a mais e é por isso que mais 11.000 veículos
já foram a leilão, mais de 11.000 veículos subtraídos tomados, dos
maranhenses já foram a leilão. E é por isso que nós teremos um

posicionamento firme, em 2018, e se preciso for, vamos também judicializar.
Vamos entrar com ações junto ao Ministério Público, com a OAB para que
nós possamos barrar essa arbitrariedade, essa ilegalidade cometida pelo
Governador Flávio Dino que tem prejudicado os maranhenses. Nos reunimos
também, Senhor Presidente, nesse período de recesso com os professores
da rede pública municipal que reivindicam a nomeação no último concurso.
Uma grande quantidade de professores reclamando que não foram nomeados
ainda, contratações temporárias, contratações precárias na população, que
afeta diretamente a população de São Luís. Nós, durante o ano de 2017,
realizamos muitas Audiência Públicas na cidade de Barreirinhas, de
Anapurus, de Lago Açú, de Pindaré, muitas Audiências Públicas em defesa
da população e dos aprovados em concurso público, das arbitrariedades
cometidas por gestores, por prefeitos. Muitos realizaram concursos em
2016, com olhar voltado para a eleição, alguns deles não foram reeleitos, e
os gestores que assumiram não deram atenção ao concurso público, aos
aprovados e mesmo aqueles que mentiram, que enrolaram e que enganaram,
realizaram concurso público e depois continuaram com a contratação
temporária, com a contratação precária. Então, em 2017, estávamos com o
nosso olhar voltado para alguns municípios do interior do Estado do
Maranhão e já no início de 2018, com olhar voltado para a Prefeitura de
São Luís e comete as mesmas irregularidades, com os mesmos problemas
e tivemos uma primeira reunião com os candidatos aprovados no concurso
da Prefeitura, uma segunda reunião, na Sala das Comissões, aqui na
Assembleia Legislativa, uma segunda reunião na OAB e uma terceira reunião
mais ampla que foi uma audiência pública também realizada no auditório
da OAB. Aproveito para agradecer todo o apoio e a parceria que a OAB
tem com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e o trabalho
desenvolvido durante o período de recesso, durante o mês de janeiro, e que
muitos momentos também teve o apoio da OAB. Então realizamos uma
audiência pública e apresentamos o encaminhamento para o Ministério
Público, para o Judiciário, para a OAB, para a Câmara Municipal e para
Prefeitura de São Luís para que tome as medidas cabíveis, e o principal, a
nomeação doa aprovados no último concurso da Prefeitura de São Luís.
Senhor Presidente, estivemos na última semana na cidade de Carolina, na
cidade de Cururupu e fomos até a cidade de Alto Parnaíba, no extremo Sul
do Maranhão. Estivemos percorrendo a MA-006. E vergonhosamente a
MA-006 em muitos trechos está totalmente abandonada pelo Governo do
estado do Maranhão totalmente abandonada. No trecho que vai de Grajaú
a Formosa da Serra Negra, a Fortaleza dos Nogueiras. É uma calamidade
pública é uma vergonha para o Maranhão ter uma rodovia daquela entrando
para o quarto ano do governo Flávio Dino. É uma vergonha para o Maranhão
uma rodovia como aquela. No trecho de Balsas, Alto Parnaíba passando
por Tasso Fragoso, são vários trechos, inúmeros trechos cheios de buracos,
locais que não tem mais o asfalto. E a reclamação da população, de
caminhoneiros, de agricultores é que o Governo do estado anunciou o que
vai fazer durante a campanha para o Governo do Estado, em 2014. Em
2015, não fez nada, 2016 não fez nada, 2017 não fez nada. E o governo
Flávio Dino disse que tem 300 milhões ou que está guardando 300 milhões
para investir na 006. Disse que agora, disse que até agosto. Só se for “a
gosto de Deus” porque não foi em agosto de 2015, não foi em agosto de
2016 e nem agosto de 2017 e até agora nada. Flagramos a população
fazendo tapa buraco com barro, com pedra, com o que tem. Agricultores
fazendo tapa buraco. E pasmem, senhoras e senhores, o Governo do
estado disse que investiu 5 milhões de reais em tapa buraco na MA 006 no
trecho de Balsas a Alto Parnaíba. Estamos solicitando hoje, através de
requerimento, cópia do contrato da licitação e do gasto desses cinco milhões
que o Governo do estado disse que investiu lá na MA-006. Estamos
atentos, vigilantes, cobrando e fiscalizando. E temos como pauta para
2018 a MA-006. Nós nos agarramos com a MA-006 e vamos cobrar
diuturnamente ao Governo do estado para que seja responsável e que
honre com seu compromisso de campanha que era de recuperar a MA-
006. E a propaganda mentirosa. E a propaganda enganosa que passa na
região metropolitana, que passa na Baixada, Deputado Edilázio. Não passa
em Balsas, não passa por onde passa a MA-006. E eles ficaram abismados.
O Governo do estado fala que reformou a MA-006, mas ele não fala que
a MA-006 tem mais de 700 km de extensão, e trechos como o de Grajaú,
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Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras estão totalmente
deteriorado. A população se sente abandonada. Encontramos um
caminhoneiro que o testemunho dele é de revolta. Ele falou palavras que
não cabem repetir na tribuna desta Casa. Seria antiético proferir os
impropérios que foram proferidos por aquele caminhoneiro durante a
nossa viagem de visita e inspeção na MA-006. Palavra de baixo calão,
palavra de revolta, ofendendo o Governo do Estado do Maranhão. Eu vou
me ater a chamar o governo de irresponsável com a MA-006. Não estou
ofendendo. Para quem não conhece a língua portuguesa, irresponsável,
irresponsabilidade tem um prefixo: é a negação da responsabilidade. O
Governo do Estado não tem sido responsável com a região de Balsas, do
Alto Parnaíba, de Tasso Fragoso, de Grajaú, de Arame, de Fortaleza dos
Nogueiras, de Formosa da Serra Negra. Não tem sido responsável, tem
sido irresponsável. Deputado Edilázio, isso não é ofensa. É cobrar do
Governo do Estado que tenha responsabilidade com o Estado, no qual ele
disse que teria mudança. E a mudança não chegou até agora.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Edilázio, deixa só concluir, por gentileza. Eu ainda tenho 11
minutos e como V. Exa. deve falar, com certeza, desses pontos importantes,
vou só concluir e repasso para V. Exa. E quero fazer uma retomada nos
últimos 10 minutos sobre as irregularidades do concurso da Polícia Militar.
Mas só para concluir, na região de Balsas, de Tasso Fragoso e de Alto
Parnaíba ele não coloca propaganda enganosa que ele coloca aqui para a
gente e quem teve contato com essa propaganda enganosa ficou revoltado.
E mais ainda, Senhor Governador, cadê os R$ 05 milhões que o senhor
disse que investiu lá? Eu quero a cópia dos contratos, a cópia da licitação,
de tudo que foi gasto com esse tapa-buraco. Qual foi a empresa? Quais
foram os recursos? Era o BNDES? Igual foi feito lá em Carolina em que
colocaram um asfalto xexelento, nojento, porco, imundo e depois foram lá
retirar e colocaram outro asfalto pior ainda? Deputado Edilázio, a
propaganda do governo é de forma tão absurda que para a Educação, no
Orçamento de 2018, aumentou 5%, para a propaganda aumentou 173%. É
esse o governo da mudança! É esse o governo Flávio Dino! É esse o
governo que quer se perpetuar? É esse o governo que quer ir para reeleição?
Senhoras e Senhores, precisamos de alternância do Poder, porque não
podemos dar continuidade ao desgoverno que coloca 5% na Educação e
aumenta em 173% para a Comunicação, para a propaganda e para
propaganda enganosa. Antes de ser Deputado eu acompanhava a legislatura
passada e acompanhei discursos calorosos, debates calorosos da legislatura
anterior contra o dinheiro investido pela Governadora Roseana Sarney na
Comunicação e passa despercebido pelos mesmos opositores do passado,
que hoje estão na base do governo, e que nada falam. Um governo que
coloca 5% a mais para Educação e 173% a mais para propaganda mentirosa,
para a propaganda enganosa. É esse o desgoverno Flávio Dino. É esse o
governo que eu ajudei a eleger, que votei em 2006 para deputado federal,
votei em 2008 para prefeito de São Luís, votei em 2010, fui candidato a
deputado federal pelo PSL, era da base da governadora Roseana Sarney,
mas eu votei para Flávio Dino e, em 2014, não só votei como pedi voto
sem pedir nada em troca, sem pedir apoio, sem ajuda nenhuma, sem
santinho, sem carro de som, sem combustível. Votei de forma consciente,
de forma honesta, na esperança, na expectativa da mudança no Maranhão.
Então, quem fala isso hoje é um cidadão, é um deputado que foi eleito de
forma consciente pelo voto limpo, pelo voto consciente e pelo voto
independente. Não sou sarneysista e nem sou dinista, votei e pedi voto
para o governador Flávio Dino e passei dois anos na base do governador
Flávio Dino, mas saí por não suportar mais as mentiras do governo Flávio
Dino. Como pode? O governo coloca nas suas redes sociais dizendo:
reformei o Cintra! E ele questiona, ele pergunta para a sociedade para que
tenha interatividade: “Reformei o Cintra! Não ficou bonito? Não ficou
lindo?”. E eu não mandei, não ordenei ninguém para ir lá, eu mesmo fui ao
Cintra que está com grades enferrujadas e janelas com os vidros quebrados.
Quero que me desqualifique, quero que me desconstituam neste momento.

Estou chamando o governador Flávio Dino de mentiroso, pois comprovei
a mentira, eu fui ao Cintra e constatei que o que ele publicou nas redes
sociais era uma mentira. O Cintra tinha janelas com vidros quebrados e
grades enferrujadas. Senhoras e senhores, eu não conheço pouco mentiroso,
meio mentiroso ou muito mentiroso. Ou mente ou não mente. Mentiu, é
mentiroso. Deputado Edilázio com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Wellington, eu pude acompanhar aqui no recesso V. Ex.ª andou
bastante pelo nosso estado, assim como eu também andei ali na região sul
do estado. Como o governador Flávio Dino só sabe andar de helicóptero
ou de jato, ele desconhece a realidade das nossas MA’s. Essa MA que V.
Ex.ª cita, de Formosa da Serra Negra a Grajaú, hoje está intrafegável e foi
uma promessa de campanha do governador Flávio Dino. Quem chega a
Balsas, para se deslocar até Tarso Fragoso, enfrenta também outra MA
intrafegável. Ali está a grande riqueza do nosso estado hoje, que são os
grãos e o Anel da Soja, deputado Wellington, que ficou esse dinheiro em
caixa para ser executado, mas até hoje não saiu do papel. É justamente por
isso, deputado Wellington, em todas as pesquisas que são feitas naquela
região, que o governador Flávio Dino aparece em segundo lugar ou em
terceiro lugar com uma rejeição absurda, justamente por promessas não
cumpridas e pelo abandono daquela região que tanta riqueza gera ao nosso
estado. Então eu quero parabenizar V. Ex.ª, o governo nunca arrecadou
tanto com essa indústria das multas acabando com o cidadão, com aquele
que trabalha, apreendendo sua moto por atraso do IPVA, algo que poderia
apenas multar, mas não apreender o veículo daquele menos favorecido que
hoje vem sofrendo por conta dessa política opressora do governador Flávio
Dino. Então eu quero parabenizar V. Ex.ª e dizer que a realidade do nosso
Estado naquela região Sul do Estado é essa realidade que Vossa Excelência
viu, descaso e desprezo ao Governador Flávio Dino, obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito
obrigado, Deputado Edilázio, pelas observações. Vossa Excelência também
tem viajado bastante e já recebeu com certeza muitas reclamações de
caminhoneiros, de empresários, de agricultores da região de Balsas, de
Grajaú, Tasso Fragoso, Fortaleza dos Nogueiras, de Alto Parnaíba. Uma
região esquecida pelo Governo do Estado, abandonada pelo Governo do
Estado, e o nome que resume isso é a falta de responsabilidade do Governo
do Estado, ou seja, a irresponsabilidade do Governador Flávio Dino com
aquela região e com a MA-006. Senhor Presidente, eu quero também tratar
agora sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, em
momento algum, durante os três anos como deputado nesta Casa nós
fomos oportunistas, aproveitadores, durante os três primeiros anos nesta
Casa, Deputada Graça nós defendemos nesta Casa não só a realização de
concurso, a moralidade do serviço público, mas defendemos antes da
realização do concurso os candidatos que estavam aprovados e que não
haviam sido chamados ainda. E defendemos com Indicações, solicitações
nesta Casa os aprovados no concurso da Polícia Militar para que pudessem
fazer o Curso de Formação, para que pudessem trabalhar na Polícia Militar
como muitos outros estão. Defendemos os sub judice para que eles
pudessem trabalhar na Polícia Militar, para que eles pudessem ser
atendidos, principalmente os sub judice, problema de altura, problema de
idade e que ficaram alijados do processo do concurso. Defendemos os
aprovados na CAEMA, defendemos os aprovados no concurso da Polícia
Civil, para escrivão, para perito, para delegado. Defendemos aprovados
em todas as áreas e em todos os concursos. Mas quando foi em 2017 que
o Governo do Estado anunciou a realização de concurso público, nós
ficamos na expectativa e não acreditávamos ou não pensávamos que teríamos
que desenvolver ações em defesa dos candidatos aprovados no concurso.
Como eu tenho origem ligada à educação e à preparação do concurso
público, eu não podia ser omisso e deixar de defender os candidatos do
concurso público. A expectativa do concurso da Polícia Militar era enorme
até porque o governo Flávio Dino, durante o debate na campanha de 2014
com o então candidato Edinho Lobão, ele anunciou que iria dobrar o
efetivo da Polícia Militar. Meus amigos, o homem não deve prometer
muito. O homem deve prometer pouco, porque aquele pouco que ele
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prometa ele tem que cumprir. O Governador Flávio Dino, durante o debate
com Edinho Lobão, prometeu dobrar o efetivo da Polícia Militar. Ele não
falou da Polícia Civil, falou Polícia Militar. E hoje ele faz uma propaganda
dizendo que tem doze mil policiais e ele já junta policial militar com
policial civil. Nós estamos com requerimento também solicitando ao
Governador Flávio Dino um efetivo hoje da Polícia Militar a quantidade
de praças e oficiais, a quantidade de agentes, peritos, escrivães e delegados
e a expectativa de aposentadorias para 2018. Queremos esses números.
Esses dados, essas informações. Solicitamos também ao Governador Flávio
Dino. Vamos apresentar o requerimento da quantidade de viaturas
compradas ou alugadas pelo Governo do estado. O Governo disse que tem
mais de 700 viaturas. Nós queremos saber quantas foram alugadas, quantas
compradas, o chassi, a placa dessas viaturas. Nós precisamos saber para
que nós possamos averiguar e investigar onde estão essas viaturas. Porque
a população reclama, faz uma solicitação, faz um pedido e a viatura não
aparece e a viatura não está lá. Então nós temos esse pedido, essa solicitação
para fazer ao governador Flávio Dino. Senhor presidente, deputado Rogério
Cafeteira, o tempo do Grande Expediente já está exíguo. Não temos ainda
definição dos blocos. E eu preciso só saber se vamos mantendo os blocos
para que eu possa usar os oito minutos do Bloco Independente ou como
V. Ex.ª vai proceder. Bráulio, como vamos proceder com relação ao tempo
dos blocos?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputado Wellington, permanece pelo menos
até a Sessão de hoje a mesma escala. O primeiro bloco que terá tempo, no
tempo dos blocos, é o bloco Parlamentar Democrático, que tem como líder
o deputado Vinícius Louro, se o deputado for lhe conceder o tempo, V.
Exa...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Não
tem problema nenhum. Eu me ausento e concluo o Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Veja bem...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, como eu vejo a problemática dessa questão dos blocos, se os
demais blocos permitirem, eu poderia alternar e falaria depois e continuaria
em tribuna e eu falaria depois.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Me perdoe o equívoco. O primeiro bloco, até
porque V. Ex.ª me perdoe, o bloco do Deputado Wellington é o 3º no
tempo dos blocos. Para haver uma permuta, o bloco parlamentar Unidos
pelo Maranhão teria que concordar. Então eu pediria que o deputado
Wellington fizesse o encerramento e voltasse no tempo do seu bloco daqui
a 08 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
para concluir, senhor presidente, rapidinho, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Então,
concluindo a nossa explanação durante o Grande Expediente, das nossas
ações durante o recesso parlamentar. E eu volto durante o tempo do bloco
para tratar especificamente sobre o concurso da Polícia Militar, as
irregularidades identificadas, os questionamentos dos candidatos, as ações
junto à OAB, ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Estado. E
eu faço isso durante o Tempo dos Blocos. Muito obrigado pela atenção,
que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco

Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro, V. Ex.ª tem 8 minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia e funcionários deste
poder. Senhor Presidente, primeiramente, eu quero aqui pedir desculpas
pela minha voz, já que nós tivemos agora um final de semana muito
produtivo na região do Médio Mearim e, posteriormente, quero aqui lhe
parabenizar pela condução que V. Ex.ª como presidente interino desta
Casa, conduziu os trabalhos e hoje de forma efetiva tenho certeza que
continuará a fazer um grande trabalho à frente da Assembleia Legislativa.
V. Exa. como uma pessoa conciliadora, apaziguadora dentro da sua juventude
de trabalho, eu sei que o trabalho da Assembleia Legislativa vai ser mais
intenso, porque isso V. Ex.ª vem fazendo de forma ímpar. Então, Presidente
Othelino, conte com o Deputado Vinícius Louro para que a gente possa
também, dentro da Assembleia Legislativa, conduzir esses trabalhos. E
gostaria aqui de, primeiramente, agradecer a Deus, deputado Hemetério
Weba, pelo grande evento que realizamos na cidade de Pedreiras, onde
quero agradecer a parceria do deputado Josimar de Maranhãozinho,
deputado esse que vem trabalhando em todo o estado do Maranhão,
principalmente na região do Alto Turi e agora reforçando esforços para
ajudar a Princesa do Mearim. Pedreiras é uma cidade polo onde nesse
domingo agora, dia 04, realizou um grande arrastão, um grande pré-carnaval
e isso só foi possível, a realização desse evento com o deputado Josimar de
Maranhãozinho. O deputado Josimar é uma pessoa que vem mostrar a
sua força, um homem de palavra, um homem de compromisso e uma
pessoa que gosta das suas obras grandiosas e isso eu fico feliz porque,
realmente, as duas maneiras de trabalho colidem, aliás, se reforçam com o
trabalho do deputado Vinícius Louro. Então lá tivemos essa parceria com
o deputado Josimar de Maranhãozinho. Eu, Raimundo Louro, também a
Prefeitura Municipal de Pedreiras fizemos esse Mega Arrastão com a
banda Romim Mata e Farra da Gordinha em cima do Trio Zeus, onde
quero aqui agradecer a Polícia Militar em nome do major Ricardo que
reforçou o efetivo garantindo toda uma segurança. Nós disponibilizamos,
deputado Wellington do Curso, mais de 60 seguranças, porque era uma
festa gratuita, era uma festa do povo, uma festa de 20 mil pessoas e
reforçamos essa segurança para que não acontecesse nada. Uma segurança
ofensiva, mas uma segurança preventiva. Você tem que fazer um tipo de
segurança que não é para separar briga e sim para você evitá-la e isso
aconteceu. Não houve incidente dentro desse Mega Arrastão. Por isso
quero aqui agradecer ao povo de Pedreiras principalmente, e Trizidela do
Vale, porque marcaram presença. As pessoas foram para brincar, eu nunca
tinha visto aquela multidão em um Arrastão. Acho que foi o maior Arrastão
da história de Pedreiras, porque Pedreiras sempre teve a cultura de o povo
ir à frente do Trio e ali estava na frente e atrás, deputado Wellington do
Curso, levando entretenimento, levando alegria, ajudando no Carnaval de
Pedreiras, porque entendemos também que o momento é de dificuldade, é
de crise. Agora mesmo saiu a relação dos municípios que não poderiam
fazer o Carnaval e eu muito preocupado com isso, a gente fez uma agenda
no município de Pedreiras. E aí, não colidindo com o Carnaval de Pedreiras,
colocamos o pré-carnaval. Onde também, deputado Rogério Cafeteira,
colocamos uma emenda parlamentar para ajudar no Carnaval de Pedreiras.
Sabemos que o prefeito Antônio França não apoia o deputado Vinícius
Louro, tem seu deputado lá, mas eu não estou preocupado com bandeiras
partidárias, estou preocupado para ajudar o povo e sempre, quando
necessitado pelo município, estarei lá de mãos dadas para melhorar a
qualidade de vida do povo. E realmente, nesses momentos de construções,
como agora a ponte de Santa Edwiges que está sendo feita, a base do
SAMU, a Avenida Perimetral que vai sair ali na Maria Rita, além de outras
obras, nós estamos lá para ajudar o povo, pois quem ganha é o povo.
Então, muito obrigado, Pedreiras, por vocês proporcionarem uma festa
dessa magnitude, com pessoas ali presentes, brincando num dia de domingo.
A festa já estava encerrando após as duas horas da manhã, mas o povo
continuava lá concentrado, presente, brincando e se divertindo. É isso que
o deputado Vinicius Louro faz, proporcionando para aquela juventude,
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como a gente usa a linguagem dos jovens: colocando os jovens para “bojar”,
para brincar mesmo de forma intensiva. Então agradeço de coração a
Pedreiras, Trizidela do Vale, Lima Campos, Poção de Pedra, Igarapé Grande,
Bernardo do Mearim, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis, São Roberto,
São Raimundo Doca Bezerra, Peritoró e as cidades que vieram visitar
nossa princesa do Mearim para participar desse grande evento. Então
amanhã irei fazer outro pronunciamento para levar, deputado Wellington
do Curso, os municípios que nós estamos ajudando, porque isso a gente
vem fazendo todos os anos no nosso mandato, ajudando os blocos para as
pessoas realmente participarem de forma organizada, vestidas com seus
abadás e abrilhantando ainda mais os carnavais dos municípios da princesa
do Mearim. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Fernando Furtado, pelo tempo que V. Ex.ª achar, apenas não
ultrapassando os 32 minutos do Bloco, senhor deputado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) - Bom dia, presidente, imprensa escrita, falada, televisada,
blogueiros. O que me traz aqui hoje a esta tribuna é para dizer que a gente
vem retornando a partir de ontem quando se deu início ao ano legislativo.
Retornamos na condição de primeiro suplente e ficamos muito felizes,
porque hoje, no primeiro dia de trabalho, recebemos a notícia de que
algumas proposições nossas teriam sido aprovadas quando tivemos que
sair em 2016. De forma que nós tivemos alguns projetos de lei que foram
aprovados, foram sancionados, já estão publicados e iremos informar aos
interessados que possam utilizar essa lei para benefício dessas entidades
que foram contempladas. Agora, presidente, eu iria hoje discorrer sobre
um problema, uma situação que aconteceu em nosso município, cidade de
Pinheiro, onde recentemente aconteceu um fato que chegou até a ser
veiculado em nível nacional, de forma que a gente precisa trazer este
assunto até esta Casa para que a gente possa convocar, e isso já estou
providenciando, convocar a Comissão de Saúde desta Casa para que possa
se dirigir até a cidade de Pinheiro para que possamos realmente fazer uma
investigação profunda, uma investigação que a gente tenha um relatório em
mãos para punir os responsáveis diretos e indiretos no que se refere a
morte de uma criança, de um bebê que praticamente teve a sua vida ceifada
dentro de uma ambulância na porta do hospital Nossa Senhora das Mercês,
em Pinheiro, onde a enfermeira chamou a polícia para providenciar a
prisão do médico que se negou a atender aquela criança. O médico hoje
encontra-se preso na Penitenciária de Pedrinhas em decorrência dessa
omissão do socorro. E aí nós iremos, no decorrer desta semana, estamos
fazendo alguns levantamentos de alguns números para que a gente possa
então trazer até a esta Casa e até a Comissão de Saúde as informações
precisas para que a gente possa levar até a Comissão de Saúde que está em
processo de formação nesta Casa para que a gente possa proteger as
pessoas, os pacientes daquela cidade e não só de Pinheiro, mas também
dos municípios circunvizinhos que quando precisam utilizar o Sistema
Único de Saúde e têm visto que os hospitais municipais de Pinheiro têm se
negado por ordem do seu gestor e a gente não pode aceitar isso porque o
povo de Pinheiro não pode ser tratado desta forma. Portanto, nós iremos
abraçar essa causa e esse não é o primeiro caso dessa criança, existem
outros casos, por isso nós estamos levantando, para que a gente possa
proteger as pessoas daquela cidade e dos municípios circunvizinhos.
Portanto, a gente vai fazer todo o possível para estar nessa Casa utilizando
esta tribuna em nome da população da baixada, em nome da população de
Pinheiro e em nome da população do nosso Estado. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Wellington, oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputado Rogério Cafeteira que

ora preside a presente Sessão, Deputado Rogério Cafeteira, algo muito
importante que Deus tem o reconhecimento se chama gratidão e a gente
não pode deixar de ser grato, de agradecer nos momentos que nós temos a
oportunidade e eu aproveito para agradecer à Vossa Excelência. Estamos
quase finalizando e V. Exa. concedeu a palavra ao nosso querido amigo
deputado Fernando Furtado, que está voltando às suas atividades, e também,
logo em seguida, ao deputado Wellington . Muito obrigado por conduzir
tão bem a presente sessão. Senhoras e senhores deputados, internautas,
telespectadores, população do estado do Maranhão. Voltando agora para
a tribuna da Assembleia para falar exclusivamente do concurso da Polícia
Militar do estado do Maranhão. Vou tentar ser sintético, vou tentar ser
rápido, já que o tempo é exíguo e para não ficar, não pairar nenhuma
dúvida. Durante a campanha para governador em 2014, o Governador
Flávio Dino anunciou que iria fazer o concurso para a Polícia Militar do
estado do Maranhão e que iria dobrar o efetivo da Polícia Militar do estado
do Maranhão. Passou 2015, não fez; passou 2016, não fez; passou 2017,
não fez. Veio fazer o melhor, na verdade, em 2017. Veio fazer no final do
ano passado. Quando liberou o Edital da Polícia Militar do estado do
Maranhão, chamou a nossa atenção por ter contratado uma empresa com
dispensa de licitação. E a mesma empresa também foi contratada para
realizar o concurso da Polícia Civil. E vejam o que que aconteceu : o
Governo do estado antecipou em quarenta e cinco dias o concurso da
Polícia Civil, da Polícia Militar, para poder colocar no mesmo dia o concurso
da Polícia Civil, fez dois em um. O concurso da Polícia Militar estava
previsto para o dia 28 de janeiro. Foi antecipado em quarenta e cinco dias,
prejudicando a preparação dos candidatos. Mas você pode perguntar:
mas, deputado, os candidatos foram aprovados? Mas todo e qualquer
concurso vai ter aprovado. Não tem como não ter aprovado, independente
de o tempo ser exíguo, de o tempo ser curto, de o tempo ser maior, sempre
vai ter aprovado. O nosso questionamento é que foi antecipado de 45 dias,
prejudicando a preparação do candidato maranhense. O candidato
maranhense que tinha uma previsão de fazer a prova dia 28 de janeiro de
2018, teve antecipação da prova em 45 dias. E às vezes alguns tentando
defender o Governador Flávio Dino e tentando desqualificar as nossas
denúncias, que eu estava legislando em causa própria, defendendo causa
própria, pelo contrário. Lá no Curso Wellington, fui cumprimentado. Todo
conteúdo programático, aulas extras, foi concluído, não tem nada a ver. Eu
não estou defendendo 100, 200 alunos do Curso Wellington. Estou
defendendo 105 mil candidatos inscritos. Estou defendendo a população
do estado do Maranhão. Estou defendendo quem me trouxe até aqui. Eu
não podia virar as costas diante da quantidade de irregularidades. Então,
primeiro, a antecipação em 45 dias. Deputado Wellington, isso não é
irregularidade. Realmente não é, mas prejudicou o candidato. Prejudicou
os maranhenses a antecipação da prova em 45 dias. Mas vamos à primeira
irregularidade. Na semana da prova, tivemos na quarta-feira, várias
denúncias de que a prova seria realizada em Teresina. Nós tomamos um
susto. O edital que estabelece todas as regras do concurso não fazia essa
previsão. Nós já havíamos solicitado antes. O concurso já fazia prova
somente em São Luís. Nós solicitamos antes a ampliação dos locais de
prova para que fosse realizado em Imperatriz, Caxias, Timon, Pedreiras,
Bacabal, Santa Inês e mais dez municípios maranhenses, nos grandes
municípios maranhenses. O Governo acatou em partes somente Caxias e
Imperatriz, mas também nós temos um questionamento, da falta de
isonomia por parte do governo do Estado. Fizemos a mesma solicitação
para o concurso da Polícia Civil e o governo do Estado nos respondeu que
não era possível, porque no plano básico não fazia essa previsão. Senhoras
e Senhores, no plano básico também da Polícia Militar não fazia essa
previsão. É somente em São Luís, foi ampliado para Caxias e para Imperatriz
e alteraram para Teresina sem plano básico, sem autorização do edital,
ferindo de morte o edital, transgredindo o edital. Quer dizer que vão fazer
qualquer coisa, passar por cima do edital? Isso não existe. Colocaram o
plano em Teresina sem estar previsto no edital. Na noite de sexta-feira
depois das denúncias aqui na tribuna da Assembleia, na OAB, Ministério
Público, é que o governo emitiu uma nota. Emitiu uma nota não, colocou
um banner na internet dizendo que devido a quantidade de inscritos precisou
fazer, estar previsto no edital em outra localidade. Ora, ora, ora, Senhores,
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outra localidade do Maranhão, por que não fez em Codó? Não fez em
Timon? Não fez em Pedreiras? Não fez em Presidente Dutra? O candidato
de Balsas teve que se deslocar de Balsas para São Luís, para Caxias, para
Imperatriz. Então a primeira irregularidade: alterar o local de prova sem ter
previsão no edital. Além disso, os candidatos já têm 10 irregularidades e
todas as irregularidades são totalmente comprovadas e denunciadas na
OAB, no Ministério Público e na Procuradoria Geral do Estado. Então,
além da realização da prova em Teresina sem a previsão no edital. Três:
Despadronização dos horários. Milhares de candidatos fizeram a prova
com uma hora de atraso. Não existe isonomia. Como você vai ter
fiscalização? Lá no Florence faltou energia, voltou com 45 minutos depois.
No Pitágoras e em vários outros locais os candidatos fazendo prova com
30 minutos de atraso, 45 minutos de atraso. Coloque isso na segurança, o
vazamento de questões, só o Governo Flávio Dino que não quer ver.
Fraude no dia da prova. O candidato respondendo questões com celular.
Dois candidatos foram presos. Cadê a conclusão do inquérito? Por que só
foram presos dois? E quem estava mandando o gabarito, as respostas e
que não foi preso? Como foi feita essa fraude? O candidato fotografou e
mandou para alguém responder e recebeu o gabarito de volta? Por que
quem recebeu a foto da prova e mandou o gabarito não foi preso? E se o
modus operandi era outro? Era o mesmo do Piauí? No Piauí mais de 40
pessoas foram eliminadas, foram presas fraudando o concurso. E com
muito menos irregularidades no Piauí a prova foi cancelada. No Maranhão,
só o governador Flávio Dino não quer ver as irregularidades. Consta na
relação dos aprovados um candidato que fraudou a prova no concurso do
Piauí e consta na lista dos aprovados. Desorganização e desrespeito na
lista, na transparência da lista. Liberaram a relação dos aprovados no
concurso antes de divulgar o gabarito oficial. Ou seja, liberaram o gabarito
preliminar, depois liberaram o gabarito oficial, ou melhor, o resultado
oficial, a lista dos aprovados e, só 10 dias depois, o gabarito oficial, o
julgamento dos recursos. Senhoras e senhores, isso altera todo o concurso,
pois o candidato que fez 61, que era a base, que era o ponto de corte, vai
alterar para ele, vai alterar para quem fez 60 e não estava na lista. Cinco
questões foram anuladas e duas mudaram o gabarito, lembrando que a
Cespe-UNB tem uma penalização, isto é, para cada uma errada, você
perde uma acerta. Na hora que você tem cinco questões que foram anuladas,
vocês recebem essas questões de volta. Se eram questões que você tinha
errado, você também recebe cinco pelas quais havia sido penalizado. Vários
candidatos fizeram prova, mas os nomes não constam no registro da
organização. O candidato foi lá, se inscreveu, fez a prova, e agora eles
jogam no sistema o nome deles, mas não consta como se ele nunca tivesse
existido, como se ele fosse um fantasma. O candidato se inscreveu, fez a
prova, mas o nome dele não consta. E são vários nessa situação. Senhoras
e senhores, solicitamos também ao governo do estado que ampliasse o
prazo para o TAF e os exames. Dois candidatos, uma candidata e um
candidato faleceram em menos de cinco dias, foram duas fatalidades, tudo
bem, concordo, mas o prazo entre o resultado e o teste médico, o teste
físico, foi muito exíguo. Solicitamos aqui, por meio da Assembleia
Legislativa, que o governo do estado fizesse a ampliação do prazo para o
TAF e para a apresentação dos exames médicos para que evitasse ou pelo
menos pudesse evitar o que aconteceu e, mais ainda, uma grande quantidade
de candidatos passando mal, mais uma vez duas fatalidades, mas o nosso
questionamento é o tempo curto entre a realização dos exames médicos,
exames físicos e a liberação do resultado. Era o que tinha para o momento,
senhor presidente, e deixo uma última observação. Diante de todas as
irregularidades, o governador Flávio Dino continua omisso, continua calado.
Era para ser o governo da mudança, para ser o governo para dar satisfação
para toda a população. Os 105 mil candidatos do concurso da Polícia
Militar e os sete milhões de habitantes do estado do Maranhão aguardam
ainda um posicionamento e uma resposta no mínimo igual ao Wellington
Dias, do Piauí, que com muito menos irregularidade anulou o concurso da
Polícia Militar do Piauí. Com a palavra, o governador Flávio Dino.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA –Não há deputados inscritos.

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

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

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca
Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa
Murad, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Graça Paz,
Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Ricardo Rios,
Rigo Teles e Sousa Neto. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão. Determinou a leitura do texto bíblico e do
Resumo da Ata da Sessão anterior. Não houve matéria para leitura. Inscritos
no Pequeno Expediente ouviu-se os Deputados Toca Serra, Júnior Verde,
Raimundo Cutrim, Rafael Leitoa, Adriano Sarney e Eduardo Braide. Em
seguida, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando os
Projetos de Lei nº 331, 341 e 345/2017, todos do Poder Executivo, e o
Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2017, de autoria do Deputado
Fábio Macêdo. Na sequência, suspendeu a Sessão para que as competentes
Comissões Técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC informou que os citados Projetos foram
aprovados nas Comissões e desta forma anunciou a discussão e votação,
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência dos Projetos de Lei nº
331/2017, (Mensagem Governamental nº 108/2017), que autoriza o Poder
Executivo a celebrar termos Aditivos aos contratos firmados com a União
com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para a adoção das condições
estabelecidas pela Lei Complementar  Federal nº 148, de 25 de novembro
de 2014, e pela Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de
2016; 341/2017, (mensagem nº 113/2017), de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a criação do “Programa de Incentivo à Agricultura
Familiar” e o Projeto de Lei nº 345/2017, (Mensagem nº 114/2017), também
de autoria do Poder Executivo, que regula o “Programa Mais Esporte”.
Com pareceres verbais e favoráveis das competentes Comissões técnicas,
os respectivos projetos foram aprovados e encaminhados à Sanção
governamental. Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o
Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2017, de autoria do Deputado
Fábio Macêdo, que concede medalha do mérito legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Kleber Costa Carvalho, Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão. Sendo este aprovado e encaminhado à
promulgação. Em segundo turno, foi aprovado e também encaminhado à
promulgação, o Projeto de Resolução Legislativa nº 020/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, que concede o título de “Cidadão Maranhense”
ao Senhor Roberto de Lucena, Deputado Federal. Com parecer favorável
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, Seguridade Social e Relações do Trabalho e da
Comissão de Administração Pública, foi aprovado em primeiro e segundo
turnos o Projeto de Lei nº 338/2017, (Mensagem nº 20/2017), de autoria
do Poder Judiciário, que altera as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos,
em comissão e das funções gratificadas do quadro único de pessoal do
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Poder Judiciário do Maranhão, sando encaminhado à sanção
governamental. Em seguida, foram aprovados o Requerimento nº 1028/17,
do Deputado Rogério Cafeteira, solicitando que sejam discutidos e votados
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo
após a presente Sessão, os Projetos de Lei nºs: 364 e 366/17, bem como o
Projeto de Lei Complementar nº 023/17, de autoria do Poder Executivo.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs
1025/2017, da Deputada Andréa Murad, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de 06 a 15 de
dezembro do ano em curso, conforme atestado médico e 1026/2017, da
Deputada Graça Paz, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de dezembro
do ano em curso, conforme documento em anexo. Por força de acordo das
lideranças os Projetos de Lei 364 e 366/17 e o Projeto de Lei Complementar
nº 023/17, todos do Poder Executivo, foram incluídos na presente Ordem
do Dia, tendo o Presidente anunciado suas votações e os trabalhos foram
novamente suspensos, para que as competentes Comissões técnicas se
manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os trabalhos, o presidente da
CCJC informou que os três projetos do Poder Executivo foram acolhidos
pelas competentes Comissões. Desta forma o Presidente anunciou a
discussão e votação em primeiro e segundo turnos, regime de urgência os
Projetos de Lei nºs:  364/2017, (Mensagem nº 126/2017), de autoria do
Poder Executivo, que institui a gratificação especial de controle interno aos
ocupantes de cargos de Auditor e Assistente de Auditor, transforma cargos,
altera a Lei nº 10.204, de 23 de fevereiro de 2015 e 366/2017, (Mensagem
nº 127/2017), de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do
grupo ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da
Administração Tributária do Estado do Maranhão, e o plano de carreiras,
cargos e salários. Estes projetos foram aprovados nos seus turnos
regimentais, com pareceres verbais e favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania;  Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle; Seguridade e Relações do Trabalho e da Comissão de
Administração Pública e encaminhados à Sanção governamental.  Também
foi aprovado o Projeto de Lei Complementar  nº 023/2017, (Mensagem nº
125/2017), de autoria do Poder Executivo, que altera  a Lei Complementar
nº 20, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica da
Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente, bem como no tempo dos Partidos
e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
anunciou que a Comissão de Representação Interna, que atuará durante o
recesso legislativo, ficou assim constituída: Deputados Glalbert Cutrim,
Cabo Campos, Raimundo Cutrim, Graça Paz, Roberto Costa, Léo Cunha
e Hemetério Weba e 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, 06 de
fevereiro de 2018.

LEI Nº 10.789, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

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.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

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.

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.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 24 de janeiro de 2018. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 10.790, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Institui o mês de dezembro como “Dezembro Cinza”,
destinado a homenagear os Policiais e Bombeiros
Militares falecidos em decorrência da profissão no
Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte Lei:

Art. 1º. Fica Instituído em todo o Estado do Maranhão o
“Dezembro Cinza”, em respeito e homenagem aos Policias e Bombeiros
Militares que faleceram em pleno serviço ativo e em decorrência da
profissão, a ser realizado sempre no mês de dezembro;
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Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 24 de janeiro de 2018. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 10.791, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Institui a Região Turística Carolina e Riachão no
Roteiro Turístico Oficial do  Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a Região Turística “Carolina e Riachão”,
incluindo a Região no Roteiro Turístico Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Para fins desta Lei integram a Região “Turística Carolina
e Riachão” o Complexo Turístico da Pedra Caída e Chapada das Mesas,
no Município de Carolina e Poço Azul, Cachoeira Santa Bárbara e Encontro
Azul, no Município de Riachão.

Parágrafo único – Integram a Região Turística de que trata a
presente Lei os seguintes Municípios: Estreito, Carolina, Riachão e Balsas.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 24 de janeiro de 2018. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 10.792, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Garante o atendimento prioritário e a acessibilidade
de pessoas com obesidade em grau III, aos serviços
dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos
públicos e outros que importem em atendimento por
filas, senhas ou outros métodos similares, e dá outras
providencias.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica garantido o atendimento prioritário e a acessibilidade
de pessoas com obesidade em grau III, aos serviços dos estabelecimentos
bancários, comerciais, órgãos públicos e outros serviços que importem em
atendimento através de filas, senhas ou outros métodos similares.

Parágrafo único - Considera-se pessoa com obesidade em grau
III, aquela que possui o Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40 Kg/
m2.

Art. 2º - Deverão ser criadas senhas prioritárias de atendimento
especial que evite, ao máximo, o deslocamento e a permanência em pé, nos
estabelecimentos mencionados, das pessoas tratadas nesta Lei.

Art. 3º - Será destinado, no mínimo, um assento com dimensão,
resistência e conforto compatíveis com o IMC das obesidades, em área

identificada visualmente como sendo exclusiva para pessoas mencionadas
nesta Lei.

Parágrafo Único – Não sendo possível o determinado no caput
deste artigo, o previsto no Art. 2º deverá ser ainda mais célere.

Art. 4º - O acesso especial será disponibilizado para as pessoas
com obesidade em grau III, em todas as áreas de acesso dos prédios
públicos ou privados, que sejam controlados por roletas ou catracas.

Art. 5º - O poder executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60
dias contados da sua publicação.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 24 de janeiro de 2018. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 189 / 18

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e com o
disposto nos arts. 8º e 10 do Regimento Interno;

RESOLVE:

CONVOCAR SESSÃO PREPARATÓRIA, a ser realizada no
dia 08 de fevereiro de 2018, às 11h 30, no Plenário Nagib Haickel do
Palácio Manoel Beckman, para realização de eleição ao cargo de 4º Vice-
Presidente da Mesa Diretora, obedecido o rito previsto no art. 8º do
Regimento Interno, para o mandato do segundo biênio da 18ª Legislatura,
conforme vacância declarada na Resolução Administrativa nº 002/2018.

Publique-se e cumpra-se.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Beckmam” em 06 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Stênio
Rezende - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 200/2018

Designa a Comissão Permanente de Licitação da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 12 do Regimento Interno e em cumprimento à Lei nº 8.666/1993,

R E S O L V E:

Art. 1° Designar a Comissão Permanente de Licitação para este
Poder Legislativo constituída pelos seguintes membros: Andre Luis Pinto
Maia, cargo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, matrícula nº
1646744; Arthur Baldez Silva, cargo Chefe de Gabinete, matrícula nº
1644632; Fernando Fillipe Santos Marques, cargo de Assistente Legislativo,
matrícula nº 1639665; Arnaldo Soares Serra, cargo Técnico Legislativo
Administrativo, matrícula nº 002402; Gabriel Manzano Dias Marques,
cargo de Assistente Legislativo, matrícula 1639715; e Lincoln Christian
Noleto Costa, Auxiliar Legislativo Operacional, matrícula nº 1630086 para,
sob a Presidência do primeiro, processar e julgar as licitações, assim como
praticar todos os atos decorrentes do procedimento licitatório até a
adjudicação do objeto licitado aos vencedores, e promover inscrição,
alteração e cancelamento em registro cadastral, na forma do artigo 51 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com investidura de até 01 (um) ano.
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Art. 2º Nas faltas ou impedimentos do Presidente da Comissão

designado no art. 1º, as atribuições sob sua responsabilidade serão
desempenhadas pelo servidor Arthur Baldez Silva, cargo Chefe de Gabinete,
matrícula nº 1644632.

Art. 3º Nas faltas ou impedimentos do Presidente da Comissão
designado no art. 1º, e do seu substituto designado no art. 2º, as atribuições
sob as responsabilidades dos mesmos serão desempenhadas pelo servidor
Alexandre Henrique Pereira da Silva, Chefe da Assessoria Legislativa,
matrícula nº 1644228, na qualidade de membro suplente convocado.

Art. 4º Designar como membros suplentes da Comissão os
servidores Sheila Maria Tenório de Britto, cargo Secretário Executivo,
matrícula nº 1411438;  Alexandre Henrique Pereira da Silva, Chefe da
Assessoria Legislativa, matrícula nº 1644228; Deusimar de Jesus Carneiro
Lima, cargo Secretário Executivo, matrícula nº 1609023; Thalyta Regina
Cruz Costa, cargo Secretário Executivo, matrícula nº 1623263, Erlinda
Sales de Oliveira, Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº
345207, Alessandro Monteiro da Silva, Assistente Legislativo
Administrativo, matrícula nº 1627538 e Carla Letícia Silva de Oliveira,
Assistente Legislativo Administrativo, matrícula nº 1630615.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
devendo os seus efeitos retroagirem a 1º de fevereiro do ano em curso.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de fevereiro

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado FABIO
MACEDO - Vice-Presidente. Deputado RICARDO RIOS - Primeiro
Secretário.Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Segundo
Vice-Presidente.Deputado STENIO REZENDE - Segundo Secretário.
Deputada ADRIANO SARNEY - Terceiro Vice-Presidente. Deputado
ZÉ INACIO - Terceiro Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 201/2018

Designa os Pregoeiros e os Membros da Equipe de
Apoio dos Pregoeiros da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 12 do Regimento Interno e nos termos da Resolução Legislativa nº
481/2006, regulamentada pela Resolução Administrativa nº 334/ 2006,

R E S O L V E:

Art. 1° Designar como Pregoeiros da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão os servidores Andre Luis Pinto Maia, cargo Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, matrícula nº 1646744, Sheila Maria
Tenório de Britto, cargo Secretário Executivo, matrícula nº 1411438,
Alexandre Henrique Pereira da Silva, cargo Chefe da Assessoria Legislativa,
matrícula nº 1644228 e Lincoln Christian Noleto Costa, cargo Auxiliar
Legislativo Operacional, matrícula nº 1630086.

Art. 2º Designar como Membros da Equipe de Apoio dos
Pregoeiros os servidores Deusimar de Jesus Carneiro Lima, cargo Secretário
Executivo, matrícula nº 1609023; Camila Correia Lima de Mesquita, cargo
de Assessor Especial Legislativo, matrícula nº 1636463; Thalyta Regina
Cruz Costa, cargo Secretário Executivo, matrícula nº 1623263, Fernando
Fillipe Santos Marques, cargo de Assistente Legislativo, matrícula nº
1639665; Gabriel Manzano Dias Marques, cargo de Assistente Legislativo,
matrícula 1639715; Teresa Angélica Batista Assunção Machado, cargo
Assessor Parlamentar, matrícula n° 1643923; Reginaldo Santos Campos,
cargo Secretário Executivo, matrícula n° 1619477; Juliene Lima da Paz,
cargo Chefe de Gabinete, matrícula 1389469 para, junto com os Pregoeiros
processarem e julgarem as licitações até a adjudicação do objeto licitado
aos vencedores.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
devendo os seus efeitos retroagirem a 1º de fevereiro do ano em curso.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de fevereiro

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado FABIO
MACEDO - Vice-Presidente. Deputado RICARDO RIOS - Primeiro
Secretário.Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Segundo
Vice-Presidente.Deputado STENIO REZENDE - Segundo Secretário.
Deputada ADRIANO SARNEY - Terceiro Vice-Presidente. Deputado
ZÉ INACIO - Terceiro Secretário

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 171/2018, de 02 de fevereiro de 2018, nomeando FERNANDA
PRASERES SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 181/2018, de 05 de fevereiro de 2018, exonerando
THAMIRES LOBO GAMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de fevereiro do ano em curso.

Nº 182/2018, de 05 de fevereiro de 2018, nomeando ROMERO
JOSE LAPA DE LUCENA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 183/2018, de 05 de fevereiro de 2018, exonerando JONAS
ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 184/2018, de 05 de fevereiro de 2018, nomeando MARIA
TELMA SILVA PLACIDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 185/2018, de 06 de fevereiro de 2018, exonerando
CLESSISNANDES LAELIO PAULA FREITAS, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 186/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando
FERNANDACARDOSO GONÇALVES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 187/2018, de 06 de fevereiro de 2018, exonerando YARA
SILVA DUARTE, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 188/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando MAYRLANE
DE ALMEIDA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 190/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando ANA
CLAUDIA SANTOS PAVÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de fevereiro do ano em curso.

Nº 191/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando ITIBIRE
BENJAMIM BARBOSA JUCA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 192/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando EDUARDO
DA HORA MACEDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 193/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando VALTAIR
BARBOSA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro
do ano em curso.
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Nº 194/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando DAVIDSON

CARLOS PEREIRA PESTANA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 195/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando
FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 196/2018, de 06 de fevereiro de 2018, exonerando MARLY
MENDONÇA MORAES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 197/2018, de 06 de fevereiro de 2018, exonerando LUCILENE
DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro
do ano em curso.

Nº 198/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando LUCILENE
DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 199/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando THALITA
COSTA NASCIMENTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 202/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando DIANA
GONÇALVES CUTRIM, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 203/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando ELIANE
ARAUJO MOREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 204/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando LEUMAS
RENDDER CAMPOS FIGUEIREDO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 205/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando NILTON
CESAR LIMA ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 206/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando CHARLES
ENOQUE CONSTANTINO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 207/2018, de 06 de fevereiro de 2018, nomeando MARIA
ESDRIANA DA SILVA LUCAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e um dezembro de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca
Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.

Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa
Murad, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Francisco Furtado,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Ricardo Rios, Rigo Teles
e Sousa Neto.

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 do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (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 ANTÔNIO PEREIRA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 128 /2017
 São Luís, 21 de dezembro de 2017.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei nº 286/
2017, que dispõe sobre a prioridade de contratação de mão-de-obra
maranhense em refinarias de petróleo e complexos siderúrgicos no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam - no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Total ao Projeto de Lei nº 286/2017, que dispõe
sobre a prioridade de contratação de mão-de-obra
maranhense em refinarias de petróleo e complexos
siderúrgicos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 286/
2017.

RAZÕES DO VETO
Do que se infere da leitura do Projeto de Lei em análise, tem-se

que, em síntese, a iniciativa tem por escopo tornar obrigatório às empresas
de refino de petróleo, bem como complexos siderúrgicos deste Estado, a
manutenção em seus quadros de funcionários do percentual mínimo de
70% (setenta por cento) de empregados domiciliados no Maranhão.
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Em que pese o claro objetivo da proposição no tocante à garantia

de empregos e geração de renda aos trabalhadores maranhenses, a medida
não pode prosperar nos moldes em que elaborada, tendo em vista a violação
dos princípios constitucionais que norteiam a atuação estatal frente ao
setor privado, especialmente os da livre iniciativa e da livre concorrência,
que a limitam, impossibilitando que atos de gestão próprios de empresas
privadas, a exemplo da escolha e contratação da mão de obra, sejam
deliberados pelo Estado na demasiada proporção que se pretende.

Esses princípios gerais da atividade econômica estão previstos no
art. 170 e incisos da Constituição Federal. Ei-los:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
(...)
IV - livre concorrência;
(...).

Ademais, a livre iniciativa é também um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
(...)
 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Nessa linha intelectiva, verifica-se figurar fora dos limites do
razoável a imposição às refinarias de petróleo e complexos siderúrgicos
contida no Projeto de Lei ora vetado, que não só prevê um percentual
elevado para as contratações, como também sujeita ao cancelamento do
registro no cadastro do Imposto Sobre Circulações de Mercadorias e
Serviços – ICMS em caso de descumprimento da norma, ofendendo, assim,
aos princípios constitucionais acima expostos, razão pela qual não me
resta alternativa, senão opor-lhe o veto dada a flagrante inconstitucionalidade
material aqui verificada.

Do ponto de vista formal, cumpre também sublinhar que a proposta
de redação contida no artigo 4º não se coaduna com as disposições
constitucionais de regência, notadamente aquelas que dizem respeito ao
processo formal de elaboração das leis, tendo em vista que o referido
dispositivo pretende conferir atribuições a órgão do Poder Executivo
Estadual.

Nesse sentido, é o que disciplina o inciso V do art. 43 da
Constituição do Estado do Maranhão:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às
leis que disponham sobre:
(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio
da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de
lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de
órgãos da Administração Pública. 7. Violação ao princípio da
separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem
a participação do Chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta
julgada procedente.
(ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239
divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015).

Nesse particular, o Projeto de Lei em comento padece de vício
formal de inconstitucionalidade.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram
a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 286/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N°057/2017

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Jornalista Senhor Pedro Batista Freire.

Art. 1° - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Jornalista Senhor Pedro Batista Freire.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de dezembro
de 2017. Deputado OTHELINO NETO – Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 1029 / 17

Senhor Presidente,

Solicito seja enviada mensagem de agradecimento ao Conselho
Estadual de Educação pela aprovação do credenciamento da Uemasul.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 19 de dezembro de 2017. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

INDICAÇÃO Nº 1411 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando que
a escola Centro de Ensino Professor Luís Rego em São José de
Ribamar seja contemplada com o Programa Escola Digna.

O Centro de Ensino Professor Luís Rego há 30 anos é uma
escola do estado que atende uma população de aproximadamente 40 mil
habitantes do Jardim Tropical. O Programa Escola Digna foi criado no
intuito de diminuir as desigualdades sociais e possibilitar a justiça social
com escolas reformadas e ampliadas dando melhores condições de estudo
para os alunos.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório na
certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Centro de Ensino
Professor Luís Rego seja reformado e se torne uma escola do estado de
referência em São José de Ribamar, promovendo educação, avanço e
qualidade de vida à população jovem.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2017. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 1412 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino e ao Excelentíssimo Senhor
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Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela,
solicitação para instalação da Companhia de Policia Militar do Jardim
Tropical em São José de Ribamar.

Os bairros Jardim Tropical I e II têm uma população de
aproximadamente 40 mil habitantes, sendo considerados os bairros mais
populosos do município de São José de Ribamar.

O desmembramento do 13º Batalhão da Policia Militar já está
previsto e a instalação da Companhia de Policia Militar, no bairro Jardim
Tropical, vai melhorar a segurança da população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2017. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 1413 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, Flavio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura Clayton
Noleto, solicitação para que o Programa Mais Asfalto contemple o
Bairro Jardim Tropical, município de São José de Ribamar.

Segundo a Associação Recreativa Beneficente dos Moradores do
Jardim Tropical II, as ruas que estão em piores condições no bairro são:
Alameda São Francisco, Rua Gaivota, Rua da Felicidade, Bom Jesus, Rua
Cosme e Damião, Rua da Paz, Rua Esperança, Rua do Eucalipto, Rua
Jerusalém, Rua Rio Grande do Sul, totalizando uma média de 10 km de
asfalto.

O Programa Mais Asfalto já restaurou 1.300 quilômetros de
vias desde 2015. Em sua 3ª etapa contemplará os quatro municípios da
Ilha, que vão beneficiar 1,4 milhões de pessoas.

São 18 km de asfalto que estão previstos para o município de São
José de Ribamar e aproveitamos para apresentar a presente indicação do
bairro Jardim Tropical, demonstrando o anseio de aproximadamente 40
mil habitantes prejudicados pela poeira durante o verão e a lama no inverno.
O asfaltamento no Jardim Topical não trará apenas comodidade para estes
moradores, como saúde e melhoria da qualidade de vida daquela população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2017. - “É de Luta, É da Terra!”- Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 1414 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o Governador do
Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino de Castro e Costa e ao senhor
Secretário de Estado da Saúde, Doutor Carlos Lula, solicitando-lhe
providências no sentido de que disponibilize aquisição de equipamentos
para a abertura e funcionamento da sede da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de São Bendito do Rio Preto – MA, para atendimento de
pessoas portadoras de necessidades especiais.

Atendendo às reivindicações da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Bendito do Rio Preto – MA o Governo do Estado
estará contribuindo para o desenvolvimento humano e pela dignidade de
parte daquela população que necessidades de cuidados especiais de parte
dos entes públicos.

LEVI PONTES DE AGUIAR - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1415 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Diretor-Presidente da Agência

Nacional de Água, Excelentíssimo Senhor Vicente Andreu, solicitando-lhe
adotar as medidas necessárias para a realização de Estudos e Projetos
para o represamento e reservação de água na Bacia Hidrográfica do
Tocantins-Araguaia, especialmente atendendo a região de
Imperatriz, Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 20 de dezembro de 2017. – LÉO CUNHA
– Deputado Estadual.

JUSTIFICATIVA

O pleito se dá em face da necessidade de se desenvolver políticas
orientadas à superação dos problemas da Região Hidrográfica do Tocantins-
Araguaia. A referida Região, corresponde a 10,8 do território brasileiro,
abrangendo seis estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso
e Distrito Federal.

Na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, como é sabido,
foram inauguradas, em 2010, as eclusas de Tucuruí, de modo a permitir a
navegação no Rio Tocantins, mas muitas hidrovias seguem sem a
infraestrutura necessária para permitir a navegação. Em adição, os baixos
níveis dos cursos d’água, também afetam diretamente a navegação, podendo
até mesmo interditá-la. Isso se dá, no mais das vezes, em função da operação
dos reservatórios utilizados para geração de energia hidrelétrica.

A referida Região enfrenta redução significativa das vazões e
volumes armazenados nos reservatórios desde 2016 e, ainda, sofre com
poluição e degradação ambiental.

Por isso é fundamental desenvolver referidos estudos. O que
justifica nosso pleito.

INDICAÇÃO Nº 1416 / 17
Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Água, Excelentíssimo Senhor Vicente Andreu, solicitando-lhe
adotar as medidas necessárias para a realização de articulação para a
instalação do Comitê de  Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 20 de dezembro de 2017. – LÉO CUNHA
– Deputado Estadual.

JUSTIFICATIVA
O pleito se dá em face da necessidade de se desenvolver políticas

orientadas à superação dos problemas da Região Hidrográfica do Tocantins-
Araguaia. A referida Região, corresponde a 10,8 do território brasileiro,
abrangendo seis estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso
e Distrito Federal.

Na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, como é sabido,
foram inauguradas, em 2010, as eclusas de Tucuruí, de modo a permitir a
navegação no Rio Tocantins, mas muitas hidrovias seguem sem a
infraestrutura necessária para permitir a navegação. Em adição, os baixos
níveis dos cursos d’água, também afetam diretamente a navegação, podendo
até mesmo interditá-la. Isso se dá, no mais das vezes, em função da operação
dos reservatórios utilizados para geração de energia hidrelétrica.

A referida Região enfrenta redução significativa das vazões e
volumes armazenados nos reservatórios desde 2016 e, ainda, sofre com
poluição e degradação ambiental.

Por isso é fundamental desenvolver referidos estudos. O que
justifica nosso pleito.

INDICAÇÃO Nº 1417 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a v. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-dor
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Flávio Dino, solicitando a doação de uma ambulância para o Município de
Barra do Corda.

Solicito, ainda, que no caso de não existir dotação orça-mentária
para atendimento da presente reivindicação, destino recursos de emenda
parlamentar de minha autoria para aquisição da referida ambulância,
considerando a importância da efetivação da medida que muito contribuirá
para o transporte de enfermos em condições de urgência e/ou emergência.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 21 de dezembro de 2017. – ANTONIO
PEREIRA – Deputado Estadual.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito o Deputado Toca Serra, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV e Rádio Assembleia.
Senhor Presidente, subo a esta tribuna, na manhã de hoje, para agradecer à
Secretária Adjunta Rosejane. Ontem uma audiência com o vice-prefeito da
cidade de Peri Mirim sobre a demanda de uma escola, o Centro de Ensino
Teixeira de Carvalho, anexo que funciona no povoado Três Marias. O
vice-prefeito me passou essa demanda que a escola iria fechar. E eu fiquei
muito preocupado, porque a escola é que transforma o cidadão, que nos
leva a ser pessoas de bem. Com isso marquei audiência com o Secretário
Felipe Camarão e ali ele passou para que a Rosejane nos atendesse. Esteve
presente nessa audiência o vice-prefeito Gilmar, o vereador Jorge e o ex-
presidente da Câmara de Peri Mirim, o amigo Jorge Pereira. A Secretária
nos garantiu que a escola vai funcionar. Já tinha tido a audiência com o
prefeito da cidade, Dr. Geraldo, que se comprometeu em dar ali a sua
contrapartida. Contrapartida essa que é levantar o muro e estar colocando
a cerca elétrica, porque a segunda secretária tinha nos passado que a escola
ia fechar pela questão de vândalos terem roubado aquela escola. E diante
do diálogo eu levei até à Secretária Adjunta que a comunidade de Três
Marias não poderia pagar pelo preço de uma ou duas pessoas estar fazendo
aquele tipo de roubo, porque tem que registrar e levar até a polícia para
colocar esses bandidos na cadeia. A comunidade ganhou com isso. Essa
escola, nesse ano, está funcionando com 80 alunos e para o ano de 2018 vai
chegar o quadro de quase 110 alunos. Seria um crime se isso acontecesse,
porque são alunos que estudam ali que são pobres. Como é que iam se
deslocar do povoado Três Marias para a sede de Peri Mirim ou até a
cidade de Pinheiro? Mas graças a Deus esse problema vai ser resolvido. As
matrículas já vão recomeçar para o próximo ano. Acredito que o prefeito
Geraldo vai cumprir o seu papel do que ali se comprometeu com a Secretária
Adjunta. Acredito que o Estado, na pessoa do Governador Flávio Dino e
do Secretário Felipe Camarão, vai está ali também fazendo a sua parte.
Parte essa que vem fazendo pelo Estado do Maranhão principalmente na
educação, porque a educação transforma a vida do cidadão. E também,
Senhor Presidente, aqui, nesta oportunidade, de já quero agradecer, porque
acredito que hoje já vamos entrar em recesso. E ocupando esta cadeira do
nobre Deputado Edivaldo Holanda, um grande parlamentar. E esta Casa
vai estar voltando no dia 1º e, logo no dia 02, eu vou estar deixando o
mandato, e o Deputado Edivaldo vai estar retornando a esta Casa para
representar o povo do Estado do Maranhão. E, desde já, já quero agradecer
pela oportunidade de estar aqui nesta Casa representando o povo, o povo
que mais precisa. Agradecer a cada colega deste Parlamento pelo trabalho
que faz pelo Estado do Maranhão e pelas nossas amizades aí construídas.
Desejar a cada parlamentar um feliz Natal, um próspero Ano Novo cheio

de paz, de realizações, de sonhos e este ano que vai se aproximar será o
sonho de nós maranhenses, brasileiros, escolher os nossos representantes.
42 Deputados Estaduais, 18 Deputados Federais, 1 Governador e um
Vice-Governador, 2 Senadores da República e também eleger o Presidente
e Vice-Presidente da República. Vai estar na mão do povo brasileiro e do
povo maranhense e outros Estados para escolher os seus representantes.
Com isso, o meu nome vai estar à disposição, no ano de 2018. Se for da
vontade de Deus e do povo do Maranhão, nós vamos estar voltando na
próxima legislatura de 2019 com o mandato ali garantido, mas, caso Deus
não queira e o povo também não, mas eu quero agradecer a cada colega que
votou os meus projetos, dois projetos de lei, que foram para os pequeno
agricultores para poder no ITERMA estar tirando os seus documentos e
das taxas nos cartórios de suas cidades para que os pequenos agricultores
possam estar ali fazendo os seus empréstimos. Quero agradecer também
à imprensa, aos funcionários desta Casa, a cada amigo e amiga do Maranhão.
Então, de já, que Deus nos proteja, nos dê muita saúde, muita inteligência
e muita sabedoria. De já, muito obrigado a cada colega parlamentar e
obrigado, Senhor Presidente, por esta oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Com a palavra, o deputado Júnior Verde, por cinco
minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Mensagem Bíblica: Bendiga, oh minha alma ao Senhor. Senhor
Deus meu, tu és magnífico, estás vestido de glória e majestade (Salmo 104.
1). Com essa mensagem, senhor presidente, nós saudamos todos,
cumprimentando Vossa Excelência também, todos os parlamentares
presentes, a imprensa, a galeria, a todos que nos acompanham em todo
Estado do Maranhão. Que Deus continue nos abençoando, certamente,
nos abençoa a nos permitir estar aqui trabalhando, defendendo os anseios
populares, projetos importantes, foi assim, durante todo ano de 2017,
trabalhamos intensamente pelas causas sociais desse Estado e aproveito
esta manhã de hoje para fazer aqui uma retrospectiva, prestar contas com
a população maranhense do trabalho realizado durante o ano de 2017.
Permita-me apenas um pequeno resumo de algumas ações e eu quero
iniciar por aquela que para nós foi muito decisiva e importante e ajudou a
resolver um problema histórico que foram as leis que consolidam os limites
da Região Metropolitana de São Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa, aprovadas em 2017, é lei e vai gerar dignidade e vai gerar
realmente divisas no que se refere às divisas sociais para essa região,
considerando que hoje as pessoas que residem nos limites desta região
sabem a qual municípios pertencem. Mas também destacar que durante o
ano de 2017 conseguimos mudar a Constituição do Estado do Maranhão,
mudança para o bem, uma mudança significativa. Nós conseguimos aprovar
o princípio da equidade, que garante direitos à população maranhense por
meio dos Conselhos Tutelares, algo inédito que está sendo inclusive
replicado por outros Estados. Então em 2017 foi um ano de muito trabalho,
muita dedicação. Tivemos essas duas grandes proposições aprovadas: os
limites da região metropolitana, problema histórico, de anos que foi resolvido,
a questão da mudança da Constituição, como também a garantia de direitos
à segurança pública no que tange, por exemplo, a convocação de mais
policiais e uma luta nossa também com a Comissão de Segurança Pública
desta Casa. Várias audiências formalizadas. Estivemos percorrendo o
Maranhão acolhendo demandas, visitando municípios e trouxemos para
esta Casa solicitação de mais asfalto e hoje muitos municípios têm mais
asfaltos e também tem indicação do Deputado Júnior Verde. Entrega de
ambulâncias, nós conseguimos entregar ambulâncias. Este ano consolidou
a entrega da ambulância do município de Senador Alexandre Costa, também
do município de Duque Bacelar que vai receber ainda este ano, com as
bênçãos de Deus, também Afonso Cunha. Viaturas novas, também nós
fizemos a entrega de viaturas para vários municípios do Maranhão, mas de
forma especial o município de Sambaíba. Foram também conquistas no
que se refere a projetos importantes que foram consolidados este ano.
Uma luta antiga e histórica nossa que foi a MA-006, que liga Pedro do
Rosário a Zé Doca. Este ano foi feita a entrega dessa importante MA.
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Conseguimos entregar uma via tão importante que liga duas grandes regiões,
a região do Alto Turi com a região da Baixada Maranhense. Então, duas
grandes regiões estão interligadas hoje por asfalto, pela MA-006. Uma
luta que começou inclusive antes do nosso mandato, mas que em 2015
solicitamos, cobramos e o Governador Flávio Dino, sensível, deu
prosseguimento às obras e conseguimos entregar, este ano, essa importante
MA tão sonhada. Também destacar o Viva Cidadão de Zé Doca. É
importante que todos saibam que tem uma indicação nossa, no município
de Zé Doca. Nós fizemos a indicação, tivemos a resposta inclusive, que
estava sendo feito análise e estudo e hoje aquela região está sendo atendida
pelo Viva Cidadão que vai levar dignidade, levar cidadania e vai realmente
consolidar direitos à população da região do Alto Turi. Não foi só o
município de Zé Doca que foi contemplado não, a região do Alto Turi,
mais uma conquista do ano de 2017. Então foram, graças a Deus, muitas
conquistas, muitos trabalhos, várias indicações nossa, inclusive para os
suinocultores do Maranhão no que se refere à economia maranhense.
Conseguimos desenvolver uma iniciativa da isenção de ICMS para os
produtores locais, em detrimento daqueles que realmente comercializam o
suíno. Concluindo, Senhor Presidente, então nós conseguimos desenvolver
essa iniciativa para fortalecer a economia maranhense. Vocês sabem que
temos uma defesa com a aquicultura. Tivemos várias reuniões na SEMA
buscando fortalecer os aquicultores, conseguimos avançar em
licenciamentos ambientais, principalmente dali para a região de Itans que
também foi uma grande conquista, os produtores renovando seus créditos,
buscando financiamentos e conseguimos essa regularização de alguns
aquicultores. Então o que nós temos defendido nesta Casa, eu não tenho
dúvida, tem contribuído com o desenvolvimento do Maranhão. Na
economia, não só os aquicultores, os suinocultores, como também os
apicultores. Nós tivemos audiência pública, pela primeira vez foi discutida
a apicultura no Maranhão, que é a criação de abelha com a produção do
mel. E nós já entregamos e encaminhamos ao Governador já uma proposição
de lei para que seja reencaminhada a esta Casa para que nós possamos,
senhores e senhores deputados, aprovar um projeto importante para
regulamentar a criação de abelhas no Estado do Maranhão. Nós também
encaminhamos através de audiências públicas. E eu fiz o registro recente,
um Projeto de Lei que vai permitir a retirada dos animais de todas as vias
das BRs, das MAs do Estado do Maranhão. Infelizmente muitas vítimas
foram feitas, infelizmente por acidentes envolvendo animais. Precisamos
retirar os animais soltos dessas vias que têm causado acidente.
Encaminhamos também minuta de Projeto de Lei para que o Governador
reencaminhe para esta Casa e, assim, possamos resolver mais um problema
histórico. Mas conseguimos também avançar em várias discussões. Eu
desde 2015 falava de um projeto importante, que era levar água para os
municípios maranhenses. Por onde eu andava, a necessidade de água.
Então nós lutamos para que o Governo implantasse um projeto. E o
Governo implantou um projeto que hoje é denominado “Água para todos”,
que chega aos municípios maranhenses, chega aos povoados. Nos
orgulhamos dessa defesa. Temos várias proposições, várias indicações,
inclusive emenda para poços artesianos. E, assim, nós temos feito com as
nossas emendas. E liberando recursos, inclusive, de emendas parlamentares,
por exemplo, para a construção da praça de Balsas, do povoado Aldeias,
que está já em fase de conclusão. Espero que possamos entregar ano que
vem, mas fico feliz porque a obra vai ser, entre outras obras, produto
realmente e resultado do nosso trabalho. E aqui também faço referência
aos equipamentos. Nós entregamos, que é política de governo, mas indicação
nossa, também dos nobres parlamentares que indicam para os seus
municípios. As patróis, que são as motoniveladoras, entregamos para ao
município de Afonso Cunha, de Duque Bacelar, de Vitória, recentemente,
Senhor Presidente, de Vitória do Mearim. Termina, mas aqui expressar
aqui mais um pouco o que nós temos feito para o Maranhão. Concluindo,
realmente este ano foi um ano de muito trabalho, de muita dedicação. Faço
aqui ênfase a essas palavras considerando que o que nós fizemos foi
realmente nos dedicar intensamente, diuturnamente às causas sociais, às
causas legítimas do povo do Maranhão. Acolhemos aqui na Assembleia
várias proposições em vários segmentos. Alguns seguimentos concluídos,
alguns segmentos contemplados. Eu vou citar o exemplo do transporte

alternativo. Avançamos na regularização do alternativo, mas precisamos
avançar muito mais. Recentemente tivemos uma reunião com a MOB,
com o presidente Lawrence. E nós vamos, se Deus quiser, mais para o ano
que vem, as vans vão também ter o espaço nas rodoviárias. Vai ser dignidade
para o povo do Maranhão, para os usuários do transporte do sistema de
vans do Estado, mas também fomos defender os usuários dos transportes
coletivos esse ano. Mais um segmento que nós abraçamos, porque nós
entendemos que são legítimos. A associação representada pelo Paulo,
legítima, representa os usuários do transporte coletivo no Maranhão,
principalmente na região metropolitana. E nós queremos levar dignidade.
E nós não podemos permitir que ônibus em precárias condições trafeguem
por essas vias públicas, pondo em risco a vida dos usuários. Como também
nós temos que levar conforto àqueles que utilizam os ônibus no dia a dia,
principalmente na região metropolitana. Então, foram várias lutas, várias
conquistas e nós ficamos felizes pela contemplação, por exemplo, do
avanço da carcinicultura, projetos que hoje estão sendo executados, e
pessoas que compraram, que adquiriram suas propriedades e para realmente
desenvolver suas atividades com a criação do camarão. E aqui para fazer
um registro, Senhor Presidente, finalizando, agradecer, inclusive ao ministro
Sarney Filho, deputado Adriano Sarney, que, recentemente, na portaria
interministerial do IBAMA, ele faz justiça aos pescadores do Litoral
maranhense. Eu quero parabenizar o vosso pai, por ser hoje ministro
Sarney Filho, pelo trabalho que ele tem realizado no meio ambiente e que
fez justiça aos trabalhadores maranhenses do Litoral, os nossos pescadores.
Hoje, o Maranhão tem o seguro defeso contemplado do Litoral, graças à
sensibilidade do ministro, compreendendo que o Maranhão tem sim
pescadores, tem homens e mulheres honrados e hoje foi feito justiça a
esses trabalhadores, com a portaria interministerial publicada recentemente
e Vossa Excelência tem participação, deputado Adriano, agradecer pelo
apoio, como nós tivemos com a agenda com ministro muito positiva e que
deu resultados. Sensibilizado, ele realmente fez justiça ao povo do
Maranhão. Senhor Presidente, ainda me permita mais um tempo ou temos
oradores inscritos? Então, aproveitando também para desejar a todos os
maranhenses que 2018 seja um ano melhor ainda porque o ano de 2017, eu
quero convidar todos do Maranhão, que aqui entrem no site da Assembleia
,vejam a nossa proposição, vejam a nossa luta e que vocês vão ver o
trabalho e a dedicação desses nobres parlamentares, de forma especial,
convido para acompanhar o trabalho do deputado Júnior Verde que vocês
vão ver lá toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, inclusive,
Deputado Bira do Pindaré, nós tivemos mais uma conquista este ano que
eu não posso deixar de citar, Senhor Presidente, a luta da Comissão, nós
conseguimos. Hoje, as passagens de ferryboat também podem ser
compradas pela internet. Então, eu quero aqui parabenizar as empresas
que pela sensibilidade já de disponibilizar esse acesso às passagens pela
internet porque é uma luta da Comissão desta Casa, como também a
telefonia que nós buscamos também defender aqui no caso a melhoria da
telefonia, defendendo os usuários desse sistema tão importante de
comunicação. Mas, enfim, agradecer a todos, desejar um Feliz Natal, um
Ano Novo repleto de realizações, que 2018 seja ainda melhor. Muito
obrigado e que Deus esteja sempre nos abençoando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom dia! Senhor Presidente em exercício Deputado Fábio Braga,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa do Maranhão,
telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, venho à tribuna,
hoje, ainda para tecer alguns comentários realmente relevantes para o
povo do Maranhão e principalmente para este Poder, o Poder Legislativo,
sobre o meu pronunciamento de ontem, quando aqui fiz alguns... falei
algumas informações, que são verídicas e que estão publicadas para qualquer
cidadão poder ver, inclusive eu chamo a atenção da imprensa porque
realmente trata-se de um assunto sério que esta Casa, a imprensa e o povo
do Maranhão tem que ser esclarecido, quando eu me referi aqui às licenças
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médicas do colega que ontem eu citei, o Deputado Alexandre. Que primeiro
foram dois atestados médicos, um primeiro de quinze dias e outro depois
de quinze dias. Não tenho aqui o atestado médico desses 30 dias, do ano
passado. E em seguida, em julho, teve o recesso parlamentar. Em agosto,
do 1º de agosto o Deputado apresenta um atestado médico para esta Casa,
de 121 dias. E o atestado médico, Senhores, não fala de torção testicular, o
atestado médico é para dor na lombar e que tem um nome específico, nome
científico aqui: Transtorno de Discos Lombares. A popular dor nas costas,
que inclusive o Fantástico está fazendo uma matéria com essas dores nas
costas de trabalhadores, Deputado Wellington, que tem dor nas costas,
motoristas de UBER, manicure, engenheiro, mas que não se afastam 150
dias para tratar dor nas costas. E o atestado que o médico, que inclusive o
ano que vem quando retornarmos o trabalho, vou apresentar esses
requerimentos à Comissão de Saúde. Que chame esse médico para explicar
a necessidade de 121 dias para tratar dor nas costas, enquanto o senhor,
trabalhador maranhense, o INSS não dá 150 dias para você tratar dor nas
costas. Mas o médico, Doutor Fabrício Abraão, médico CRM 4600, deu
um atestado. Que as informações que me chegam é um médico de Dom
Pedro. E ontem o Deputado Alexandre Almeida disse que tratou uma
arritmia com o Doutor Kalil, em São Paulo. E o Doutor de Dom Pedro dá
um atestado de 121 dias? Isso precisa ser esclarecido para o povo do
Maranhão. Arritmia cardíaca trata com o Doutor Kalil, um dos médicos
mais caros deste país. O povo do Maranhão vai lá para a UPA, vai para o
hospital público, mas o deputado vai tratar arritmia em São Paulo com o
Dr. Kalil. Mas o Dr. Kalil não deu atestado de 121 dias, ele tem um
discernimento, agora o Doutor de Dom Pedro, no Maranhão, deve ser,
Deputado Fábio Macedo, que realmente a Medicina, os investimentos da
Saúde no Governo Flávio Dino é tanto que medicina está aqui e ele foi se
tratar em Dom Pedro a dor lombar e o médico achou que ele precisa de 121
dias. E vários outros argumentos que o Deputado utilizou aqui que não
cabe, porque não se justifica, imprensa do Maranhão. O Deputado tem
que explicar, porque na sua fala ele tentando ofender o Deputado Rafael
Leitoa, que eu dependo de subsídio aqui! Ora Senhores, todos nós temos
as nossas profissões e estamos afastados porque nos elegemos para a
gente estar aqui trabalhando para o povo do Maranhão. Em fevereiro faço
10 anos de formado pela Universidade Federal do Piauí, sou engenheiro
civil, prestei serviço pelo INSS com concurso público, já prestei serviço
pela Codesvasf. Eu trabalho fora da minha atividade parlamentar, mas
quando decidi entrar na política estou exclusivo aqui trabalhando e claro
que mereço receber meu subsídio no fim do mês. Quem não merece é V.
Exa. que disse que não precisava do subsídio no fim do mês, então devolva,
Senhor Deputado Alexandre. V. Exa. passou 150 dias sem trabalhar este
ano, devolva o subsídio que o povo do Maranhão lhe pagou. É simples, já
que V. Exa. não precisa, devolva! Já que V. Exa. não pode trabalhar, facilite
a vida do seu suplente e renuncie o mandato, e pronto, está resolvido.
Explicação mais óbvia e justa para o povo do Maranhão que lhe colocou
aqui novamente, simples e fato. Então, senhoras colegas, eu não posso
aceitar que o colega ainda venha aqui criticar o posicionamento do Deputado
Rafael Leitoa e fazer aqui média, tirando, tentando tirar o orçamento de
secretaria A para a secretaria B, para tentar acusar o Deputado Rafael
Leitoa de que é contra o povo de Timon. Para que ser mais contra o povo
do Maranhão do que esse parlamentar que não trabalha e recebe o dinheiro
do povo, que tem uma dor nas costas e precisa de 120 dias para se tratar,
e o povo trabalhador não tem esse direito. Então, Senhor Deputado
Alexandre, Vossa Excelência é que deve se explicar. Vossa Excelência que
tem que explicar o quanto você faz mal ao povo do Maranhão. Então,
Senhor Presidente, para encerrar, creio que as devidas explicações estão aí.
E eu espero que o que me motivou também a falar que a imprensa, algum
blog, eu não me recordo qual, já alertou. E aqui a gente tem que chamar
atenção também aos órgãos de controle, porque já tinha alertado essa
matéria que tem o título de “Alexandre Almeida pode ter encomendado
atestado médico falso”. Isso é crime previsto no Regimento desta Casa.
Então, Senhor Presidente, era esse o meu pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Queria fazer o registro da presença no plenário do

senhor Rodrigo Maia, Procurador Geral do Estado; senhor Sérgio Santos,
Procurador do Estado; Rodrigo Lago, Secretário de Estado de Transparência
e Controle; senhor Augusto Brandão, presidente da Associação dos
Procuradores do Estado do Maranhão; Paulo Belo, Auditor do Estado;
Euzébio Pereira, presidente da Associação de Auditores do Estado; e
senhor Rodrigo Lago também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Deputado Raimundo Cutrim, por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa,
bom dia a todos. Hoje é a última Sessão do ano de 2017. Eu estava aqui
analisando, Senhor Presidente, o Projeto de Lei 365/2017, que é acerca da
Polícia Civil. Eu sugiro que esse projeto seja tirado de pauta para o ano que
vem. É um Projeto grande, muito complexo e eu só agora que eu estou
vendo. Eu não vejo como votar um projeto, não tem condições de se
analisar esse projeto. E da vez passada, a Polícia Civil mandou um Projeto
para cá que não foi correto. Eu disse que estava errado, criaram muitas
superintendências sem base. Tanto é que hoje nós não temos quase agente
para fazer uma intimação. Então criaram a cabeça sem corpo e sem perna
e eu olhei aqui na minha gestão nós criamos cinco Delegacias Regionais
com cinco Companhias Independentes, que foi em Amarante, foi em
Governador Nunes Freire, foi em Mirinzal e outro que esqueci. Foram
cinco companhias e também quando cria-se uma companhia independente,
cria-se também a delegacia regional e aqui criando também Governador
Nunes Freire. Vai ser em duplicidade? Primeiro nós temos que verificar o
que houve, que, em 2009 ou 2010, quando foi criada a companhia
independente em Governador Nunes Freire foi criada a delegacia regional
e eu não olhei aqui. Eu estou olhando aqui muito rápido e estão criando
novamente Governador Nunes Freire. Mirinzal foi criado, mas me parece
que passou para Buriticupu, estrategicamente, eu acho que é Mirinzal. Aí
como é que pode ficar uma delegacia regional em Mirinzal e uma Companhia
Independente em Cururupu ou vice versa. Estrategicamente, eu acho tem
que ser em Mirinzal e não Cururupu. Então, nós temos que analisar, foram
muitos cargos criados aqui eu acho que é bom, mas não podemos aprovar
um projeto sem ter conhecimento do nível que está o que está se aprovando.
Eu, como delegado da Policia Federal de carreira, eu fui secretário uma vida
no Maranhão, sequer tiveram consideração de mandar o projeto para
analisar com conhecimento do fato do assunto. Que eu, desde adolescente,
entrei na Polícia Federal, fui secretário muitos anos, e tinha pelo menos de
mandar o Projeto para eu analisar antes. Agora, mandar em cima da hora
para se aprovar? Não tem condições, sinceramente eu não vejo como a
Assembleia vai aprovar um projeto grande, com muitos cargos a serem
criados sem ter uma análise, se tem emenda ou se não tem e apresentar o
projeto no último dia da sessão. Eu acho, eu sugiro ao Presidente que tire
de pauta para em 2018 a gente analisar e votar uma coisa com sustentação
legal, com conhecimento de causa, porque se esse projeto entra em pauta,
e for aprovado, eu não acredito que nenhum dos senhores vai saber o que
está votando. Eu que tenho conhecimento na área não tenho condições
nem de ler 1%, principalmente um projeto que é grande. Vamos ver como
fica a da Polícia Militar que nós temos que ter sempre um parâmetro.
Quando se dar alguma gratificação para Polícia Militar, nós temos que
levar do soldado ao coronel, de maneira escalonada. Quando se cria muito
cargo na Polícia Civil, vamos ver com está a Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiro que isso aí são Instituições integradas, nós não podemos pender
para um lado e como fica a outra? Então, nós temos que ver um todo:
Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Então, Senhor
Presidente, eu sugiro que nós deveríamos votar em outra oportunidade, é
um projeto muito grande e eu tenho certeza de que é muito bom para a
Polícia Civil, bem como para o Estado do Maranhão. Eu penso que nós
não podemos votar um projeto grande sem analisar. Eu só voto quando
tenho conhecimento e eu não tenho condições de analisar esse projeto
hoje.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Deputado Adriano Sarney, por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom Dia Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desta Casa, maranhenses. É com enorme prazer, Senhor
Presidente, que subo hoje a esta tribuna para anunciar a Portaria
Interministerial assinada ontem pelo ministro Sarney Filho, que prevê o
seguro-defeso para a pesca de camarão. Uma grande vitória, principalmente
para o nosso Maranhão, que terá 05 meses de seguro-defeso para a pesca
do camarão em áreas de estuário, reentrâncias e igarapés. É uma enorme
vitória do ministro, que é maranhense, que ama o Maranhão, que ama o
meio ambiente, que ama os pescadores, que ama os produtores, que ama
os trabalhadores, é uma grande vitória que venho hoje, neste último dia de
Parlamento neste ano, anunciar essa grande vitória para o povo do Maranhão,
principalmente para os pescadores, aqueles produtores que trabalham
com afinco para o desenvolvimento do nosso Estado e para a
sustentabilidade do nosso meio ambiente. Senhor Presidente, essa é uma
luta do ministro Sarney Filho, mas também é uma luta de todos os líderes
da pesca, há de convir. É uma luta das colônias aqui representadas pelo Dr.
Edson, é uma luta do deputado Adriano Sarney, é uma luta da
Superintendência de Pesca, é uma luta também do deputado Júnior Verde
e do deputado Cleber Verde, é uma luta de todos nós, de todos aqueles que
fazem parte dessa conquista. É uma luta também daqueles que são os
Presidentes das Associações de Pesca, os Presidentes dos Sindicatos de
Pesca, os Presidentes das Confederações, enfim, é uma luta de todos nós.
Precisamos, a partir deste momento, colocar de lado todas as disputas
políticas em prol do pescador do Maranhão. É importante que isso aconteça
e é essa atitude do ministro Sarney Filho que traz a agregar, todos nós
maranhenses, em prol do nosso Maranhão. Senhor Presidente, também
gostaria de anunciar, aqui apenas relembrar uma grande vitória, já que
estamos falando do ministro Sarney Filho, que foi a emenda que ele enviou
para o Governo do Estado do Maranhão, a Emenda de R$ 1 milhão,
demonstrando assim ser republicano, diferente do Governador Flávio Dino
que não paga as emendas dos parlamentares de Oposição, o deputado
Sarney Filho enviou R$ 1 milhão para a área da Cultura e foi contemplados
mais de 22 municípios com material e escola de música pela emenda do
deputado Sarney Filho. Uma grande vitória para o Maranhão, um ato que
demonstra algo além da política, um ato que vai além dessas intrigas,
dessas coisas pequenas, dessas perseguições que aqui no Maranhão se
instalaram com o Governador Flávio Dino. Isso demonstra que nós do
grupo que fazemos Oposição ao governador Flávio Dino, fazemos a política
correta, a política que faz com que a gente coloque os municípios e os
maranhenses à frente de qualquer disputa. Então, Senhor Presidente, essa
emenda de um milhão de reais que foi entregue ao Governador Flávio Dino
e que ele conseguiu, assim, com a competência. E aí eu posso falar aqui,
porque os secretários que fazem um bom trabalho no governo a gente pode
elogiar. Os que fazem um péssimo trabalho a gente tem que criticar. E tem
executado e executou nessa questão específica, que foi a aplicação a correta,
aplicação da emenda do Deputado Federal, hoje Ministro Sarney Filho,
nas escolas de músicas. Aplicou de forma correta o Secretário Galdino,
contemplando, assim, pela emenda do Deputado Sarney Filho, hoje
Ministro, alguns municípios, que são eles: Água Doce do Maranhão,
Aldeias Altas, Alto Alegre do Maranhão, Amarante do Maranhão, Apicum
Açu, Bequimão, Brejo, Cachoeira Grande, Cândido Mendes, Joselândia,
Montes Altos, Nova Olinda do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão,
Presidente Sarney, Presidente Vargas, Riachão, Santa Luzia do Paruá,
Satubinha, Trizidela do Vale, Vila Nova dos Martírios. Escola de música
para todos esses municípios com a emenda do Deputado Federal Sarney
filho. E aqui eu coloco um desafio ao Governador Flávio Dino: faça igual ao
Ministro Sarney Filho e pague as emendas dos deputados de Oposição e
pare a perseguição, de utilizar a sua máquina, a Secretaria de Transparência
para perseguir os seus adversários políticos. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
venho a esta tribuna fazer uma observação em relação ao Projeto de Lei nº
365/2017. Um projeto de lei que praticamente faz uma reforma na Polícia
Civil do Maranhão. E quero aqui, neste momento, Senhor Presidente,
registrar a presença do plenário desta Casa do doutor Marcone Chaves
Lima, presidente da ADEPOL - Associação dos Delegados de Polícia, o
senhor Elton John, presidente do SINPOL, e que vêm a esta Casa,
preocupados, senhores e senhoras, com a aprovação desse projeto em
regime de urgência como está sendo proposto na ordem do dia de hoje. Um
projeto que não houve a discussão com a categoria. Um projeto que,
rapidamente analisando, tem uma série de situações que serão prejudiciais
à categoria da Polícia Civil do Maranhão, que tanto orgulha o trabalho
técnico e científico que vem fazendo para a questão investigativa na
elucidação de vários crimes e de seu trabalho funcional. Mas dizer, Senhor
Presidente, rapidamente, alterar a composição do conselho de Polícia Civil
sem consultar aqueles que fazem parte do conselho. E o mais grave, senhores
e senhoras deputadas, retira a possibilidade do conselho deliberar. O
conselho deixa de ser deliberativo e passa a ser só consultivo. Ou seja, vai
ser coisa para “inglês ver”, porque não terá mais nenhuma finalidade, uma
vez que não poderá mais ter a capacidade de deliberação. Está mudando
também esta lei o conceito de sede, onde estão estabelecidas as funções da
Polícia Civil. Exatamente para retirar o direito, a depender do número de
quilômetros, de que os agentes, os escrivães, os delegados não recebam
mais as diárias. O que é que isso, senhores e senhoras deputados? E é isso
que essa Casa irá fazer em regime de urgência. Alterar uma matéria que,
diga-se de passagem, chegou ontem a esta Casa não sei que horas e está
publicado no Diário de hoje um Projeto de Lei com 16 páginas e votar uma
matéria dessa sem haver maiores discussões. É assim que se valoriza a
Polícia Civil do Maranhão? Portanto, Senhoras e Senhores Deputados, o
primeiro pleito que faço, Senhor Presidente, é da retirada de pauta da
apreciação da urgência desse projeto da Polícia Civil, esse é um pleito do
Sindicato da Polícia Civil, da Associação dos Delegados de Polícia Civil
que estão aqui representados por seus presidentes e eu tenho certeza de
que esta Casa não pode ir contra a vontade dos servidores da Polícia Civil.
É um projeto que, claro, e deve ser analisado e aprovado por esta Casa
tramitando nas comissões, ouvindo as categorias, mas jamais o projeto
chega num dia, é publicado no Diário hoje e hoje mesmo já se quer aprovar
esse projeto sem ouvir ninguém da Polícia Civil, nenhuma das categorias
foram ouvidas. Portanto, Senhor Presidente, eu quero deixar aqui registrado
o nosso encaminhamento no sentido de retirada de pauta da apreciação da
urgência do Projeto de Lei nº 365/2017 tendo em vista a necessidade justa
e correta de discussão com aqueles que fazem a Polícia Civil, todos os dias,
um projeto para a Polícia Civil, Senhoras e Senhores Deputados, o deputado
Raimundo Cutrim já bem disse aqui a importância de haver uma maior
discussão, ele não pode ser feito dentro de um gabinete no ar- condicionado,
um projeto para a Polícia Civil tem que ouvir aqueles que estão nas ruas
enfrentando o crime, que vivem a dificuldade de se locomover de um
município para o outro que vivem a realidade de não ter as condições
necessárias para desenvolver o trabalho da Polícia Civil. E é isso que a
Assembleia vai fazer? Aprovar um projeto sem ouvir as categorias? Tenho
certeza de que não Senhor Presidente, e apelo para que haja a retirada de
pauta do pedido de urgência do Projeto de Lei nº 365/2017, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem. Eu estou vendo aqui esse
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requerimento à deliberação do plenário, o Deputado Rogério Cafeteira,
que pede urgência que seja votado ainda hoje três projetos de lei. Esses três
projetos foram publicados hoje. Eu queria saber como esse serviço de
futurologia está funcionando aqui na Casa, como que foi publicado hoje e
já está publicada a urgência? E queria que a Mesa, se possível, pudesse me
informar como isso acontece, como é que funciona, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, o projeto foi protocolado, o
deputado Rogério entendeu de apresentar um requerimento de urgência, é
uma prerrogativa dele. Cabe ao plenário deliberar se aprova ou não.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, salvo engano, o projeto de lei só passa a existir depois de
publicado aqui na Casa, para poder ser votado, ir para as comissões
depois de publicado e não protocolado. Então eu queria saber como ele
ficou no protocolo aqui aguardando chegar e pedir concomitantemente
também já a urgência? Porque pelo menos no período que estou aqui é uma
novidade o que está ocorrendo aqui nesta Casa, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Edilázio, o deputado Rogério Cafeteira é
o líder do Governo, qualquer projeto do Executivo que venha para cá ele é
o primeiro a ser informado, portanto ele tem essas informações.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Mas, Senhor
Presidente, mais uma vez, ser líder do Governo não é prerrogativa pra que
ele tenha essa futurologia, senhor Presidente. E se eu quiser pedir uma
urgência de um projeto eu não posso? Só pode ele porque é líder do
Governo e consegue ver as coisas lá na frente? Cadê a impessoalidade?
Então é óbvio, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, V. Exa...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Eu estou
fazendo um simples questionamento, Senhor Presidente, que é a primeira
vez que estou vendo isso. Antes de um projeto ser publicado, ele é publicado
com o pedido de urgência e V. Exa. já está aqui nesta Casa há alguns anos
também e sabe que é uma novidade, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Só um instante, deputado Rogério. V. Exa. pode
propor, como já o fez, requerimento de urgência de qualquer projeto de lei.
Este plenário é soberano para deferir ou não. O fato do deputado Rogério,
e ele está aqui e vai se pronunciar sobre o tema, ter a informação antes dos
outros é porque ele tem a prerrogativa de ser o líder do Governo na Casa
e qualquer projeto que vem para cá é, antes mesmo em alguns casos, em
muitos casos antes mesmo que eu saiba, que estou no exercício da
Presidência, o líder é comunicado. Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – Senhor Presidente, acredito que qualquer Deputado terá acesso
a qualquer projeto de lei que venha do Executivo no momento em que
chegar a Casa. Eu gostaria de fazer um questionamento à Mesa se existe
alguma restrição, dentro do nosso Regimento, que não permita que eu faça.
E direi, não é por uma prerrogativa de ser líder do Governo, que eu sei, é
por uma prerrogativa de representante das classes que são atingidas pelos
projetos terem me procurado e terem cobrado o envio dessa matéria.
Então eu, Senhor Presidente, me preocupei em cobrar da Casa Civil o
envio dessas matérias. E ontem eu estava na Casa até às 19h, em companhia
de V. Exa quando fui informado que chegou o projeto e apresentei o pedido

de urgência. Eu não vejo aí o que de tão absurdo está sendo questionado
pelo deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – O absurdo,
Senhor Presidente, é que para o Judiciário ele não teve essa preocupação e
o projeto, por exemplo, do Judiciário já está aqui há tanto tempo e não foi
publicado. E houve um acordo, foi dito ontem que houve acordo que era
para ser publicado na data de hoje e não foi sequer publicado. Enquanto os
outros projetos que chegaram aqui sequer, no momento que foi publicado
aqui hoje, é primeira publicação do projeto, já tem junto um pedido de
urgência. Eu tenho certeza que o Presidente Othelino sabe e tem a
consciência que está errado. Agora como aqui a gente já rasgou algumas
vezes o regimento. Podemos rasgar mais uma vez. Mas Vossa Excelência
sabe que está errado, sabe.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, com todo o respeito eu tenho um grande carinho e amizade
pelo Deputado Edilázio. Deputado Edilázio, Vossa Excelência é Deputado
assim como eu. Então não questione as minhas ações como Deputado.
Cuide de seu mandato. Peça o pedido de urgência no que Vossa Excelência
achar que deve, mas não questione o que eu faço ou deixo de fazer, porque
isso não é problema de Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Rogério, estou perguntando para a Mesa se isso está correto ou não. Eu
não perguntei para V. Exa. Vossa Excelência foi se manifestar e disse que
houve uma preocupação com as categorias. Eu só disse que não houve essa
preocupação...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados vamos nos acalmar, vocês estão tendo diferenças
nesse assunto específico, mas são amigos, se dão muito bem. vamos seguir
a discussão. Deputado Max

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, tendo
em dúvida a questão de prazo para a gente apreciar os projetos que estão
na Ordem do Dia, os projetos nº 01, 02 e 03 da Ordem do Dia, eu sugeriria,
se houver acordo dos líderes, que a gente apreciasse antes os projetos
posteriores a esses três projetos. Por exemplo, começaria do projeto nº 04
e dos requerimentos de urgência que, inclusive, dizem respeito à questão
da Controladoria, da Corregedoria e da Procuradoria do Estado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente. Senhor Presidente, uma questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Eu vi aqui os representantes da Polícia Civil, delegados, e
também ouvi o pronunciamento do Deputado Cutrim. Então, sensível às
questões que foram colocadas, senhor presidente... E o deputado Braide,
é porque eu não estava presente deputado na hora do seu pronunciamento.
Mas também atendendo uma solicitação do Deputado Braide que possa
ser retirado de pauta o pedido de urgência no que tange esse Projeto da
Polícia Civil.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não havendo objeção, fica retirado do Requerimento
de urgência o item relativo à Polícia Civil. Deputado Eduardo Braide.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço o

entendimento do líder do governo, Deputado Rogério Cafeteira, e também
a condução de Vossa Excelência nesse acordo.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, Cabo Campos, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Eu estou
apresentando uma Emenda ao Projeto da Polícia Militar. Eu gostaria que,
daqui a pouco, vai estar chegando à Mesa, eu gostaria de fazer a defesa do
mesmo, no tempo hábil.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, levando em consideração as ponderações do deputado Max
Barros, eu gostaria de fazer uma outra consideração, até para que a Mesa
ganhe tempo em relação à consulta que eu vou formular, senhor presidente
Othelino. Senhor Presidente, o item 3 da pauta é o Projeto de Lei nº 345/
2017, de autoria do Poder Judiciário, que regula o programa Mais Esporte.
A questão é que você só pode regular alguma coisa que existe, e até onde eu
consultei não existe nenhuma lei que cria o programa Mais Esporte, assim
como também essa ação não está no PPA. Portanto, eu quero consultar
formalmente a Mesa, já que essa aqui é a Casa de leis, se existe alguma lei
que criou o programa Mais Esporte ou se esse programa consta do PPA,
salvo contrário, nós não podemos votar essa matéria, senhor presidente,
não podemos regular algo que não existe no mundo jurídico.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– A proposta que fiz a V. Exa. estão nos três primeiros itens da pauta,
carece ainda de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiz uma
proposta, se houver acordo dos líderes, para a gente fazer a inversão de
pauta, votar logo os requerimentos de urgência. A gente ganha tempo e
essas duas matérias dependem ainda do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, podemos até fazer, mas de toda a
forma nós vamos ter que seguir essa sequência de votação. A gente pode
suspender a Sessão, emitir os pareceres nos três projetos e aí votaremos
todos, não vai alterar nada.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, o meu
intuito é que a gente dê celeridade aos trabalhos, porque vai haver um
questionamento, porque, por exemplo, eu tenho emendas a apresentar
nesses projetos aqui e que carecem de parecer da Comissão de Constituição
e Justiça. A emenda vai ter que ser publicada, tem algumas emendas que
são contribuição das entidades esportivas, ainda não chegaram, que a rigor
essas matérias só poderiam voltar para a Ordem do Dia depois de 24
horas, o que não ocorreu ainda. Então a gente quer contribuir para a
celeridade votando no restante da pauta e essa questão aqui a gente resolve
com mais calma.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael, o que é que Vossa Excelência
diz?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
- Senhor Presidente, acho que a gente tem que manter a ordem, acho que a
Mesa tem que suspender a Sessão para que a Comissão de Constituição e
Justiça inicie os trabalhos e a gente dê andamento aos itens que já estão na
pauta, os Projetos de Lei que ficaram para hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ordem do Dia. Ao anunciar os Projetos de Lei n.º
331, 341 e 345/2017, eu de imediato suspendo a Sessão para que as
comissões se reúnam e emitam os pareceres.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Eu só pediria a V. Exa., até por uma questão de lógica, para que
a gente não vote uma matéria de uma situação que não existe no ordenamento
jurídico, a consulta que fiz à Mesa sobre a criação do Programa Mais
Esporte, que não existe nenhuma lei criando e nem está a ação no PPA.
Então como é que pudemos aprovar uma lei, que é o Projeto de Lei n.º 345/
2017 regulando o programa Mais Esporte se o programa não foi criado, se
ele não existe no mundo jurídico? Vai ficar feio para a Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Nós vamos, em seguida, responder seu
questionamento, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
acompanho o encaminhamento de V. Exa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, por gentileza, presida as
reuniões. A Sessão já está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a sessão. Com a palavra, o
Deputado Professor Marco Aurélio. Deputado Marco Aurélio, Vossa
Excelência apreciou também o projeto nº 02 da pauta, o 341?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Só apreciamos o projeto 341, que foi aprovado por unanimidade nas
comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – E o Projeto 331?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Projeto nº 331 e nº 345 fica para daqui a 35 minutos, que foi o
entendimento feito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a sessão. Com a palavra, o
Deputado Marco Aurélio.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

- Projeto de Lei 341, de autoria do Poder Executivo (lê), foi aprovado por
unanimidade nas comissões. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei 341, (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
Sanção. Item 4, projeto de Resolução Legislativa nº 020, de autoria do
Deputado Edson Araújo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação do plenário. Requerimento nº 1.028, Deputado Rogério, Vossa
Excelência quer... Aguardo Vossa Excelência se dirigir até a bancada.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Eu queria só
testar o quórum, por favor. Pedir conferência de quórum.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – O item 5
da pauta....

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimento a deliberação do plenário, item 5.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, trata-se de um pedido de tramitação em Regime de Urgência,
de 2 , na verdade, eu teria 3 pedidos de urgência para a Sessão de hoje,
Senhor Presidente, mas V. Exa. é sabedor que desde anteontem nós temos
feito um trabalho intenso para que a gente possa votar o Projeto que trata
do reajuste salarial dos funcionários do Tribunal de Justiça, dirimindo
dúvidas, ontem inclusive recebemos a visita do Presidente do Tribunal
aqui, na noite anterior, estivemos com a Diretoria do Tribunal, eu recebi
também aqui vários servidores do Tribunal de Justiça motivados por uma
mentira divulgada, isso é importante que se diga, Senhor Presidente, as
pessoas que ocupam cargo de destaque, em qualquer área que seja, têm que
ter, Senhor Presidente, respeito pelas outras e também, além de respeito,
ter responsabilidade. Um determinado cidadão emitiu em redes sociais
uma mentira a meu respeito dizendo que eu teria dito que os funcionários
do Tribunal de Justiça, da Justiça do Maranhão não trabalhavam, isso é
uma mentira, tanto que, se isso fosse verdade, Senhor Presidente, já teria
aparecido uma gravação. Eu jamais disso isso, eu disse que três cidadãos
que estavam aqui bagunçando, balburdiando a sessão, aqui é a Casa do
Povo, mas não é da “mãe Joana”, eu sou deputado e exijo respeito. Assim,
porque respeito a todos. Eu disse para eles que estavam aqui que ele não
trabalhava, por isso estava aqui. Divulgaram, Senhor Presidente, numa
rede social o meu número de telefone, veja o tamanho da irresponsabilidade
desse cidadão que infelizmente politiza iniciativas, ações e projetos de
interesse da classe que ele pertence. Irresponsável, é um irresponsável
essa pessoa. Imaginem todos nós hoje termos smartphones, em geral,
temos filhos e é comum que seu filho tenha acesso ao seu telefone, então
imaginem uma mensagem que chega a todo servidor do Estado da área do
Judiciário dizendo que eu teria declarado que eles não trabalham, que são
vagabundos. Qual será o teor das mensagens que chegam para mim e que
um filho meu poderia ter acesso? Então, aqui, Senhor Presidente, eu faço
questão de registrar minha indignação com esse cidadão que eu me recuso
até de citar o nome. Senhor Presidente, decorrente disso, como nós ainda
estamos trabalhando para colocar em pauta essa votação do Tribunal de
Justiça, é que eu quero fazer um reconhecimento ao seu trabalho, ao seu
empenho, que ontem inclusive em uma reunião esse cidadão irresponsável

que divulgou o meu número de telefone, disse na reunião para todos que V.
Exa se recusava a atendê-lo sobre esse assunto. Senhor Presidente, eu não
sei se é verdade ou se não é, mas se V. Exa não atendeu, e não atende, faz
muito bem. E o faz por já conhecê-lo de antes. Infelizmente tive o desprazer
de conhecer esse cidadão agora, que mesmo depois de falar comigo no
WhatsApp e pediu um armistício, divulgou uma nota mentirosa, por meio
do Sindicato do Judiciário. Senhor Presidente, frente a tudo isso, me perdoe
o desabafo, mas é necessário, pela indignação que tenho com essa figura.
Gostaria de pedir a retirada do pedido de urgência das duas matérias, até
que tenhamos uma solução, tenhamos uma definição e sejam esclarecidos
esses últimos pontos que surgiram agora, da questão do Tribunal de Justiça,
para que a gente possa votar, todos juntos, para não parecer aqui que
estamos discriminando qualquer segmento. Então aqui só queria fazer o
registro a V. Exa da minha indignação e fazer o registro aos colegas de
trabalho o que V. Exa tem feito para que a gente possa solucionar esse
problema que tem perdurado aqui, que é o projeto de reajuste dos salários
dos funcionários da Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - O Requerimento fica retirado de pauta, a pedido do
autor.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Só para entender, e acho que é
necessária essa explicação, por conta do quórum e tendo em vista que esta
é a última sessão. Esse entendimento sobre a questão do projeto dos
servidores do Judiciário, que pode haver, seria ainda no decorrer até o final
da sessão, para que a gente possa informar aos deputados que estão aqui,
claro, alguns até com viagem marcada para que a gente possa segurar o
quórum. Se alguém puder prestar essa informação, porque acho que essa é
uma causa que move todos os deputados desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, não tenho como responder de
forma precisa essa pergunta. Nós estamos tentando, temos equipe dedicada
a esse assunto, conversando com a Casa Civil e com a direção do Tribunal
de Justiça, não acho provável que consigamos apreciar nesta sessão. Mas
o esforço está sendo feito, se conseguirmos dirimir essas dúvidas ainda
nesta sessão, teríamos o maior prazer em apreciar o projeto. Senão, será
apreciado na primeira Sessão Ordinária do próximo exercício, que é no
início de fevereiro.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
de antemão, antes de saber até da decisão do líder do Governo, quero aqui
registrar e agradecer o entendimento dele, como de V. Exa. também, no
primeiro momento que já estava acertada a retirada do Projeto n.º 365/
2017, que é da Polícia Civil.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– V. Exa. sabe da nossa preocupação para que a questão do projeto do TJ
seja votado nesta Casa. Acho que é uma prioridade. Agora entendo que
uma coisa não pode prejudicar a outra, até porque o requerimento de
urgência diz respeito só para colocar na Ordem do Dia essa matéria, não
vai nem ser votada na Sessão de hoje. Então, priorizando a questão do TJ,
mas acho que o requerimento de urgência pode ser votado e a matéria pode
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ser votada junta, que é no ano que vem. Não há prejuízo algum de votar o
requerimento, até porque o teor da matéria não seria votado hoje, poderia
ser votado junto com a matéria do TJ.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA- Senhor
Presidente, eu já solicitei o pedido de retirada. Eu gostaria que fosse mantido
o pedido de urgência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, agradeço a sua ponderação, mas o
autor solicitou a retirada do requerimento. E se vocês tiverem ainda no
decorrer desta sessão algum entendimento, comuniquem à Mesa, por favor.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 1.025, de autoria
da Deputada Andréa Murad. A Deputada está ausente, mas se trata de
justificativa de falta, que requer (lê). Como vota o Deputado Stênio?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Requerimento nº 1.026, de autoria da
Deputada Graça Paz. Ela também está ausente, mas se trata de justificativa
de falta. Que requer (lê). Como vota o Deputado Stênio?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Eu vou suspender a sessão rapidamente
em atendimento ao que foi acordado com o Deputado Max Barros e os
membros da Comissão de Constituição e Justiça. E peço aos deputados
que permaneçam em plenário, pois logo em seguida as comissões vão
apreciar este projeto. Apreciaremos e daremos o seguimento à conclusão
da sessão, porque sei que vários deputados estão na iminência de se
deslocar para o interior do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a Sessão. Peço aos deputados que já...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – Com a suspensão da sessão eu fiquei sem saber em que
momento estamos da sessão, se é de votação...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - De imediato vou suspender a sessão para que o
Deputado Marco Aurélio conclua os pareceres dos dois projetos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, se fosse possível, não sei como regimentalmente seria acolhido
esse meu pedido, eu gostaria de usar o tempo da tribuna só para fazer uma
solicitação a V. Exa. e a Oposição, sobre a nossa pauta de hoje, se for
possível.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério, V. Exa. pode fazer daí?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Posso,
posso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Daí mesmo da sua bancada?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Deputados e Deputadas. Senhor
Presidente, há dois dias a gente entrou em uma luta incessante aqui e quero
destacar, mais uma vez, o seu papel, para que a gente pudesse votar o
Projeto do Tribunal de Justiça que trata do aumento. E agora fui comunicado
há pouco que todas as dúvidas, todas as questões que ainda eram pendentes,
foram solucionadas. Então Senhor Presidente, eu queria, com o acordo da
Oposição, e eu queria o compromisso da Oposição. Aqui queria destacar
o seguinte, Senhor Presidente, chegamos a esse ponto, chegamos a última
sessão, aos 49 do segundo tempo graças a um encaminhamento equivocado,
faço questão de frisar, do SINDJUS que politizou essa questão, que
procurou apenas uma via de comunicação. Eu só tive acesso a essa questão,
ao diálogo com os funcionários da Justiça por meio de uma maldade, que
me parece quando você está com o coração aberto, Deputado Glalbert e
isso traz coisas boas, eu denunciei há pouco que um membro do Sindicato
colocou meu telefone em um grupo de Facebook onde constam todos os
funcionários da Justiça do Maranhão dizendo, divulgando uma mentira, de
que eu supostamente teria dito que os funcionários da Justiça não trabalham.
Eu não seria jamais leviano nem desrespeitoso com essa classe tão
importante. Afirmei para um determinado cidadão que estava aqui,
insultando os Deputados, digo a ele e, repito, o que disse não retiro àquele
cidadão. Mas queria dizer que no momento que tivemos, que eu tive
contato com vários servidores, pelo WhatsApp, na verdade a maioria me
mandando mensagens indignadas, e com toda razão, Senhor Presidente, eu
pedi calma a várias, falei com mais de 100 pessoas nesse dia e me coloquei
à disposição. Um determinado funcionário, que me escapa o nome aqui
agora, esteve presente, me solicitou se eu recebia uma comissão de
funcionários. Ele é analista jurídico, e eu disse que receberia, Deputado
Max. A posteriori, depois de eu ter combinado, ele disse que reuniria e viria
aqui, fui contatado pelo Sindicato, se poderia vir e eu disse que poderia.
Inclusive registrar novamente, ele disse: “Podemos levantar a bandeira
branca”? Eu disse: Podemos. E fizemos uma brincadeira. A retribuição que
eu tive desse cidadão foi divulgar uma nota do SINDJUS reafirmando a
mentira que ele já havia publicado no Facebook, mas mesmo assim eu o
recebi com educação ontem e recebi vários funcionários para que a gente
esclarecesse. Senhor Presidente, eu queria solicitar de V. EXª a possibilidade,
e eu acredito que teria que ser feita uma sessão extraordinária, a seguir
dessa, e aí eu preciso do acordo da Oposição para que a gente fizesse uma
limpeza da pauta, votássemos os três itens que estão com pedido de
urgência. Eu entendo a posição da Oposição, mas é importante que a gente
faça essas votações, votássemos, porque eu retirei em respeito ao Tribunal
de Justiça os dois pedidos de urgência dos projetos que tratam da
Procuradoria-Geral do Estado, dos Procuradores do Estado e da Secretaria
de Transparência, dos Auditores, Senhor Presidente, então e chegou também
há pouco e caso aceitassem e eu faço um apelo a todos os deputados aqui,
Deputado Braide, Deputado Edilázio, Deputado Max, todos, chegou
também e eu tinha cobrado e por isso que eu soube agora, Deputado
Edilázio, dos funcionários da Fazenda, dos auditores da Fazenda, que a
gente, e eu pediria a compreensão de todos, para que a gente pudesse votar
toda essa pauta agora juntamente com o aumento para os funcionários do
Judiciário, Deputado Othelino, aqui eu quero ressaltar o seu trabalho na
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condução dessa questão juntamente destacar o papel importante e inclusive
ressaltar a visita que nos fez ontem do Presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão, Doutor José Joaquim, que veio abrir o diálogo,
respeitosamente, tirar dúvidas pessoalmente que tínhamos, então Senhor
Presidente, aqui, mais uma vez, ressaltando a sua condução que foi
merecedora de aplausos, eu pediria que a gente pudesse chegar a um
consenso e votarmos toda a pauta inclusive o aumento do Tribunal, dos
funcionários da Justiça do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente,
pela paciência.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Dizer primeiro e eu tenho certeza de que esse é o
sentimento de toda Casa que esse é um projeto que diz respeito ao interesse
também do Poder Legislativo, não só do deputado A ou deputado B, todos
os deputados aqui têm o interesse de aprovar, que bom que se chegou a
esse entendimento. Eu acho que cada um aqui teve a sua parcela de
contribuição para chegar até esse resultado, todos os deputados tiveram a
sua parcela desde a leitura, desde a tramitação desde a aprovação nas
comissões.  E eu queria sugerir, claro que nós vamos ouvir os líderes ainda,
mas queria sugerir uma situação a Vossa Excelência, tanto a situação do
projeto do Poder Judiciário, que é claro todos somos favoráveis como a do
grupo da Fazenda do estado, precisarão ser publicadas  em um Diário,
uma vez que nós não podemos votar um projeto sem estar publicado no
Diário. O deputado Max Barros, salvo engano, vai apresentar emendas em
dois projetos, seria o tempo de publicar as emendas do deputado Max
Barros no Diário juntamente com os projetos que se quer votar e eu não
vejo nenhum problema para que haja a votação nesta sessão, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Havendo esse entendimento, nós faremos a
publicação, em avulso, e aí apreciaremos todos os projetos, de uma só vez.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Deputado
Othelino, só uma questão de ordem também.  Esse projeto do Tribunal de
Justiça eu acho que todos nós lutamos para que esse projeto também fosse
aprovado, fosse votado. Então, como Eduardo falou não só de um
deputado, são de todos nós também que estamos construindo juntos, não
é só de um deputado, mas de todos nós aqui da Casa. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sobre esse tema, senhores deputados, senhoras
deputadas, eu gostaria, com muita brevidade, dizer o seguinte: Esta Casa
foi sempre muito clara neste aspecto, aqui se houvesse algum tipo de má
vontade da bancada governista, todos sabem que a bancada governista é a
maioria nesta Casa, como é maioria nas comissões, e o projeto de reajuste
dos servidores do Judiciário passou pelas comissões, a única diferença de
posicionamento era com relação ao momento de apreciar o projeto em
função de algumas dúvidas que existiam e que eram dúvidas fundadas e que
foram sendo dirimidas. Eu disse aos deputados todos que me procuraram
e praticamente a totalidade dos deputados falou comigo sobre esse tema,
todos com o desejo de que nós pudéssemos apreciar este ano, ficaria
certamente uma frustração, independente de ser de Oposição ou ser
Governista se nós não pudéssemos apreciar o projeto, mas mediante o
entendimento e assim, esta Casa aqui é uma casa do diálogo, aqui toda e
qualquer entidade  representativa é bem-vinda, é tratada com o devido
respeito. Nós gostamos de ver essa galeria cheia, nos constrange ver a
galeria fechada porque aqui é, de fato, uma Casa que representa a sociedade,
mas esta Presidência tem por dever garantir as prorrogativas de todos os
deputados.  E aqui cada um vota de acordo com a sua consciência. Cada um
dos 42 eleitos pelo povo do Maranhão tem o direito de votar da forma que
compreende se é a melhor e esse direito não pode ser desrespeitado, não
vamos aceitar insultos de quem quer que seja dentro desta Casa. O uso das
redes sociais nós repudiamos. Aqui dentro desta galeria ninguém insultará
Deputado ou Deputada, seja ele de Governo ou de Oposição. Ontem
recebemos aqui uma visita muito respeitosa do Presidente do Tribunal de

Justiça, Desembargador José Joaquim, onde ele argumentou conosco. Agora
de manhã já falamos com o Presidente do Tribunal, com o Diretor do
Tribunal, com o pessoal da Casa Civil, mais ou menos umas 20 vezes
tentando chegar a um entendimento. Entendimento esse que, graças a
Deus, conseguimos chegar. Mas, é claro, mas que a condução, e aí não me
refiro a nenhum dos colegas, porque todos tentaram, de sua forma, dar a
sua colaboração, a condução por parte da entidade representativa dos
servidores do Judiciário foi muito negativa e ela quase inclusive atrapalha
a aprovação do projeto neste exercício. Feito este registro, já determinei
aqui que faça a publicação...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
queria me posicionar.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Obrigado, Presidente. Em primeiro lugar acho que estamos
chegando ao fim do ano e é uma boa notícia que esta Casa chegue a um
entendimento, de maneira que as pessoas que têm mais interesse, nesses
projetos, e que servem ao Estado, que elas realmente sejam beneficiadas.
Então acho que é louvável essa proposta. Eu queria fazer apenas um
registro, que dentro do processo democrático ninguém consegue nada sem
lutar por aquilo. Então não tiro a legitimidade de qualquer entidade, de
qualquer funcionário público, qualquer dirigente que tenham lutado para
beneficiar a sua categoria, esse é o papel das entidades. É possível que
nesse processo tenha havido excessos, é lamentável se houve excessos,
mas faz parte também do processo democrático. A gente pode aprimorar
esse processo para que não ocorram excessos, mas não posso negar também
o papel que teve os representantes de classe na luta para que esses benefícios
fossem alcançados. Eu acho que no final é uma questão que todo mundo
sai ganhando. Saem ganhando os funcionários que merecem e serão
beneficiados, os seus representantes que lutaram para que isso acontecesse,
o Governo que aquiesceu com esse projeto e todos os Deputados da
Oposição e do Governo, à sua maneira, estão contribuindo para chegarmos
a esse momento. Acho que temos superar essa questão e dar o mérito a
todos, principalmente àqueles que vão ser beneficiados, porque eles que
realmente merecem. Nós estamos de acordo com a proposta.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Agradeço, deputado Max. V. Exa. sempre com
intervenções oportunas.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Senhor Presidente, no que diz respeito à fala agora há pouco do
deputado Cafeteira, que queria encontrar, negociar com a oposição, eu
acho que do meu lado e acredito também que pelo lado do Partido Verde,
não temos nenhuma oposição no que diz respeito à proposta do deputado
Cafeteira. Eu acho que nós já apoiávamos os servidores do TJ, apoiamos
os servidores estaduais e os outros que querem a devida reparação salarial
e vamos continuar apoiando. Então, eu quero dizer em nome do Partido
Verde, deputado Cafeteira, que apoiamos a sua proposta e vamos votar a
favor dessas proposições. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Agradeço
a Vossa Excelência, deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (questão de ordem)
- Eu quero aqui saudá-lo pela palavra dada pelo senhor, no que se refere ao
respeito que deve ser dado aos pares aqui deputados estaduais e me
solidarizar também ao Deputado Rogério Cafeteira, porém quero também
fazer um adendo ao ex-presidente, Aníbal Lins, que não é da sua
característica a ofensa, geralmente, ele prima pela questão do diálogo, pela
questão da consciência plena e também da reivindicação, no que diz respeito
à harmonia. E eu quero me fazer um balancete desses 2 lados e dizer que foi
uma atitude isolada. Eu quero dizer que isso não foi do sindicato, o Aníbal
Lins esteve conosco aqui na greve de 2011 nos apoiando, os policiais
militares, em 2014, idem, na pessoa dele saúdo todo o sindicato. Porém,
não posso também deixar de fazer minha crítica àqueles que ofenderam
qualquer parlamentar aqui da Casa também e me solidarizo ao Deputado
Rogério Cafeteira e parabenizo pelas suas palavras, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado
Cabo Campos. Eu fui citado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Eu usei o
termo sindicato para não citar o nome desse cidadão. Quem fez a divulgação,
quem divulgou a mentira e meu número de telefone foi essa pessoa que V.
Exa. citou, que eu me nego, inclusive a fazer referência a seu nome. E digo
mais, nós vamos aprovar esse projeto, hoje, graças ao trabalho meu, do
Deputado Othelino, Deputado Rafael, Deputado Eduardo, de todos os
deputados que, de alguma forma, contribuíram e apesar, apesar da conduta
desse cidadão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu acho que, graças a Deus, foi alcançado o consenso, eu acho
que agora é hora de votar...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Façamos isso.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - ...que fique
apagada qualquer situação que possa ter passado, mas só por uma questão
de economia mesmo até pra gente ganhar tempo na sessão. Pedir a Vossa
Excelência que no mesmo Diário que vai ser publicado a pauta extra que a
gente já possa publicar as Emendas do deputado Max para não ter que
publicar em dois Diários separados, aí a gente já ganha tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, Vossa Excelência já entregou aqui
na Mesa as Emendas? Traga aqui na Mesa que a gente ganha tempo
porque a gente manda tirar cópias para Vossa Excelência. Senhores
Deputados, nós precisamos diante desse novo cenário apreciar o
Requerimento do deputado Rogério Cafeteira que pede a votação em
regime de urgência de três projetos, um dos quais o 365 fica fora, e aí
incluímos em contrapartida o 366 do grupo TAF.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputado,
Presidente aqui em diálogo com o deputado Braide, houve um pedido meu
de retirada do pedido de urgência. Eu acho que dentro do grande acordo, da

grande harmonia que está se criando aqui para esse fechamento de Sessão
Legislativa, eu acho que se não houver objeção, nós poderíamos caso não
haja objeção de nenhum líder, nenhum deputado, poderíamos se for possível,
eu pediria que fosse apreciado esse meu pedido para que a gente acelerasse
a condução dos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sim, faremos isso.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, então só para deixar claro, em concordância com o deputado
Rogério. Existe um requerimento de urgência do deputado Rogério que ele
concordou, e é bom que fique claro, que o projeto 365 da Polícia Civil foi
retirado do pedido de urgência, aí no caso a gente faria a inclusão do grupo
TAF, votaríamos a urgência dos três projetos. Pode ser?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em discussão o Requerimento do deputado Rogério
Cafeteira que solicita que sejam votados em regime de urgência os projetos
de lei nº 364, 366 e o projeto de lei complementar nº 023, certo? O projeto
de lei nº 365 relativo à Polícia Civil foi retirado do pedido de urgência.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só para
esclarecer, senhor presidente, o 366 é do grupo TAF. Agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Projeto de Lei Complementar se refere à estrutura
da Procuradoria do Estado e o Projeto de Lei n.º 364/2017 se refere a
Auditoria do Estado. E a 366 do Grupo TAF. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Só para fazer um apelo aos colegas que estão no Plenário, para
que permaneçam, porque o Projeto de Lei Complementar precisa de quórum
qualificado de 22 votos. Então a oposição irá contribuir para que a gente
possa chegar a esse número sem nenhum prejuízo da votação do Projeto
de Lei.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bem lembrado, deputado Braide. Eu queria inclusive
dizer aos colegas que eu sei que alguns estão ociosos para viajar para o
interior, mas que em questão de 10 a 15 minutos já teremos condições de
apreciar os Projetos que foram parte do acordo, e aí em seguida quem
desejar já se ausentar e não ficar o restante da Sessão, não terá problema
algum. Vou suspender a Sessão para que as comissões emitam os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Projeto de Lei n.º 331/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por
maioria. Rejeitado em voto contrário, deputado Max Barros. Projeto de
Lei n.º 345/2017 aprovado por maioria. Registro o voto contrário do
deputado Max Barros. Projeto de Lei n.º 366/2017, aprovado por
unanimidade nas comissões. Projeto de Resolução Legislativa n.º 055/
2017, aprovado por unanimidade na CCJ. Finalizo aqui, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Em discussão o Projeto n.º 331. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Para deixar claro, é bom que se diga, não há nenhuma especificação
no projeto de quais são os contratos que o Governo pretende renegociar,
então falta transparência do Governo em relação a informações desta
Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Feito o registro, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) - Senhor Presidente, voto contrário do deputado Adriano Sarney
também nesse projeto de renegociação, por falta de transparência no projeto.
O governador não especifica onde vai ser destinado o recurso que vai ser
economizado com o aumento das parcelas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Registro os votos contrários dos deputados Eduardo
Braide e Adriano Sarney. Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Só para
registrar que eu encaminhei a esta Casa os esclarecimentos e aqui
rapidamente eu farei somente um resumo. Não existe aplicação do dinheiro,
deputado Adriano, pelo seguinte: esses recursos, esse empréstimo é oriundo
de uma negociação da União com os Estados do ano de 1997. A União
assumiu a dívida com instituições internacionais e os Estados, não só o
Maranhão, mas vários passaram a dever a União e esse acordo foi feito por
meio de um contrato e intermediado pelo Banco do Brasil e pelo Banco do
Estado do Maranhão na época. Então, não existe desembolso, não existe
ação e não existe, senhor presidente, nenhuma ação para ser feita com esse
recurso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
presidente, eu fui mencionado.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Apesar de já
termos votado com o meu voto contrário, é claro, deputado Cafeteira, na
sua explicação e também no documento que foi enviado, não explicou o
recurso que vai ser economizado com a carência do empréstimo, onde esse
recurso vai ser investido. Esse recurso não pode ser investido em custeio,
então, não existe nenhuma uma trava nesse projeto de lei que detenha o
governo do Estado em aplicar esse recurso economizado em custeio, o que
seria ilegal e imoral. Então, já deixo aqui meu registro e vou fiscalizar no
ano que vem se esse recurso vai ser de fato investido em custeio ou em
investimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei nº 345. Para encaminhar a votação, o
deputado Braide referente ao Programa Mais Esporte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
presidente, eu peço só que me tragam o projeto aqui, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Peço que levem o projeto para o deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados. Nós
votaremos agora o Projeto de Lei nº 345/2017, aí eu peço a atenção de
Vossas Excelências. Esse programa regula o Programa Mais Esporte e dá
outras providências. Só tem um problema, senhoras e senhores deputados,
o Programa Mais Esporte não existe no mundo jurídico. Não há uma lei
que tenha criado o Programa Mais Esporte, não há a ação do Programa
Mais Esporte no PPA, do Governo do Estado e a pergunta que eu faço é:
Como é que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão pode regular
uma coisa que não existe no mundo jurídico? Fica aqui muito claro na
ementa, regula o programa Mais Esporte e dá outras providências. Artigo
1º: fica regulado o Programa Mais Esporte no âmbito do Estado do
Maranhão. E outra coisa, o que se regulamenta a Lei é decreto, que Lei é
essa que está regulamentando um programa que nem existe? Ora, senhoras
e senhores deputados, isso aí é uma questão de lógica, é óbvio que a
cronologia nos impede de votar esse projeto desta maneira, eu não tenho
nenhum problema de votar o Programa Mais Esporte se for um programa
bom para o povo do Maranhão, agora, aprovar uma Lei que vai regular um
programa que não existe? Isso é fazer com que a Assembleia do Maranhão
seja e sirva de chacota até em nível nacional, senhoras e senhores deputados.
Nós não podemos fazer isso. Ultrapassada essa fase que para mim não
tem como fechar os olhos em relação a isso. Nós temos aqui.  Qual é a
verdadeira finalidade do governador com esse projeto? Está no artigo 3º: a
execução das ações mencionadas poderá ocorrer com recursos do Tesouro
Estadual e é óbvio se o programa existisse, o Mais Esporte, tinha que ser
custeado  com recursos do Tesouro Estadual, mas aí vem  a verdadeira
finalidade  do excelentíssimo  senhor governador, oriundos da Lei de
Incentivo ao Esporte nos termos da lei 9.436/2011,  senhoras e senhores
deputados, a Lei de Incentivo,  seja ela  ao esporte seja ela a cultura,  ela é
uma lei que permite  que os desportistas de um lado,  aqueles da área
cultural do outro, apresentem os seus projetos  e com uma  isenção fiscal
consigam patrocínio de determinadas empresas  privadas  para bancar o
projeto. Então, quer dizer, a lei vai deixar de ser incentivo ao esporte, uma
vez que quem vai usar os recursos da lei de incentivo será um programa
estadual, um programa do Governo do Estado. Senhoras e senhores
deputados, eu já vi esta Casa aprovar muitas situações, rasgar o Regimento,
aprovar lei inconstitucional, aprovar matérias ilegais, matérias contrárias
ao interesse da população, inclusive tudo isso que eu estou falando junto,
como foi o caso do reajuste aos professores aposentados da UEMA que o
Governo do Estado negou e essa Assembleia  teve a coragem de ratificar.
Agora, é a primeira vez que eu vou ver a Assembleia do Maranhão regulando,
por meio de lei, um programa que não existe, então eu até gostaria que
alguém pudesse me dar informação, se chegar informação do governo, qual
é a lei que criou o programa Mais Esporte e onde está, no PPA, a ação do
programa Mais Esporte. Se chegarem essas informações, até posso repensar
a posição e analisar melhor a votação. Agora não sendo assim, Senhor
Presidente, peço e, é claro, que esse projeto seja retirado de pauta até para
que o Governo não faça a sua base passar vergonha, aqui na Assembleia, de
regular uma matéria que não existe. Vai regular algo que não existe, que
certamente será objeto de discussão judicial e que vai levar a Assembleia a
passar vergonha, Senhores e Senhoras Deputados. Eu tive a preocupação
de fazer a pesquisa, tanto aqui no Poder Legislativo como no site, de todas
as consultas de legislação estaduais, não há nenhuma lei que tenha criado o
programa Mais Esporte. Consultei a consultoria legislativa da Casa, não
há ação no PPA que contenha o programa Mais Esporte. E aí eu quero
alertar a última coisa a V. Exas. Como é que nós deputados vamos autorizar
o Governo do Estado a destinar recursos públicos para um programa que
não existe? Será que é improbidade administrativa isso? Usar recurso
público em um programa que não existe? O programa tem que ser criado
por lei, Senhores e Senhoras Deputados, e a lei não existe. Essa situação é
uma situação que não pode passar nesta Casa, Senhores e Senhoras
Deputados. E aí Senhor Presidente, encerro o meu encaminhamento
solicitando que seja retirado de pauta esse projeto, até que o Poder
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Executivo preste os esclarecimentos, sob pena, digo de passagem, de fazer
a sua base na Assembleia Legislativa passar vergonha ao aprovar uma lei
que regula algo que não existe. E, portanto, Senhor Presidente, peço e
solicito a votação nominal do referido projeto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) - Senhor Presidente, gostaria de encaminhar daqui mesmo pelo
Partido Verde. Presidente, mais uma vez eu quero aqui denunciar o mau
uso da Lei de Incentivo, tanto Lei de Incentivo à Cultura e que já tivemos
aqui uma longa discussão nesta Casa, da maneira que o Governador Flávio
Dino, governo comunista, de forma muito irresponsável vem utilizando a
Lei de Incentivo à Cultura, para fazer Carnaval, para fazer ano novo,
eventos que ele deveria estar usando o recurso do Tesouro. Mas não,
prefere contratar Lecy Brandão, deputada estadual pelo PCdoB de São
Paulo e agora ele vem com mais esse golpe, esse é que é o verdadeiro golpe
contra o esporte deputado Sergio Frota, que é de colocar em uma lei, a lei
agora que foi muito bem explicada pelo deputado Eduardo Braide, que
veio a esta Casa completamente irregular. Colocar na lei o golpe que ele
pretende fazer a lei de incentivo do esporte. Ou seja, ao invés desses
recursos da lei de incentivo ao esporte aos grupos independentes, aos
times de bairros, as escolas comunitárias, aqueles pequenos que precisam
realmente da lei de incentivo ao esporte assim como os grupos que precisam
também da lei de incentivo a cultura, mais uma vez o deputado Flavio
Dino distorce pega o recursos dos poucos dos pequenos favorecidos e
toma esse recursos para o governo, para  essa maquina ineficiente que ele
tem em mãos, e aí vai utilizar esse recurso que deveria ir para esses grupos
independentes, para as comunidades e vai fazer o que? vai tentar de forma
irresponsável fazer reformas em escolas, reformas de quadras esportivas
coisa que ele tem recurso do tesouro e tem recurso até federal para fazer
esse tipo de obra, mas não tira o recurso que é já é pouco e sempre foi
destinados para esses grupos independentes das comunidades e para os
times de futebol de bairros. Então senhor presidente fica aqui mais uma
vez meu repúdio, uma lei de incentivo desde a época do governador Jackson
Lago e faz vergonhosamente, envia vergonhosamente a esta casa um projeto
de lei irregular que não terá o meu voto favorável, votarei contra esse
projeto de lei que falta transparência, falta dignidade e que é irregular.
Obrigado senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
presidente, quero colocar logo em votação, declinaria da votação nominal,
mas antes disso reafirmarei o apelo para a retirada de pauta, tendo em vista
essa situação esdrúxula de nós regularmos um projeto de um programa que
não existe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários dos deputados
Eduardo Braide e Adriano Sarney, Max Barros, Wellington do Curso e
Edilázio Júnior. Projeto de Lei nº 364, de autoria do Poder Executivo, que
institui a gratificação especial de controle interno aos ocupantes de cargos
de auditor e assistente de auditor, transforma cargos e altera a Lei nº
10.204, de 23 de fevereiro de 2015. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Projeto de Lei 365, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta
dispositivos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, o 365 é o da Polícia Civil.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Desculpa, deputado Braide, esse aqui está retirado
de pauta. Projeto de Lei Complementar 023, de autoria do Poder Executivo,
que altera a Lei Complementar nº 20, de 30 de junho, e que dispõe sobre a
Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 366, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a criação do Grupo Ocupacional de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização (TAF) na Administração Tributária do Estado
e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e dá outras providências. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 338, de autoria do Poder
Judiciário, que altera as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos em
comissão e das funções gratificadas do quadro único de pessoal do Poder
Judiciário do Maranhão e dá outras providências. Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, eu gostaria de orientar o Bloco Parlamentar
Independente pela aprovação do referido projeto, mas não poderia deixar
esse projeto ser votado sem registrar, Senhor Presidente, o esforço, a
dedicação e o trabalho do Sindicato dos Servidores do Judiciário - SINDJUS,
aqui não falarei de pessoas, mas é preciso registrar a força e a luta que
tiveram os servidores em relação a essa situação, acho que tudo o que
passou em relação a qualquer situação já ficou para trás, o importante é
que o acordo foi conseguido e foi fruto de esforço de todos os deputados
desta Casa, é bom que se deixe isso registrado. Eu acho que o Poder
Legislativo cumpre o seu papel em relação aos servidores do Judiciário,
assim como cumpriu com o do Ministério Público, do Tribunal de Contas
do Estado, do Poder Legislativo e de todos aqueles que chegam aqui, como
foi o caso agora. Procuradoria-Geral do Estado, grupo TAF, Auditores e eu
acho que esse é o papel do Poder Legislativo e que bom que tudo finalizou
de maneira positiva. Mas eu tenho que fazer este registro e, claro, encaminhar
o voto favorável, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Othelino.
Deputado Zé Inácio...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Othelino,
não poderia deixar de reconhecer o seu papel como Presidente que garantiu
que esse processo do Projeto do Judiciário entrasse em pauta, mas é
importante destacar que os deputados não só da Oposição como da base
do Governo, todos os deputados da base do Governo, têm se manifestado
já desde a semana passada no sentido de votar favorável ao projeto do
Judiciário e também nós não podemos deixar de destacar aqui o papel que
teve o Sindicato dos Servidores Judiciários, uma categoria que soma quase
seis mil servidores, o SINDJUS teve um papel importante, preponderante,
para que essa matéria ela passasse pela Comissão de Constituição e Justiça
e chegasse aqui e com certeza terá voto de todos os deputados, a gente não
pode deixar de reconhecer que se não tiver uma mobilização por parte da
categoria muito bem conduzida pela presidência do Sindicato, do
SINDJUS, talvez essa  matéria  hoje  não teria  entrado  em pauta. Então,
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eu quero parabenizar tanto a Oposição, os deputados da base do Governo
como parabenizo também o papel importante que teve o SINDJUS e faço
isso na pessoa do presidente Aníbal Lins. Obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Othelino, Deputado Bira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Depois,
deputado Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu  gostaria que  os deputados  fossem breve  para
gente concluir a  votação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, exatamente, isso que eu gostaria de fazer porque se é
encaminhamento, se é declaração de voto, porque a gente precisa saber o
que, que se todos  os deputados  pedirem a  palavra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nós  estamos já em votação, deputado Rafael. Em
votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai
à sanção.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Othelino, pela Ordem.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Bira do Pindaré, em  seguida,  o deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Eu não posso
deixar de cumprimentar  Vossa  Excelência  pelo  esforço que  fez em
relação a essa  matéria,  até  porque  a situação gerada foi em razão talvez
de falta de  um entendimento maior  entre  o Poder  Executivo e o Poder
Judiciário e a Casa Legislativa acabou  sendo desaguadouro desse debate
todo que aqui aconteceu, mas o esforço de Vossa Excelência  nas mediações,
na interlocução, eu acho que foi algo destacado, importante  para que a
gente tivesse um desfecho favorável,  até  porque nós  não  tínhamos
nenhuma  posição contrária  em  relação a concessão desse benefício, que
é importante para os servidores do Judiciário  como  também para outras
categorias  que  aqui também já foram beneficiadas com reajustes durante
esse ano legislativo. Parabéns a Vossa excelência e à Casa por construir este
grande entendimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Grato por suas palavras, Deputado Bira. Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Senhor Presidente, não poderia deixar de registrar a
luta nas últimas 72 horas estiveram na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e como já nos ensina também Ruy Barbosa no início do
século passado, ele nos diz: “Aquele que não luta pelos seus direitos, não
é digno de tê-los.”. E com certeza, só chegamos até aqui por conta da luta
dos servidores, por conta da luta dos sindicatos. Então, parabéns a todos
os servidores, parabéns a todos os sindicatos e a todas as categorias que
hoje foram valorizadas, que hoje foram atendidas pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Resolução Legislativa n.º 055, de autoria
do Deputado Fábio Macedo. (lê).  Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registro, finalmente,
as presenças em Plenário de suas Exas. os Senhores: Rodrigo Maia,
Procurador Geral do Estado; Sérgio Santos, Procurador do Estado; Rodrigo
Lago, Secretário de Estado da Transparência e Controle; Augusto Brandão,
Presidente da Associação dos Procuradores do Estado; Paulo Belo, Auditor
do Estado; Euzébio Pereira, Presidente da Associação dos Auditores do
Estado. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Senhores Deputados,
comunico agora a Resolução da Comissão de Recesso. Nomeamos há
pouco os deputados: Glalbert Cutrim, Cabo Campos, Raimundo Cutrim,
Graça Paz, Roberto Costa, Levi Pontes e Hemeterio Weba, para tendo
como finalidade atuar durante o recesso parlamentar com as seguintes
competências: Resolver as questões inadiáveis surgidas no recesso
parlamentar, apreciar e votar os pedidos de licença que deram entrada
durante o recesso e atender o que dispõe os incisos II e III do parágrafo
segundo do artigo 32 da Constituição do Estado do Maranhão. A Assembleia
retornará, Senhores Deputados, às atividades no dia 05 de fevereiro. Teremos
uma Sessão Solene, no dia 5 de fevereiro, e, na terça-feira, teremos uma
Sessão Ordinária, normalmente. Peço permissão aos Deputados, dado o
adiantado da hora, para encerrar a Sessão. Agradeço, em especial, ao
Deputado Wellington do Curso, inscrito no Grande Expediente e declinou.
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, agradeço a todos por terem
ficado até 13h30 da tarde, para que nós apreciássemos os projetos em tela.
Tivemos um ano muito produtivo, onde a Assembleia Legislativa apreciou
com a devida responsabilidade, celeridade e com a crítica necessária,
centenas de projetos de lei, de autoria do Poder Executivo, de autoria do
próprio Poder Legislativo, do Judiciário, de instituições como Ministério
Público, Tribunal de Contas, enfim, terminamos o ano, várias audiências
públicas realizadas no Estado todo. Esta Assembleia foi durante este ano,
bem o retrato deste novo momento porque passa o Maranhão. Quero
parabenizar todos os deputados por suas atuações, no ano de 2017 e ao
tempo que desejo a todos e todas um feliz Natal e um próspero Ano Novo
e que 2018 seja de muitas alegrias  para todos nós, nossas famílias e para
todas as famílias do Maranhão.

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

Ata da Sexta Sessão Extraordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte de dezembro de dois
mil e dezessete.

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

As quatorze horas e vinte minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo
Cunha, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Fernando
Furtado, Francisca Primo, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar
Maranhãozinho, Max Barros, Nina Melo, Rigo Teles, Sousa Neto,
Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão Extraodinária anunciando em os
Projetos de Lei nºs: 331, 341 e 345/2017, todos de autoria do Poder
Executivo e informou que os mesmos foram retirados de pauta, a pedido
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de vistas, por 24 horas Aos deputados Rogério Cafeteira e Max Barros,
sendo os mesmos incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
Em seguida, foram submetidos à deliberação do Plenário e aprovados os
Requerimentos nºs: 1018/2017, da Deputada Valéria Macêdo, para que
seja realizada uma Sessão Solene no dia 08 de março de 2018, em homenagem
ao “Dia Internacional da Mulher”; 1023/2017, do Deputado Antônio Pereira,
solicitando que seja consignado nos Anais desta Casa votos de
congratulações pelos 56 anos de Criação do Município de João Lisboa;
1024/2017, de mesma autoria, no mesmo sentido, pelos 59 anos de
emancipação do Município de Montes Altos; 1027, do Deputado Fábio
Macêdo, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em
Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão o Projeto
de Resolução Legislativa nº 055/2017, de sua autoria. Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 1019/2017, de autoria da
Deputada Valéria Macêdo, ao Senhor Secretário de Estado do Meio
Ambiente, solicitando informações constantes do relatório sobre a última
expedição ecológica e social em defesa das nascentes do Rio Balsas, seus
afluentes e matas ciliares, ocorrida no mês de setembro de 2017, objetivando
a realização de audiência pública para discutir e buscar soluções para
preservação daquele rio; 1021 e 1022/2017, também da Deputada Valéria
Macêdo, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
entre os dias 1º de novembro e 18 de dezembro do corrente ano, e dos dias
dias 21 e 28 de novembro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a Sessão determinando que fosse lavrada a presente Ata que lida
e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de dezembro de 2017.
Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado Ricardo
Rios - Primeiro Secretário. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário

Ata da Centésima Quinquagésima Segunda Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Josimar Maranhãozinho, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney,
Andréa Murad, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Rigo Teles, Roberto
Costa e Valéria Macêdo. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção
de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir:
Requerimentos nºs: 932/17, do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja discutido e votado, em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão os Projetos de Lei nº 286 e
272/2017, de sua autoria; 933/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período
de 20 a 23 de novembro do ano em curso, conforme atestado médico; 934/
17, também do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja discutido e
votado, em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a
presente Sessão o Projeto de Lei nº 301/2017, de autoria do Poder Executivo;
935/17, da Deputada Ana do Gás, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 22 a 24 de novembro de
2017, conforme atestado médico e Requerimento nº 936/17, do Deputado
Humberto Coutinho solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões

Plenárias realizadas no período de 07 a 30 de novembro do ano em curso,
conforme atestado médico; Indicação nºs: 1345/17, do Deputado Rigo
Teles aos membros das Bancadas Maranhenses na Câmara e no Senado
Federal solicitando a alteração do inciso  IV do art. 6º da Lei Federal nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, de maneira a permitir o uso de armas
de fogo aos integrantes das guardas municipais independentemente do
número de habitantes, considerando que atualmente é permitido somente
para os integrantes das guardas municipais dos Município com mais de
50.000 mil habitantes; 1346/17, do Deputado Sérgio Frota ao Governador
do Estado do Maranhão, solicitando uma unidade do Viva Móvel para o
Município de Santa Rita. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após deferir as Indicações
acima mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Cabo
Campos que relatou seu encontro com o Secretário de Ciência e Tecnologia,
Davi Telles e com o Deputado Bira do Pindaré para falar sobre as aulas
para o concurso da Polícia Militar nos dias 2, 3, 9 e 10 de dezembro, com
4.900 inscritos, envolvendo as seguintes matérias: Raciocínio Lógico,
Geografia do Maranhão, História do Maranhão, Legislação PM e
Informática. O Parlamentar destacou que as aulas foram frutos de uma
Indicação da sua autoria e ressaltou que Governador Flávio Dino mostrou
sensibilidade quanto ao assunto. Em seguida, o Deputado Toca Serra
subiu à Tribuna para falar do 15º Encontro do Partido Trabalhista Cristão
(PTC), no dia 01 de dezembro, em São Luís. Destacou membros ilustres
do Partido, como o Deputado Edivaldo Holanda Braga e reiterou o convite
aos pares para participar do evento. Por sua vez, o Deputado Bira do
Pindaré cumprimentou o Deputado Cabo Campos pela autoria da proposta
acatada pelo Governo do Maranhão quanto a realização de aulas gratuitas
para o concurso da Polícia, também relatou a reunião com o Secretário de
Ciência e Tecnologia, Davi Teles, elogiando a eficiência da sua equipe na
organização das aulas. Também tratou do acesso qualificado de candidatos
maranhenses à Universidade Federal do Maranhão pela nota do ENEM,
destacando a relevância da medida e criticando os argumentos contrários à
bonificação. Usando a palavra o Deputado Vinícius Louro parabenizou o
Padre José Geraldo, pároco do Município de Pedreiras, pelo trabalho que
vem desenvolvendo frente da Paróquia de São Benedito, precisamente no
Festejo de São Benedito, que contou com presenças ilustres de religiosos
e de políticos, como o Deputado Estadual Josimar Maranhãozinho, do ex-
Deputado Raimundo Louro, do vereador Adonias Pinheiro e do Vereador
Dalcir, da Cidade de Trizidela do Vale. Na sequência, ouviu-se o Deputado
Professor Marco Aurélio destacou a reunião com a Frente Parlamentar em
Defesa da Bonificação na nota do ENEM para estudantes maranhense, em
que sete Deputados desta Casa estiveram reunidos com representantes do
SINPROESEMMA, do DCE da UFMA, e com o juiz federal Doutor
Márcio Sá, que julgará a decisão sobre a permanência, ou não, da bonificação
nas notas do ENEM. O Parlamentar defendeu a bonificação como uma
política afirmativa para corrigir desigualdades no acesso às vagas mais
concorridas na universidade. No seu turno, o Deputado Fábio Braga relatou
uma reunião com o Superintendente da CODEVASF para tratar dos projetos
de inclusão produtiva que hoje estão em execução naquele órgão, ressaltando
que já está em andamento um projeto que vai viabilizar cinco milhões à
Universidade Federal do Maranhão para o estudo de revitalização do Rio
Itapecuru. O Deputado Eduardo Braide, por sua vez, destacou sua visita
ao município de Açailândia, para participar de uma reunião promovida
pelo Vereador do PMN, Jarlis Adelino e diversas lideranças daquele
município, para discutir, em caráter de urgência, um sistema de
abastecimento de água no bairro Parque Novo Horizonte e relatou que
apresentou uma Indicação à Mesa Diretora para que o Governo do Estado
possa solucionar esse problema, como também garantir a pavimentação
da Avenida João Castelo, na comunidade do Pequiá. Por fim, ouviu-se o
Deputado César Pires que criticou a bonificação para o ingresso de
candidatos maranhenses na Universidade Federal, acentuando a necessidade
de melhorar a qualidade da educação em vez de facilitar o acesso, enfatizando
que se tem que olhar as raízes do atraso da educação, sobretudo as causas
que levam à evasão: falta de qualidade do docente, falta de qualidade
laboratorial. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos
trabalhos, o Presidente informou que a inscrição do Deputado Wellington
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do Curso ficou transferida para próxima Sessão e declarou aberta a Ordem
do Dia anunciando, em único turno, as Medidas Provisórias nºs: 254/2017
(Mensagem Governamental nº 090/17), que altera dispositivo da Lei nº
9.437, de 15 de agosto de 2011, que dispõe sobre a concessão de incentivo
fiscal para contribuinte de ICMS que financiar Projeto Cultural; 255/2017
(Mensagem Governamental nº 091/17), que cria a Agência Executiva
Metropolitana do Sudoeste Maranhense e Medida Provisória nº 256/
2017 (Mensagem Governamental nº 092/17), que altera a Lei nº 10.681, de
14 de setembro de 2017, que institui Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao ICM. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, as referidas Medidas Provisórias foram
aprovadas e encaminhadas a sanção governamental. Em primeiro e segundo
turnos, o plenário aprovou o Projeto de Lei nº 099/2016, de autoria do
Deputado Antônio Pereira, que institui a Região Carolina e Riachão no
roteiro turístico oficial do Estado do Maranhão, com parecer favorável da
CCJC. O Projeto de Lei nº 299/2016, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, foi retirado da Ordem do Dia, atendendo ao pedido de
vista do Deputado Antônio Pereira e o Requerimento nº 910/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde, ficou transferido para a próxima Sessão,
devido à ausência do autor. Em seguida, foram aprovados: Requerimento
nº 856/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
que seja designada uma Sessão Solene em homenagem ao IFMA, por sua
contribuição à educação profissional, científica, e tecnológica, visando o
desenvolvimento social, econômico e cultural do Maranhão; Requerimento
nº 908/2017, de autoria do Deputado Marcos Caldas, enviando mensagens
de congratulação aos Prefeitos dos Municípios de Milagre do Maranhão e
Anapurus, parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação
das respectivas cidades, comemoradas no mês de novembro.
Requerimentos nºs: 917/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhados votos
de congratulações ao Secretário de Saúde do Município de Formosa da
Serra Negra pela passagem de seu aniversário comemorado no mês de
novembro; 918, 919 e 920/2017, todos de autoria da Deputada Nina
Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Senhores Desembargadores
Marcelo Carvalho Silva, Lourival de Jesus Serejo Sousa e José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, por tomarem posse nos cargos de Corregedor-
Geral, Vice-presidente e Presidente, respectivamente, do Tribunal de Justiça
do Maranhão; 925/2017, ainda da Deputada Nina Melo, solicitando que
seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhados votos de congratulações
à Cantora Alcione Dias Nazareth, pela passagem de seu aniversário;
Requerimentos nºs:  923/2017, de autoria do Deputado Max Barros,
encaminhando mensagem de congratulação e de reconhecimento ao
Jornalista Álvaro Luiz Cardoso Pereira pela passagem de seu aniversário;
924/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos, enviando mensagens de
aplausos à Pastora Raquel Gomes de Oliveira Lannie da Igreja Mundial do
Poder de Deus de São Paulo, por ter desenvolvido o Projeto “Gerando
Salvação”. Por fim, foram aprovados Requerimentos nº 913 e 916/2017,
de autoria dos Deputados Wellington do Curso e Zé Inácio, respectivamente,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº
012/2017 e para o Projeto de Lei nº 318/2017, de autoria dos respectivos
requerentes; Requerimento 929/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, no mesmo sentido, para votação do Projeto de Lei
Complementar nº 016/2017, do Poder Executivo; Requerimento nº 930/
17, de autoria dos Deputados Antônio Pereira, Stênio Rezende e Cabo
Campos solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução
Legislativa nº 046/17, do Deputado Stênio Rezende e o Requerimento nº
931/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei 327/2017, do Poder Executivo. Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 906/2017, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, para que sejam retirados de tramitação os Projetos
de Lei nºs 277 e 278/2017, de sua autoria; 921/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Plenária realizada no dia 23 de novembro do ano em curso, tendo em vista
sua participação em audiência pública na Câmara Municipal de Açailândia;
922/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem

de pesar à família da Senhora Maria Vieira Xavier da Silva; 926/2017, de
autoria do Deputado Vinícius Louro, enviando mensagens de pesar pelo
falecimento do Senhor José Ribamar Lucena Ferreira, o Ribinha da Caema,
ex-Vereador de Esperantinópolis e o Requerimento nº 927/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 27 a 30 de novembro de 2017,
quando esteve cumprindo agenda em Brasília.  Conforme acordo de
lideranças partidárias, o Projeto de Lei Complementar nº 016/2017, os
Projetos de Lei nº 327/2017 e 318/2017, assim como o Projeto de Decreto
Legislativo nº 012/2017 e o Projeto de Resolução Legislativa nº 046/2017
foram incluídos na presente Ordem do Dia.  Em função disso, o Presidente
da Mesa suspendeu os trabalhos para que as competentes Comissões
técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os Trabalhos, o
Presidente da CCJC informou que todos os projetos foram aprovados nas
Comissões. Assim, o Presidente da Mesa, anunciou a discussão e votação,
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei
Complementar nº 016/2017, (Mensagem Governamental nº 093/2017),
que cria o Colegiado da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense,
altera a Lei Complementar nº 089, de 17 de novembro de 2005, o qual foi
aprovado e encaminhado à Sanção Governamental. Ainda em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, foram submetidos à deliberação do
Plenário, aprovados e encaminhados à sanção governamental os Projetos
de Lei nºs: 327/2017, (Mensagem nº 106/2017) que dispõe sobre a
composição da guarda prisional e a concessão de indenização para aquisição
de fardamento, assim como o Projeto de Lei nº 318/2017, de autoria do
Deputado Zé Inácio, que institui o dia 20 de novembro, data de aniversário
da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra,
como feriado estadual.  Em único turno, regime de urgência, foi aprovado
e encaminhado a promulgação o Projeto de Decreto Legislativo nº 012/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que autoriza a Mesa
Diretora a constituir uma Comissão Especial para cumprimento da
Resolução Legislativa nº 842/2017. Por fim, o Plenário aprovou, em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Resolução
Legislativa nº 046/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Deputado
Federal Rodrigo Maia. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 932/2017, do Deputado Wellington do Curso; 933 e
934/2017, do Deputado Bira do Pindaré e 935/2017, da Deputada Ana do
Gás. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
No tempo reservado aos Partidos e Blocos o Deputado Bira do Pindaré
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, retornou à Tribuna para
rebater as colocações do Deputado César Pires em relação à proposição da
bonificação na nota do ENEM, ressaltando que ninguém discorda da
necessidade de melhorar a educação do Estado e destaca a atuação do
Governo atual nessa área. Reafirma a necessidade da bonificação como
uma política afirmativa do estudante maranhense, e esclarece que outros
Estados já adotaram essa política e se o Maranhão não o fizer o estudante
maranhense será prejudicado.  No tempo do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão o Deputado Zé Inácio agradeceu aos colegas Deputados
pela aprovação por unanimidade do Projeto de Lei de sua autoria, que
criou, no dia 27 de abril, como Dia Estadual das Empregadas Domésticas
e também agradeceu a aprovação do dia 20 de novembro como feriado
estadual, para homenagear o grande líder quilombola Zumbi dos Palmares.
Pelo Bloco Parlamentar Independente, o Deputado Wellington do Curso
fez um registro da reunião com o Juiz Federal Márcio Sá Araújo, Deputado
Othelino Neto, Deputado Glalbert Cutrim, Deputado Bira do Pindaré,
Deputado Antônio Pereira e Deputado Professor Marco Aurélio com o
intuito de esclarecer questões sobre o ingresso qualificado na Universidade
Federal do Maranhão e apresentar seus argumentos favoráveis à bonificação.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas reservado. No
Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 29 de novembro de 2017. Deputado
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Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro
Secretário. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário.

Ata da Centésima Quinquagésima Terceira Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia trinta de novembro de dois mil e dezessete.

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

Cutrim.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Nina Melo, Ricardo
Rios e Sousa Neto. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir: Projetos de
Lei nºs: 332/2017, (Mensagem nº 001/2017), que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; Projeto de Lei
nº 333/2017, (Mensagem nº 002/2017), que altera dispositivos da Lei nº
9.936, de 22 de outubro de 2013, que versa sobre a Organização
Administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;
Requerimentos nºs: 939/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás,
solicitando que seja colocado em pauta de votação os Projetos de Lei n.º
225, 219, 142, 86 e 25/2017 de sua autoria; 940/17, do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que sejam retirados de tramitação os Projetos de
Lei nºs 265 e 297/2017, de sua autoria; 941/17, do Deputado Bira do
Pindaré, encaminhando mensagem de pesar aos familiares de
Hilberbrando Lopes Filho, mais conhecido como “Axé”, músico do Bloco
Akomabu, em razão de seu falecimento; 942 e 943/17, de autoria dos
Deputados Glalbert Cutrim e  Vinícius Louro, solicitando que sejam
submetido discutidos e votados em regime de urgência, em Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão, os Projetos
de Lei nºs 332 e 333/2017, ambos de autoria do Tribunal de Contas do
Estado; 944/17, do Deputado Wellington do Curso à Comissão de
Administração da Assembleia do Maranhão, solicitando que seja realizada
uma visita ‘in loco”, no dia 12 de dezembro do corrente ano, e também
uma audiência pública, no dia 13 dezembro do corrente ano, na Câmara
Municipal de Balsas, para tratar do assunto sobre a empresa Atiaia
Energia do Grupo Cornélio Brennand a qual pretende realizar a construção
de 08 pequenas centrais hidrelétricas no Rio Balsas; Indicações nºs 1347/
17, do Deputado Raimundo Cutrim ao Senhor Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a recuperação asfáltica nas Ruas
Oito e Dez, Rua da Palmeira e Travessa da Rua Três, localizadas no
Bairro Recanto Verde nas imediações da Vila Itamar nesta Capital; 1348/
17, do mesmo autor, ao Prefeito de São Luís, solicitando pavimentação
asfáltica nas Ruas do Arame e do Campo no referido bairro  de São Luís;
1349/17, do Deputado Raimundo Cutrim  ao Prefeito de São Luís,
solicitando a recuperação Asfáltica das Avenidas Dois e Três, Travessa
São José e Rua da Feira, ambas localizadas no Bairro Vila Itamar nesta
Capital; 1350/17, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Governador
do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que determine a construção
de dois poços artesianos nos Povoados Angical I e Angical II, localizados
no Município de Pedreiras; 1351/17, do Deputado Júnior Verde ao

Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira, reiterando a proposição nº
1240/2017, tendo em vista se tratar de uma medida de interesse público;
1352/17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, solicitando-
lhe que encaminhe a esta Casa, Projeto de Lei que estabelece diretrizes
para a apreensão, guarda e destinação de animais soltos, amarrados ou
abandonados nas estradas e rodovias do sistema viário estadual e
intermunicipal; 1353/17, do Deputado Júnior Verde ao Governador do
Estado, solicitando-lhe que encaminhe a esta Casa proposição de lei que
estabelece diretrizes para o Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e
Meliponicultura no Estado do Maranhão; 1354/17, do Deputado Eduardo
Braide ao Governador do Maranhão, solicitando a colocação de um
sistema de abastecimento de água para a Comunidade Parque Novo
Horizonte, no Município de Açailândia. Não havendo mais Matéria sobre
a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido à publicação, deferindo
as Indicações acima mencionadas. Não havendo oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que o Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 007/
2017, ficou transferido para a próxima Sessão Ordinária conforme acordo
das Lideranças. Os Projetos de Lei nºs 299/2016, de autoria do Deputado
Josimar Maranhãozinho; 232/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga
e o Requerimento nº 910/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde,
ficaram transferidos devido à ausência dos respectivos autores. Em seguida,
foi submetido a deliberação do Plenário o Requerimento nº 904/2017, do
Deputado Wellington do Curso, encaminhando mensagem de aplausos à
Superintendente da Polícia Federal do Maranhão, Senhora Cassandra
Ferreira Alves Parazi, parabenizando-a pela condução dos trabalhos da 5ª
fase da operação “Sermão aos Peixes”. Este requerimento foi discutido
pelo autor, que o fez pela sua aprovação e pelo Deputado Rogério Cafeteira
que se manifestou no sentido contrário, tendo sido rejeitado o pedido de
votação nominal, feito pelo autor, assim como o Requerimento. Em seguida,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 932/2017, do Deputado Wellington
do Curso, solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 286 e
272/2017, de sua autoria; 934/2017, do Deputado Bira do Pindaré,
solicitando regime de urgência para o  Projeto de Lei nº 301/2017, de
autoria do Poder Executivo; 937/17, do Deputado Stênio Rezende,
solicitado regime de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº 013/
17 , de sua autoria e  938/17, do Deputado Glalbert Cutrim, solicitando
regime  de urgência para o Projeto de Resolução Legislativa nº 042/17, de
sua autoria. Conforme acordo de lideranças partidárias, os Projetos de Lei
nºs 301, 272 e 286/2017, o Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2017 e o
Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2017 foram incluídos na presente
Ordem do Dia.  Em função disso, o Presidente da Mesa suspendeu os
trabalhos para que as competentes Comissões técnicas se manifestassem
sobre os mesmos. Reabertos os Trabalhos, o Presidente da CCJC informou
que todos os projetos foram aprovados nas Comissões. Assim, o Presidente
da Mesa, anunciou a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, dos Projetos de Lei 301/2017, (Mensagem
Governamental nº 097/2017), que dispõe sobre o Programa de Bolsa-
Formação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do
Maranhão; 272/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
institui a “Demanda Estadual de Combate a corrupção” e 286/2017, também
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a prioridade
de contratação de mão-de-obra maranhense em refinarias de Petróleo e
complexos Siderúrgicos no Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis
das competentes comissões técnicas, estes projetos foram aprovados e
encaminhados à Sanção Governamental. Em único turno, regime de urgência,
foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2017, de autoria do
Deputado Stênio Rezende, que autoriza a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa a constituir Comissão Especial para cumprimento das
Resoluções Legislativas nºs: 403/2002 e 845/2017. Por fim, o Plenário
aprovou, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 042/2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim,
que concede o título de cidadão maranhense ao Senhor Carlos Roberto
Lupi, Presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista. Foram
ainda deferidos, na forma regimental, os Requerimentos nºs: 933/2017, do
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Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas entre os dias 20 e 23 de novembro,
conforme atestado médico; 935/2017, da Deputada Ana do Gás, que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre os dias 22 a
24 de novembro de 2017, conforme atestado médico e 936/2017, do
Deputado Humberto Coutinho, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas no período de 07 a 30 de novembro do
ano em curso, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Projeto de Lei nº 116/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré e os Requerimentos nºs: 939/2017, de autoria da Deputada Ana do
Gás; 941/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; 942/2017, de
autoria do Deputado Glalbert Cutrim; 943/2017, de autoria do Deputado
Vinícius Louro e 944/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No
tempo reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Rogério
Cafeteira que falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
parabenizou a Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria-
Geral da União pela investigação de corrupção que está em curso na
Secretaria de Saúde e criticou a espetacularização, a exploração midiática
excessiva do assunto com fins políticos. Pela Liderança do Bloco
Parlamentar Democrático o Deputado Sérgio Frota expressou seus
agradecimentos ao Governo do Estado por destinar recurso para o futebol.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Inscrito no
Expediente Final o Deputado Vinícius Louro relatou a inauguração do
Instituto IEMA na Cidade de Pedreiras e agradeceu ao Governador Flávio
Dino por mais esse benefício. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 30 de novembro de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputado Glalbert Cutrim - Primeiro Secretário,
em exercício. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário

Ata da Centésima Quinquagésima Quarta Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatro de dezembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Josimar
Maranhãozinho, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Toca Serra,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros e Stênio Rezende. O
Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, determinou
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs: 334/17, de autoria
do Deputado Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública a
Fundação Educativa Nova Aliança; 335/17, do mesmo Deputado, que
considera de Utilidade Pública a Associação de Cidadãos e Cidadãs
Solidários – Vamos; Projeto de Lei nº 336/17, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o “Instituto Atos.”;
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 050/17, de autoria do Deputado
Alexandre Almeida, que concede a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor
Itaércio Paulino da Silva; 051/17, de autoria do Deputado Roberto Costa,

que concede o Título de Cidadão Maranhense ao senhor Charles Frederick
Maia Fernandes; Projeto de Decreto Legislativo nº 014/17, de autoria do
Deputado Cabo Campos, que autoriza a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa a constituir Comissão Especial para cumprimento da Resolução
Legislativa Nº 806/ 2016; Requerimentos nºs: 945 a 947/17, todos da
Deputada Nina Melo solicitando que seja registrado nos anais desta Casa
votos de congratulações à população dos Municípios de Santo Antônio
dos Lopes, Timon e São Mateus, pela passagem de seus aniversário
comemorados no mês de dezembro; Requerimento nº 948/17, do Deputado
Zé Inácio ao Senhor Secretário de Estado de Fazenda, Marcellus Ribeiro,
solicitando informações sobre aos procedimentos adotados pela Secretaria
de Estado da Fazenda para inscrever na Dívida Ativa do Estado as
Instituições bancárias que não cumpriram os aludidos prazos pelo
descumprimento da Lei nº 10.605/2017, que dispõe sobre a contratação de
vigilância armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia nas Agências
Bancárias Públicas e Privadas, inclusive em finais de semana e feriados”;
Requerimento nº 949/17, do mesmo Deputado, ao Senhor Secretário de
Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, solicitando informações
sobre o cumprimento do Decreto Estadual nº 33.464/2017, que regulamenta
a Lei 10.605, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada para
atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia nas Agências Bancárias Públicas e
Privadas; Requerimento nº 950/17, Deputada Andréa Murad, solicitando
que seja justificada sua ausência às Sessões Plenárias realizada no período
de 15 a 24 de novembro do ano em curso, conforme atestado médico;
Requerimento nº 953/17, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja
dispensado de pauta e enviado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para análise e emissão de Parecer, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 049/17 e a PEC nº 007/17; Indicações n°s: 1356/17, do
Deputado Júnior Verde, ao Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública do Maranhão, Jefferson Portela, e ao CMT Geral da Policia Militar
do Maranhão, José Frederico Gomes Pereira, solicitando o reforço do
policiamento no Bairro do Planalto Anil; 1357/17, dos Deputados Júnior
Verde e Francisca Primo ao Senhor Gerente Regional da Empresa Citelum
no Maranhão, Álvaro Sobreira, e ao Senhor Diretor de Relações
Institucionais da Companhia Energética do Maranhão, José Jorge Leite
Soares, solicitando a implantação do serviço de iluminação pública elétrica
no Bairro Planalto Anil, nesta cidade; 1358/17, do Deputado Stênio Rezende
ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando-lhe  que seja
disponibilizada uma Patrol, para o Município de Nova Colinas; 1359/17,
do Deputado Júnior Verde ao Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, Jefferson Portela solicitando viaturas e motocicletas policiais
para o aparato funcional do 6º Batalhão da Polícia Militar; 1360/17, do
Deputado Júnior Verde e da Deputada Francisca Primo ao Governador do
Estado do Maranhão, ao Secretário de Estado de Segurança Pública do
Maranhão e ao CMT Geral da Policia Militar do Maranhão, solicitando a
implantação de câmeras de vigilância e monitoramento eletrônico nas
avenidas e demais pontos estratégicos do Bairro do Planalto Anil e adjacentes;
1361/17, do Deputado Wellington do Curso ao Governador do Estado
Maranhão e ao Senhor Secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do
Maranhão, Davi Telles, solicitando que aprecie a possibilidade de ampliar
as aulas presenciais do “Aulão da PM” para todas as cidades onde serão
aplicadas as provas do concurso da Polícia Militar do Maranhão. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação
a Matéria lida pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima
mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados:
Raimundo Cutrim, Bira do Pindaré, Eduardo Braide, Rafael Leitoa,
Professor Marco Aurélio e Roberto Costa. O Deputado Raimundo Cutrim
voltou a afirmar que hoje se vive uma ditadura judiciária no Brasil e que
essa prática é prejudicial para a democracia. Ele criticou a Operação
Pegadores, que é a quinta fase da Operação Sermão dos Peixes, na qual a
Polícia Federal efetuou prisões de algumas pessoas ligadas à Secretaria de
Estado da Saúde, acusadas de desvio de recursos e destacou que cabe ao
Estado apurar e não à Justiça Federal. Em seguida, o Deputado Bira do
Pindaré destacou a adesão de um grande número de pessoas às aulas para
o concurso da Polícia Militar, elogiando a sugestão do Deputado Cabo
Campos pela Indicação e parabenizando a equipe da Secretaria de Ciência
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e Tecnologia pelo empenho. O Parlamentar também informou que o sucesso
da iniciativa foi tão grande que as aulas irão acontecer também na Cidade de
Imperatriz. O Deputado Eduardo Braide, no seu turno, registrou o
aniversário do Município de Santa Rita, destacando o trabalho realizado
pelo Prefeito, Senhor Hilton Gonçalo, que tem realizado uma série de
obras e serviços naquele município, feitos exclusivamente com recursos
próprios. O Deputado Rafael Leitoa parabenizou todos os peritos criminais
do Estado do Maranhão pelo dia dessa importante profissão para toda a
sociedade maranhense.  O Parlamentar também relatou uma reunião com o
reitor da Universidade Estadual do Maranhão sobre o requerimento de
implantação do curso de Bacharelado em Direito no município de Timon.
Em seguida, o Deputado Professor Marco Aurélio destacou a comemoração
do Dia do Perito Criminal e a necessidade de que sejam melhoradas as
condições de trabalho e a valorização desses profissionais. Por fim, o
Deputado Roberto Costa agradeceu ao Secretário de Saúde por ter garantido
a manutenção dos serviços de hemodiálise no município de Bacabal.  Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Veto Total encaminhado
por meio da Mensagem Governamental nº 040/2017, ao Projeto de Lei nº
70/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, foi retirado da Ordem
do Dia a pedido do autor. Na sequência, o Presidente submeteu a deliberação
do Plenário, em único turno, votação nominal o Veto Parcial encaminhado
por meio da Mensagem Governamental nº 098/2017, referente ao Projeto
de Lei Complementar nº 007/2017, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Conforme chamada nominal em anexo, o veto foi
mantido por dezessete votos contrários, quatro votos favoráveis e uma
abstenção. Em primeiro turno, tramitação ordinária foram aprovados os
Projetos de Lei nºs: 116/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
que institui o “Dia do Bombeiro Civil” e 281/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que altera o artigo 1º da lei nº 3754, de 27 de maio de 1976,
que institui o “Dia da Mulher Maranhense”, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.  O Projeto de Lei nº 299/
2016, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho e o Requerimento
nº 910/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, ficaram transferidos
para a próxima Sessão devido à ausência dos respectivos autores. Na
sequência, o Plenário aprovou o Requerimento nº 939/2017, de autoria da
Deputada Ana do Gás, solicitando que sejam colocados em pauta de
votação os Projetos de Lei nºs 225, 219, 142, 086 e 025/2017, de sua
autoria, sendo estes incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
Em seguida, foram aprovados: Requerimentos nº 942/2017, de autoria do
Deputado Glalbert Cutrim, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 332/2017, de autoria do Tribunal de Contas do Estado;
Requerimento nº 943/2017, de autoria dos Deputados Vinícius Louro e
Josimar Maranhãozinho, no mesmo sentido, para discussão e votação do
Projeto de Lei nº 333/2017, também de autoria do Tribunal de Contas do
Estado. Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 941/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, para que seja encaminhada
mensagem de pesar aos familiares do Senhor Hilderbrando Lopes Filho,
em razão de seu falecimento.  Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 940/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso;
945, 946 e 947/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 948 e 949/2017,
de autoria do Deputado Zé Inácio; 950/2017, de autoria da Deputada
Andréa Murad e Requerimento nº 952/2017, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio. Não houve orador inscrito no primeiro horário
do Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos e Blocos o
Deputado Wellington do Curso falando pelo Bloco Parlamentar
Independente apresentou uma Indicação em que solicita a ampliação das
aulas para o Concurso da Polícia Militar para outros municípios do
Maranhão. A solicitação foi encaminhada ao Governador Flávio Dino,
para que maranhenses que moram em outros municípios possam ter acesso
às aulas presenciais, que foram disponibilizadas inicialmente somente para
a capital. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão o
Deputado Rogério Cafeteira destacou as homenagens prestadas ao

Presidente do PDT, Carlos Lupi; e ao Presidente da Câmara dos Deputados,
deputado Rodrigo Maia, que foram realizadas no Salão Nobre da
Assembleia, na última semana. O líder governista lembrou que eles também
participaram das Convenções do PDT, municipal e estadual, que
aconteceram no último final de semana em São Luís. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas reservado. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 04 de dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em
exercício. Deputado Bira do Pindaré - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Fábio Braga - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Centésima Quinquagésima Quinta Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
cinco de dezembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Carlinhos Florêncio, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Roberto Costa e
Stênio Rezende. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir: Projeto de
Resolução Legislativa Nº 052 / 17, Deputado Sousa Neto Concede a
Medalha “Manoel Bequimão” ao Senhor Clélio Silveira Filho; Moção nº
032/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré de Aplausos aos
professores, pesquisadores, doutores, instituições e demais autoridades
que contribuem para o estudo e a promoção do conhecimento do movimento
da Balaiada, movimento de imensurável importância no desenvolvimento
da democracia Estado; Moção nº 033 a 037/17, todas do Deputado Sousa
Neto: ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão e Superintendente Estadual
de Repressão e Combate ao Narcotráfico, Carlos Alessandro de Assis; ao
Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Sebastião Albuquerque Uchoa
Neto; ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, João Machado da Silva;
ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Marcos Affonso Júnior, titular
do Departamento de Proteção à Pessoa da Superintendência Estadual de
Homicídios e Proteção à Pessoa; ao  Major da Polícia Militar do Maranhão,
Carlos Marcelo José Macedo de Carvalho; ao Delegado da Polícia Civil do
Maranhão, Thiago Bardall; ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão,
Walter Wanderley, titular da Delegacia do Anjo da Guarda; parabenizando-
os pelo excelente trabalho prestado à Cidade de São Luís e ao Estado do
Maranhão, no combate à criminalidade e a violência; Requerimentos nºs:
954/17, do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que seja
convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, para
discussão e votação em regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar
nº 019/2017, de autoria do Poder Executivo; 955/17, do Deputado César
Pires, no mesmo sentido, para discussão e votação do Projeto de Lei nº
296/2017, de sua autoria; 956/17, do Deputado Wellington do Curso,
enviando mensagem de congratulação ao Senhor Hewerton Carlos Rodrigues
Pereira, parabenizando-o por assumir o cargo de Secretário de Estado do
Esporte e Lazer; 957/17, enviando mensagem de congratulação a população
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dos Municípios de Santa Rita, Buriti , Dom Pedro, Pirapemas, Alcântara,
Montes Altos, Timon, Joselândia, Luís Domingues, São Mateus, Matões,
Presidente Juscelino, Santo Antônio dos Lopes, São Luís Gonzaga,
Carutapera e Gonçalves Dias, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de dezembro; 958 a 965/17, todas da Deputada
Nina Melo, encaminhando votos de congratulações a Senhora Prefeita do
Município de Colinas, Valmira Miranda da Silva Barroso, ao vice-prefeito
do Município de Colinas, Senhor João Haroldo Saraiva Gomes Barroso, à
vereadora do Município de Passagem Franca, Senhora Marta Porto, à
Primeira-Dama do Município de Alto Alegre do Maranhão, Senhora Maria
Bethânia Oliveira, à Primeira-Dama do Município de Boa Vista do Gurupi,
Senhora Josene Sousa de Oliveira, ao Senhor Prefeito do Município de
Santa Filomena do Maranhão, Idam Torres Chaves, ao vereador do
Município de São Luís, Senhor Silvino Abreu, pela passagem de seus
aniversários comemorados no mês de dezembro; Requerimentos nºs: 966
a 968/17, todos do Deputado Ricardo Rios solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias  25 a  27  referente
ao mês junho, 28 e 29 do mês de agosto e referente ao período entre 25 e
27 de setembro do corrente anos, conforme atestado médico; Requerimento
nº 971/17, do Deputado Wellington do Curso enviando mensagem de
congratulação ao Senhor Américo Botelho Lobato Neto, parabenizando-o
por assumir o cargo de Secretário Adjunto na Secretária de Estado do
Esporte e Lazer; Indicações nºs: 1362/17, do Deputado Bira do Pindaré ao
Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que
determinem aos setores competentes a inclusão no “Programa Mais
Asfalto” da Travessia do Fio, no Bairro Primavera, polo Coroadinho, em
São Luís; 1363/17, ao Governador do Maranhão e ao Secretário de Estado
do Desenvolvimento Social, Deputado Neto Evangelista, solicitando a
implantação do Sistema de Abastecimento de Água com 1000 (mil), metros
de rede de Distribuição, no Povoado Vila Canaã no Município de Zé Doca,
através do “Programa Água para Todos”.  Não havendo mais Matéria para
leitura, o Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após deferir
as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Júnior
Verde que falou sobre sua audiência na Assessoria Jurídica da Presidência
da República, acompanhando os prefeitos de vários municípios
maranhenses para tratar da compensação prevista pela Medida Provisória
n.º 789, para municípios que também são atingidos pela estrada de ferro.
Informou também sobre sua conversa com o Ministro Sarney Filho, para
falar dos problemas ambientais do Estado. Por sua vez, a Deputada Graça
Paz comemorou a decisão da Justiça de reconhecer Alexandre Costa como
representante do Município de Dom Pedro. Por sua vez, o Deputado
Toca Serra falou sobre o 15º Encontro do PTC, Partido Trabalhista Cristão,
no Hotel Abbeville, que reuniu várias lideranças políticas do Estado, entre
elas o Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino. Na ocasião foi
lançada a pré-candidatura ao Senado do pré-candidato, Weverton Rocha,
do PDT. Em seguida, o Deputado César Pires destacou a escolha da
Uemanet, antiga NEAD, como a melhor universidade por curso à distância
do Brasil, e a escolha da professora Ilka Serra como presidente do Fórum
Nacional e das Coordenadoras das Universidades Abertas do Brasil.
Destacou sua contribuição para esse reconhecimento quando criou a
Universidade Virtual dentro da Universidade Estadual do Maranhão. No
seu turno, o Deputado Eduardo Braide pediu esclarecimentos ao
Governador Flávio Dino, sobre o Projeto de Lei de autoria do Poder
Executivo n.º 331/2017, que pede à Assembleia Legislativa autorização
para celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União. Por
fim, o Deputado Professor Marco Aurélio lamentou o falecimento do
presidente do Diretório Municipal do PCdoB de São Luís, o Haroldão.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e
votação, em único turno do Veto Total (Mensagem Governamental nº 040/
2017) ao Projeto de Lei nº 70/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que altera a Lei nº 10.289/2015. Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, este veto foi mantido com dezessete
votos favoráveis e dez votos contrários, conforme chamada nominal em
anexo. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Presidente

anunciou os Projetos de Lei nº 299/2016, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, que dispõe sobre  a isenção do pagamento de tarifa para
embarque de viaturas, motocicletas da Policia Militar, do Corpo de
Bombeiros Militar, da Polícia Civil e do Sistema Prisional em transporte
hidroviário, ferryboat, no âmbito do Estado do Maranhão; Projeto de Lei
nº 025/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, que obriga o Estado do
Maranhão a somente contratar empresas que possuam no mínimo 5%
(cinco por cento) de empregados do sexo feminino em seu quadro funcional
e Projeto de Lei nº 225/2017, também de autoria da Deputada Ana do Gás,
que cria normas para condução e permanência de cães nos locais que
menciona. Na sequência, suspendeu a Sessão para que as competentes
Comissões Técnicas emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Professor Marco Aurélio
informou que o Projeto de Lei nº 299/2017 foi aprovado nas Comissões na
forma de substitutivo; o Projeto de Lei nº 225/2017, foi aprovado na sua
forma original e o Projeto de Lei 025/2017, de autoria da Deputada Ana do
Gás, foi retirado da Ordem do Dia, por vinte e quatro horas, a pedido do
Deputado Professor Marco Aurélio. Desta forma, o Presidente anunciou
a discussão do Projeto de Lei nº 299/2017, que foi aprovado e encaminhado
a Redação Final e o Projeto de Lei nº 225/2017, que foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental.  Ainda em primeiro e segundo turnos,
tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à sanção governamental
o Projeto de Lei  nº 086/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, que
garante o atendimento prioritário e a acessibilidade de pessoas com
obesidade em grau III, aos serviços do estabelecimentos bancários,
comerciais, órgãos públicos, que importem em atendimento por filas,
senhas ou outros métodos similares, com parecer favorável das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias. Em primeiro e segundo turnos, tramitação
ordinária, foram aprovados e encaminhados à redação final os Projeto de
Lei  nºs: 142/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, que institui a
Política Estadual de incentivo à geração e ao uso da energia solar e 219/
2017, também de autoria da Deputada Ana do Gás, que obriga todas as
casas noturnas que oferecem músicas ao vivo: mecânica e/ou eletrônica, no
Estado do Maranhão a fixarem placas informativas referentes ao valor do
ingresso e/ou couvert artístico cobrado. Ambos os projetos receberam
pareceres favoráveis das competentes comissões técnicas. Os Projetos de
Lei nºs: 332 e 333/2017, ambos de autoria do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, foram retirados da presente Ordem do Dia e incluídos
na próxima Sessão Ordinária devido ao recebimento de emendas. Em seguida,
o Plenário aprovou: Requerimento nº 910/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de Cândido Mendes, pela
passagem de seu aniversário comemorado no mês de novembro;
Requerimentos nºs: 945, 946 e 947/2017, todos de autoria da Deputada
Nina Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa votos
de congratulações à população dos Municípios de Santo Antônio dos
Lopes, Timon e São Mateus do Maranhão, pela passagem de seus
aniversários comemorados no mês de dezembro. O Requerimento nº 952/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando regime
de urgência para os Projetos de Lei nºs: 114 e 314/2017, ambos de autoria
do Poder Executivo, foi discutido pelo Deputado Adriano Sarney, que se
manifestou contrariamente ao mesmo e foi aprovado contra os votos dos
Deputados Adriano Sarney, Edilázio Júnior, Sousa Neto e das Deputadas
Andréa Murad, Nina Melo e Graça Paz. Por fim, foi aprovado o
Requerimento nº 953/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja dispensado de pauta e enviado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Resolução Legislativa nº
049/17 e a Proposta de Emenda Constitucional nº 007/17. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimento nº 940/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam retirados
de tramitação os Projetos de Lei nºs 265 e 297/2017, de sua autoria;
Requerimento nº 948, de autoria do Deputado Zé Inácio ao Secretário de
Estado da Fazenda solicitando informações sobre as recentes notificações
que o Procon-MA vem aplicando nas instituições bancárias em atividade
no Estado do Maranhão pelo descumprimento dos termos da Lei Estadual
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nº 10.605/2017; Requerimento nº 949, também de autoria do Deputado Zé
Inácio ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando informações
sobre o cumprimento do disposto no Art. 3º do Decreto Estadual nº
33.464, que regulamenta a Lei nº 10.605/2017; Requerimento nº 950/2017,
de autoria da Deputada Andréa Murad, solicitando que seja justificada a
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre os dias 15 a 24 de
novembro do ano em curso, conforme atestado médico. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 954/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio; 955/2017, de autoria do Deputado
César Pires; 956/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 957/
2017, de autoria do Deputado Edson Araújo; 958, 959, 960, 961, 962,
963, 964 e 965/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 966, 967 e 968/
2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios e 969/2017, de autoria do
Deputado Max Barros. Não houve orador inscrito no primeiro horário do
Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se
o Deputado Toca Serra pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
falando sobre o reconhecimento pela Justiça Eleitoral de seis vereadores
nas eleições municipais do ano passado, no município de Zé Doca: Miguel
Barros, Pavão, Alcobaça, Luís do Igarapé Grande, Raimundo do Sindicato
e Marcos Paulo. Desejou um bom mandato em prol do povo zedoquense.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas reservado. No
Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 05 de dezembro de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Deputado Doutor Levi Pontes - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Fábio Macêdo - Segundo Secretário,
em exercício.

Ata da Centésima Quinquagésima Sexta Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
seis de dezembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Andréa Murad, Antônio Pereira, Graça Paz, Humberto Coutinho, Rigo
Teles, Rogério Cafeteira e Stênio Rezende. O Presidente, em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 339/17, de autoria do Deputado
Josimar Maranhãozinho, que regulamenta o § 5, do art. 19, da Constituição
do Estado do Maranhão; Moção nº 040/17, do Deputado Sousa Neto, de
Aplausos ao Major da Polícia Militar do Maranhão, Cláudio André Araújo
Sousa, comandante do 1º Batalhão da PMMA, parabenizando-o pelo
excelente trabalho prestados na Cidade de São Luís, no combate à
criminalidade e a violência na região Itaqui Bacanga e bairros adjacentes;
Requerimentos nºs: 973/17, do Deputado Professor Marco Aurélio,
solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a
presente Sessão, para que seja discutido e votado em regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 326/2017, de autoria do Poder Executivo; 974/17, do

Deputado Bira do Pindaré, no mesmo sentido, para votação da Moção de
Aplauso nº 032/2017, de sua autoria; Requerimento n° 975/17, do
Deputado Vinícius Louro, enviando nota de manifestação de luto pelo
falecimento do Senhor Tenório Britto, mais conhecido como Biru; 976/17,
do Deputado Edilázio Júnior, ao Secretário de Estado da Saúde Carlos
Lula, solicitando a relação nominal dos supostos 400 servidores fantasmas,
conforme declaração de membros da Policia Federal; Indicação nºs: 1364 e
1365/17, do Deputado Josimar Maranhãozinho a Senhora Secretária de
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina Coelho
Almeida Moreira, bem como ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior,  solicitando a construção de uma praça, com academia ao
ar livre, no Residencial Primavera/Turu; 1366/17, da Deputada Valéria
Macêdo ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao
Senhor Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, solicitando que
adotem as medidas no sentido de viabilizar Recursos Financeiros e
Orçamentários destinados à reforma no Centro de Ensino “Newton Bello”,
no Município de Trizidela do Vale; 1367/17, da mesma Deputada ao
Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado e Desenvolvimento
Social, Deputado Neto Evangelista, solicitando a implantação de um sistema
simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) para famílias
localizadas nas adjacências da Fazenda Buritirana, no Município de Porto
Franco; 1368/17, do Deputado Cabo Campos ao Governo do Estado do
Maranhão, solicitando que sejam reduzidas metade as condições de
interstícios e de serviço de arregimentado, do quadro de Oficiais QOPM,
QOS, QOA e QOE,  bem como dos praças combatentes e especialistas, da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado; 1369/17, do
Deputado Edson Araújo ao Governador do Estado do Maranhão, reiterando
a solicitação contida na Indicação nº 546/2015, que solicita providências
junto ao Senhor Secretário de Estado de infraestrutura, Clayton Noleto,
no sentido de autorizar a conclusão de aproximadamente 55 km da rodovia
MA 101, trecho que liga o Município de Turiaçu ao Município de Cândido
Mendes; 1370/17, do Deputado Júnior Verde ao Prefeito Municipal de
São Luís e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, Antônio Araújo, solicitando a inclusão das ruas e avenidas da Vila São
Luís, no programa “Asfalto na Rua” da Prefeitura desta capital. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente
a publicação, após deferir as Indicações acima citadas e concedeu a palavra
ao Deputado Bira do Pindaré que usou a Tribuna para expressa sua surpresa
diante da decisão do Ministério Público Federal de suspender a política da
bonificação para candidatos maranhenses na UFMA e reafirmar a
importância dessa medida afirmativa para o Estado. A Deputada Francisca
Primo, por sua vez, agradece aos Deputados e demais servidores que
aderiram à campanha pelo fim da violência contra a mulher, usando a
camisa rosa. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em
primeiro e segundo turnos, votação nominal, a Proposta de Emenda
Constitucional nº 007/17, de autoria do Deputado Fábio Macêdo, que
altera a redação do § 3º do art. 29 da Constituição do Estado do Maranhão.
Com parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, esta PEC foi aprovada com 29 votos favoráveis, conforme
relação anexa. Em primeiro e segundo turnos, tramitação ordinária, foi
aprovado e encaminhado a promulgação o Projeto de Resolução Legislativa
nº 049/17, de autoria do Deputado Roberto Costa, que propõe nova redação
ao Art. 10 da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e da Mesa Diretora. Na sequência, foi discutido em
primeira sessão, regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 259/2017,
(Mensagem Governamental nº 084/2017), que estima a receita e fixa
despesas do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2018.
Com parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
e Controle este Projeto de Lei foi encaminhado a segunda Sessão. Em
seguida, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário os Requerimentos
nºs: 954/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar nº 019/2017, de
autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 197, de 06
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de novembro de 2017. Este requerimento foi aprovado contra os votos
dos Deputados Adriano Sarney, Edilázio Júnior, Max Barros e Wellington
do Curso. Na sequência foram aprovados os Requerimentos nºs: 955/
2017, de autoria do Deputado César Pires, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 296/2017, de sua autoria; 956/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, enviando mensagens de congratulações ao
Senhor Hewerton Carlos Rodrigues Pereira, parabenizando-o por assumir
o cargo de Secretário de Estado do Esporte e Lazer; 957/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, enviando mensagens de congratulação aos
Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras dos Municípios listados,
parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação de suas
respectivas cidades; Requerimentos nºs: 958 a 960/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta
Casa e encaminhados votos de congratulações a Senhora Valmira Miranda
da Silva Barroso, Prefeita do Município de Colinas, ao Senhor João Haroldo
Saraiva Gomes Barroso, vice-prefeito do referido Município e a Senhora
Marta Porto, vereadora do Município de Passagem Franca, pela passagem
de seus respectivos aniversários; Requerimentos nºs: 962 e 963/2017,
também de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que seja registrado
nos Anais desta Casa e encaminhados votos de congratulações a Senhora
Maria Bethânia Oliveira, primeira dama do Município de Alto Alegre do
Maranhão, bem como a Senhora Josene Sousa de Oliveira, primeira dama
do Município de Boa Vista do Gurupi, pela passagem de seus respectivos
aniversários;  Requerimentos nºs: 961, 964 e 965/2017, ainda de autoria da
Deputada Nina Melo, solicitando o registro nos Anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Senhor Mercial Arruda, Prefeito
do Município de Grajaú; ao Senhor Idam Torres Chaves, Prefeito do
Município de Santa Filomena do Maranhão e ao Senhor Silvino Abreu,
Vereador do Município de São Luís, pela passagem de seus aniversários;
Requerimento nº 969/2017, de autoria do Deputado Max Barros, solicitando
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 006/2015, que institui a taxa de
controle, monitoramento e fiscalização das atividades de transporte,
manuseio, armazenagem e aproveitamento de recursos minerários, bem
como o Cadastro Estadual do Controle, Monitoramento e Fiscalização
dessas atividades. Este requerimento foi discutido pelo autor e aprovado
por unanimidade do Plenário. Foi ainda aprovado o Requerimento nº 972/
2017, de autoria do Deputado César Pires, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 295/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os
municípios maranhenses terem o trânsito integrado ao SNT. Por fim,
foram submetidos à deliberação da Mesa e deferidos os Requerimentos
nºs: 966, 967 e 968/2017, todos de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que seja justificada a sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas entre os dias 25 e 27 do mês de junho bem como nos dias 28 e
29 do mês de agosto e nos dias 25 a 27 do mês de setembro do ano em
curso, conforme atestado médico e o Requerimento nº 970/2017, de autoria
do Deputado César Pires, solicitando que seja transcrita nos Anais da
Casa e publicada no Diário da Assembleia a Resolução nº 238/2000, que
cria o Projeto Magistério 2001, como integrante do Programa de Capacitação
de Docentes do Estado do Maranhão, na Universidade Estadual do
Maranhão. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 973/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio; 974/2017, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré; 975/2017, de autoria do Deputado
Vinícius Louro; 976/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior e 977/
2017, de autoria do Deputado Roberto Costa. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos
e Blocos o Deputado Edilázio Júnior falando pela Liderança do Partido
Verde externou seus sentimentos ao colega Deputado Rigo Teles, ao Júnior
do Nenzim, ao Pedro Teles e à Dona Santinha e a todo o povo de Barra do
Corda que chora a morte do Senhor Nenzim, vítima de assassinato em
Barra do Corda. No tempo da Liderança do Bloco Parlamentar Unidos
Pelo Maranhão, o Deputado Rafael Leitoa convidou os colegas Deputados
para uma audiência pública em Timon para discutir a possibilidade de
levar o Programa Travessia, do Governador Flávio Dino, para a região. O
programa consiste em oferecer transporte especial para a locomoção de
pacientes. O Deputado Wellington do Curso falando pela Liderança do

Bloco Parlamentar Independente se solidarizou com o colega Deputado
Rigo Teles e lamentar o falecimento do seu pai, chama a atenção para a
situação da segurança no Estado, elencando uma série de crimes sem solução
acontecidos no Estado. Pela liderança do Bloco Parlamentar de Oposição,
o Deputado Sousa Neto também se solidarizou com o Deputado Rigo
Teles pela perda do seu pai, ex-Prefeito Nenzim, pai do colega Deputado
e afirma que essa é mais uma prova da falência da Segurança Pública do
Estado do Maranhão. Na sequência, ouviu-se o Deputado Júnior Verde,
pelo tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão também
manifestou solidariedade com o Deputado Rigo Teles pela perda do seu
pai e chama a atenção para a necessidade de mais investimentos na
segurança. Destaca sua atuação nesse sentido, cobrando medidas para
diminuir a violência no Estado. Pelo tempo do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão o Deputado Zé Inácio convidou os colegas Deputados
para um ato em defesa da educação no campo, no Auditório Fernando
Falcão. O ato faz parte da programação do 7º Seminário Nacional das
Licenciaturas em Educação no Campo, na UFMA. A Deputada Valéria
Macêdo, ainda pelo tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
o solidarizou-se com o Deputado Rigo Teles pela perda sofrida e faz um
registro sobre a Campanha do Laço Branco, que marca a intenção de
mostrar que apesar de existirem homens violentos e agressores, existem
também homens que repudiam atos de violência contra a mulher. No
Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 06 de dezembro de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário,
em exercício. Deputado Carlinhos Florêncio - Segundo Secretário, em
exercício.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Valéria Macêdo, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Fábio Macêdo,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra e
Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir: Requerimentos nº 978/
17, do Deputado Edison Araújo, 979/17, do Deputado Doutor Levi Pontes
e 980/17, do Deputado Sérgio Frota, encaminhando mensagem de pesar
aos familiares e amigos do ex-Prefeito de Barra do Corda, Senhor Manoel
Mariano de Sousa, o Nenzin, pai do Deputado Rigo Teles,  pelo seu
falecimento ocorrido no dia 06 de dezembro do corrente ano; Requerimentos
nº 981 e 982/17, ambos do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre os dias 08 e
11 do mês de outubro e entre os dias 06 e 10 do mês de novembro do
corrente ano, conforme atestado médico; 983/17, do Deputado Adriano
Sarney, solicitando que seja realizada uma Audiência Pública no Auditório
Neiva Moreira, objetivando discutir a implementação, no território



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                      QUARTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2018 59
maranhense, de um complexo industrial destinado à fabricação de produtos
siderúrgicos e de aço, bem como à produção de materiais para
transformadores e equipamentos elétricos, cimento da escória de aço, aço
de silício; 985/17, do Deputado Roberto Costa solicitando que seja discutido
e votado em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a ser realizada
logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 051/2017, de sua autoria.
Indicações nºs: 1371/17, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Governador
do Estado, Flávio Dino, solicitando que encaminhe a esta Casa proposição
de lei dispondo sobre a isenção do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) para a aquisição de arma de fogo por
policial militar, policial civil, bombeiro militar e inspetor de segurança e
administração penitenciária, ativo e inativo, do Estado do Maranhão,
conforme anteprojeto de lei em anexo; 1372/17, do Deputado Júnior Verde
a Senhora Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís,
Carolina Estrela, solicitando a adoção de providências legais e
administrativas no sentido de viabilizar a limpeza das vias do Bairro Planalto
Turu II, nesta cidade; 1373/17, do Deputado Toca Serra ao Governador do
Maranhão e ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Deputado
Neto Evangelista, solicitando que adote providências urgentes no sentido
de Implantar um Sistema de Abastecimento de Água com 800 (Oitocentos),
metros de rede de Distribuição, no Povoado Assentamento 03 de Maio no
Município de Pedro do Rosário, através do programa “Água Para todos”,
pois a comunidade é composta por 50 (cinquenta família), oriundas da
área de reserva indígena Awá Gwajá no antigo Povoado Vitória da Conquista,
no Município de Zé Doca. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário, deferiu as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra
ao Deputado Raimundo Cutrim que lamentou o assassinato do ex-prefeito
de Barra do Corda, Manoel Mariano de Sousa, mais conhecido como
Nenzim. Por sua vez, o Deputado Roberto Costa apresentou um Projeto
de Resolução, propondo um título de cidadão maranhense ao senhor Fred
Maia. Por fim, o Deputado Fábio Braga registrou inauguração do Museu
da Balaiada na Cidade de Nina Rodrigues. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, informando que não havia “quórum” regimental para apreciar a
matéria que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência
anunciou que os Requerimentos nºs: 975 e 976/2017 de autoria dos
Deputados Vinícius Louro e Edilázio Júnior ficaram transferidos devido à
ausência dos autores em Plenário e na forma regimental, deferiu o
Requerimento nº 977/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa,
justificando sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 26, 27
e 28 de junho do corrente ano, quando se ausentou para participar do
lançamento do Programa ID Jovem no Estado do Maranhão. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 116/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré e os Requerimentos nºs: 939/2017, de autoria
da Deputada Ana do Gás; 941/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré; 942/2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim; 943/2017, de
autoria do Deputado Vinícius Louro e 944/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. Não houve orador inscrito no primeiro horário do
Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se
o Deputado Wellington do Curso que falando pelo Bloco Parlamentar
Independente solicitou ao Governador Flávio Dino o adiamento da data da
prova do concurso para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Inscrito no
Expediente Final o Deputado Bira do Pindaré relatou que a Companhia
Vale doou ao Governo do Estado um prédio que será utilizado para abrigar
as futuras instalações de uma unidade plena do IEMA na área do Itaqui
Bacanga. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de
dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício.
Deputado Eduardo Braide - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Fábio Braga - Segundo Secretário, em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Max Barros.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Júnior Verde, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Fábio
Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Wellington do Curso e Zé Inácio. O
Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº: 340/17, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré que considera de Utilidade Pública a Academia Ludovicense
de Letras; Requerimentos nºs: 985/17, do Deputado Roberto Costa,
solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a
presente Sessão, para que seja votado em regime de urgência o Projeto de
Resolução Legislativa nº 051/2017, de sua autoria; 986, 987 e 988/17,
todos do Deputado Cabo Campos, enviando mensagem de aplausos ao
Senhor Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação,  Davi
Telles;  ao Diretor da TV Assembleia do Estado do Maranhão, Senhor
Carlos Alberto Ferreira da Silva e todos os Jornalistas e funcionários, pelo
excelente trabalho realizado no Aulão da PM, ocorridos nos dias 2,3,9 e 10
de dezembro, bem como ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino,
pelo sucesso com a realização do referido Aulão; Requerimento nº 989/17,
do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja justificada sua ausência
das Sessões Plenárias realizadas nos dias 11, 12 e 13 de setembro do
corrente ano, para tratar de assuntos afetos à ampliação do Programa ID
Jovem no Estado do Maranhão e sobre o Edital do Programa Estação
Juventude 2.0; Requerimento nºs: 990/17, do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja realizada uma Audiência Pública no Auditório Neiva
Moreira, no dia 13 de dezembro do corrente ano, objetivando discutir o
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo n° 114/2017, altera a lei nº
8.912, de 23 de dezembro de 2008, que altera e consolida o sistema de
gestão e de incentivo à cultura do Estado do Maranhão; Requerimento n°
991/17, do Deputado Raimundo Cutrim, para que seja registrado nos
Anais desta Casa mensagem de condolências pelo falecimento do ex-
Procurador-Geral de Justiça, Senhor Suvamy Vivekananda Meireles,
ocorrido no dia nove de dezembro próximo passado; Indicação nº 1374/17,
do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino, e ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto,
solicitando a finalização das cabeceiras da ponte localizada na MA 106,
Povoado São Raimundo, Município de Alcântara; Indicações nºs: 1375/
17, do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor Superintendente Regional do
Banco do Brasil, Marcolino José Rodighero, que responde pela
Superintendência desta instituição financeira no Maranhão, solicitando
uma unidade de autoatendimento no Terminal do Porto do Cujupe; 1376/
17, do Deputado Bira do Pindaré, Senhor Governador do Estado do
Maranhão, a fim de que determine ao setor competente que promova
projeto para a construção de uma pista para caminhada com ciclovia na
margem direita da MA 206, no trecho de Carutapera ao povoado da
Forquilha, trecho de aproximadamente nove quilômetros; 1377/17, do
Deputado Cabo Campos, ao Governador do Estado do Maranhão,
solicitando que seja disponibilizada aulas gratuitas para o Concurso de
Analista de Trânsito e Técnico de Trânsito - Edital DETRAN 02/2017,
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nas disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático,
Informática, Noções de Direito Constitucional, Administrativo e
Administração Pública e Legislação de Trânsito. Esgotada a matéria sobre
a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente a publicação, deferiu as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos Senhores
Deputados Roberto Costa, Bira do Pindaré, Júnior Verde, Edilázio Júnior,
Doutor Levi Pontes e Ana do Gás. O Deputado Roberto Costa anunciou
que já foi autorizado pelo Ministério da Educação a instalação do Curso de
Medicina em Bacabal e fez um apelo para que a Prefeitura, independente
da orientação política do gestor, cumpra as exigências do MEC para que o
curso seja instalado já que, em oportunidades anteriores, o município
perdeu a oportunidade, por omissão da gestão municipal em deixar de
apresentar a documentação requisitada pelo Governo Federal. Em seguida,
o Deputado Bira do Pindaré lamentou o trágico acontecimento que tirou a
vida do ex-prefeito de Barra do Corda e elogiou a atuação da Polícia do
Estado do Maranhão e Secretaria de Segurança por sua atuação na elucidação
do crime. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde relatou sua participação
no 18º Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares
do Estado do Maranhão. O Deputado Edilázio Júnior, usou a Tribuna
para relatar a visita realizada ao Município de Santo Amaro, informando
que financiou com recursos próprios da Escola Manoel Dias de Souza.
Com a palavra o Deputado Doutor Levi Pontes parabenizou o Governador
do Estado e toda a equipe da CAEMA pelo funcionamento da adutora
ITALUÍS e pela celeridade com que se deu o aumento de 30% do
abastecimento de água, em 159 bairros de São Luís. Por fim, ouviu-se a
Deputada Ana do Gás registrando sua participação na inauguração do
Centro de Ensino Doutor Genésio Rêgo. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia anunciando em único turno os Pareceres nºs: 446 e 447/2017, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto
de Lei nº 219/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, que obriga todas
as casas noturnas que oferecem músicas ao vivo a fixarem placas
informativas referentes ao valor do ingresso e/ou couvert artístico cobrado
e ao Projeto de Lei nº 142/2017, de mesma autoria, que institui  a Política
Estadual de Incentivo à Geração e ao Uso da Energia Solar. Os citados
pareceres foram aprovados e os respectivos Projetos de Lei foram
encaminhados à sanção governamental. O Parecer nº 445/2017, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº
299/2017, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho ficou
transferido para a próxima Sessão devido à ausência do autor. O Projeto de
Lei Complementar nº 019/2017, foi retirado da presente Ordem do Dia, a
pedido do Líder do Governo e incluído na próxima Sessão Ordinária,
assim como o Projeto de Lei 114/2017, de autoria do Poder Executivo, em
virtude do pedido de vistas concedido ao Deputado Sérgio Frota. O Projeto
de Lei nºs 006/2015, de autoria do Deputado Max Barros, que também foi
transferido devido acordo das Lideranças. Na sequência, o Presidente
anunciou a discussão e votação em primeiro e segundo turnos o Projeto de
Lei  nº 295/2017, de autoria do Deputado César Pires, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos Municípios no âmbito do Estado do Maranhão terem
o trânsito integrado ao SNT; Projeto de Lei nº 296/2017, de autoria do
referido Deputado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas que
utilizam ou prestam serviços de entrega em motocicletas, motonetas e
ciclomotores fornecerem os equipamentos de segurança exigidos para o
uso desse transporte; Projeto de Lei  nº 314/2017, (Mensagem
Governamental nº 101/2017), que dispõe sobre o “Programa Mais Produção
e Abastecimento”; Projeto de Lei nº 332/2017, de autoria do Tribunal de
Contas do Estado, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Vencimentos do quadro de pessoal efetivo da Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado; Projeto de Lei nº 333/2017, de mesma autoria, que
altera dispositivos da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, que versa
sobre a organização administrativa do Tribunal de Contas do Estado e o
Projeto de Lei  nº 025/2017,  de autoria da Deputada Ana do Gás, que
obriga o Estado do Maranhão somente contratar empresas que possuam,
no mínimo 5% (cinco por cento) de empregados do sexo feminino no seu
quadro profissional. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou
que os referidos Projetos de Lei foram aprovados pelas respectivas

Comissões, na sua forma original, com exceção do Projeto de Lei nº 332/
2017, do Tribunal de Contas do Estado que foi aprovado com Emenda.
Desta forma, o Presidente da Mesa, submeteu os respectivos projetos a
apreciação do Plenário, sendo os mesmos aprovados e encaminhados à
sanção Governamental, exceto o Projeto de Lei nº 332/2017, que foi
encaminhado à Redação Final, devido ao acolhimento de Emenda. Em
primeiro turno, regime de prioridade, o Plenário aprovou o Projeto de Lei
nº 315/2017, (Mensagem Governamental nº 102/2017), que altera
dispositivos da Lei 10.489, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre a
utilização e transferência dos saldos credores acumulados do ICMS em
decorrência de operações de exportação de mercadorias, tratada no § 2º do
art. 21 da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996 e revoga a Lei
8.616/2007, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.
Em segunda discussão, regime de prioridade o Projeto de Lei nº 259/2017,
(Mensagem Governamental nº 084/2017), que estima a receita e fixa
despesas do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2018, teve
a discussão encerrada, sendo encaminhado à Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle. Nesta oportunidade, a pedido do
Deputado Vinícius Louro, foi feita verificação de “quórum” sendo
constatado que não existia número regimental para apreciar o restante da
matéria 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 nºs: 940/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; 945, 946 e 947/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo; 948 e 949/2017, de autoria do Deputado Zé Inácio;
950/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad; 952/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio; 953/2017, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente, assim como no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 11 de
dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício.
Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Max Barros - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Centésima Quinquagésima Nona Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de dezembro de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Humberto Coutinho, Léo Cunha, Rafael Leitoa, Rigo Teles e Wellington
do Curso. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente: Moção nº 041/17, de
autoria do Deputado Doutor Levi Pontes, de Aplausos, aos resultados
obtidos pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral de Chapadinha, Cristiano
Simas, onde demonstrou coerência social na aplicação do direito no exercício
de sua jurisdição, que deixa os trabalhos e seguirá sua brilhante carreira de
magistrado em São Luís; Requerimentos nºs: 992/17, da Deputada Valéria
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Macêdo, solicitando que seja convocada uma  Sessão Extraordinária, logo
após a presente Sessão, para que seja discutido e votado em regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 292/2017, de sua autoria; 993/17, da referida
autora, no mesmo sentido, para discussão e votação do Projeto de Lei n.º
324/2017, também de sua autoria; 994/17, do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada
no dia 21 de novembro  do corrente ano, conforme atestado médico; 995/
17, do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de 03 a 16 de agosto
e 12 a 26 de setembro do ano em curso, em virtude de estar participando
de reuniões em Brasília-DF, representando esta Casa; Indicações n°s:
1378/17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão
e ao Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão,
Raimundo de Oliveira Filho, no sentido de adotar as medidas legais
pertinentes visando a regularização e titularização definitiva da Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado Alto da Conceição, localizada
na zona rural do município de Santa Inês, neste Estado e 1379/17, do
mesmo autor, ao Senhor Prefeito Municipal, Edvaldo Holanda Júnior,
com encaminhamento para o Senhor Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitando com a maior brevidade
possível a recuperação da malha viária do Conjunto São Raimundo,
especialmente as ruas 01 e 06, por meio do Programa “Asfalto na rua” da
Prefeitura de São Luís. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação e Expediente lido pelo primeiro Secretário, após
deferir as Indicações acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Vinícius Louro ressaltou o trabalho do Governador Flávio Dino
e sua atuação na região do Médio Mearim, afirmando que quase 80% do
compromisso estabelecido em campanha foi atendido. O Deputado Fábio
Braga parabenizou o Governo do Piauí pela Exposição Agropecuária do
Estado e alertou com respeito à demanda de alguns produtores da região de
Tasso Fragoso e de Alto Parnaíba, que lutam para que a produção
maranhense e a produção piauiense sejam interligadas via rodoviária de
maneira rápida, adequada e com segurança. Por sua vez, o Deputado
Júnior Verde destacou sua participação nas reuniões dos Conselhos
Tutelares em alguns municípios maranhenses, particularmente em Brejo e
Afonso Cunha, onde dialogou com lideranças e com a comunidade sobre
problemas dos municípios. O Deputado Professor Marco Aurélio, por
seu turno, elogiou o governo do Maranhão pela realização de concursos
públicos, particularmente na área da segurança e da educação. Por fim, o
Deputado Zé Inácio destacou a forma como o Plano Plurianual do município
de Santa Luzia foi elaborado, ouvindo a população do município, por meio
da realização de audiências públicas onde foram discutidas as principais
ações que serão executadas no município, pelos próximos quatro anos.
Não havendo oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia anunciando, em segundo turno, votação
nominal a Proposta de Emenda Constitucional nº 007/17, de autoria do
Deputado Fábio Macêdo, que altera a redação do § 3º do Art. 29 da
Constituição do Estado do Maranhão, com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Conforme a chamada nominal, a
referida PEC foi rejeitada pelo votos dos Deputados: Adriano Sarney, Ana
do Gás, Cabo Campos, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Professor Marco Aurélio,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Toca Serra e
Vinícius Louro, em número de 15 (quinze) e votaram sim os Senhores
Deputados Bira do Pindaré, César Pires, Edson Araújo, Fábio Macêdo,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim,
Rogério Cafeteira, Stênio Rezende e Zé Inácio, em número de 12 (doze).
Em único turno, foi aprovada a Medida Provisória nº 258/2017 (Mensagem
Governamental nº 096/17), que institui a gratificação por condição especial
de trabalho aos Gestores Escolares que integram a Rede Pública Estadual
de Ensino, com parecer favorável da CCJC. Ainda em único turno, foram
aprovados os Pareceres  da CCJC nºs: 445/2017, em redação final aos
Projeto de Lei nº 299/2017, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho,
que dispõe sobre a isenção de pagamento de tarifa para embarque de
viaturas e motocicletas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia
Civil e do Sistema Prisional, em transporte hidroviário, ferry-boat e 448/

2017, em redação final ao Projeto de Lei nº 332/2017, de autoria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, que dispõe sobre o Plano de Carreiras,
Cargos e Vencimentos, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Os citados Projetos de Lei
foram encaminhados à sanção governamental. Na sequência, o Presidente
anunciou em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de
Lei Complementar nº 019/2017, que altera a Lei Complementar nº 197, de
06 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, suspendendo os
trabalhos para que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e
Administração, Pública e Seguridade Social emitissem seus respectivos
pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o
referido Projeto foi retirado da Ordem do Dia, por vinte e quatro horas, em
virtude do pedido de vistas feito pelo Deputado Eduardo Braide.  O
Projeto de Lei nº 006/2015, de autoria do Deputado Max Barros, também
foi retirado da Ordem do Dia a pedido do autor.  Em seguida o Plenário
aprovou, em primeiro turno, tramitação ordinária o Projeto de Resolução
Legislativa nº 020/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, que concede
o título de Cidadão Maranhense ao Senhor Roberto de Lucena, com parecer
favorável da CCJC. Submetidos à apreciação do Plenário foram aprovados
os Requerimentos nºs: 973/2017, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 326/2017,
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a criação do programa
“Maranhão Solidário”; 974/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
no mesmo sentido, para votação da Moção de Aplauso nº 032/2017, de
sua autoria, que promove homenagem aos professores, pesquisadores,
doutores, instituições e demais autoridades que contribuem para o estudo
e a promoção do conhecimento pela população maranhense sobre o
movimento da balaiada e o Requerimento nº 985/2017, do Deputado
Roberto Costa, solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução
Legislativa nº 051/2017, de sua autoria. O Requerimento nº 984/2017, de
do Deputado Eduardo Braide, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 338/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera as tabelas de
vencimentos dos cargos efetivos, em comissão e das funções gratificadas
do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão foi rejeitado
pelos votos dos Deputados (as): Ana do Gás, Edson Araújo, Glalbert
Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Professor Marco Aurélio,
Paulo Neto, Ricardo Rios, Roberto Costa, Toca Serra e Valéria Macêdo.
Os Requerimentos nºs: 986, 987 e 988/2017, do Deputado Cabo Campos,
ficaram transferidos para a próxima Sessão devido à ausência do autor.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 975/2017,
de autoria do Deputado Vinícius Louro, enviando mensagem de pesar pelo
falecimento do Senhor Tenório Britto assim como os Requerimentos nº
978, 979 e 980/2017, de autoria dos Deputados Edson Araújo, Doutor
Levi Pontes e Sérgio Frota para que seja enviada mensagem de pesar,
expressando suas condolências ao Deputado Estadual Rigo Teles e
familiares pelo falecimento do seu genitor Manoel Mariano de Sousa;
Requerimentos nºs:  981 e 982/2017, ambos de autoria do Deputado
Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência no período
especificado, conforme atestado médico; Requerimento nº 989/2017, de
autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja justificada a sua
ausência no período especificado, para tratar de assuntos oficiais, conforme
declaração em anexo e o Requerimento nº 991/2017, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim, para que seja registrado nos Anais desta Casa mensagem
de pesar pelo falecimento do Senhor Suvamy Vivekananda Meireles, com
encaminhamento de condolências à família enlutada, assim como ao
Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão. O
Requerimento nº 976/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior ficou
transferido para a próxima Sessão devido ausência do autor. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 326/2017, do Poder Executivo;
a Moção nº 032/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; o Projeto
de Resolução Legislativa nº 051/2017, de autoria do Deputado Roberto
Costa e os Requerimentos nºs: 992 e 993/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo e 994/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente, assim
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como no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de dezembro de 2017. Deputado
Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro
Secretário. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário

Ata da Centésima Sexagésima Sessão Ordinária da Terceira
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia treze de
dezembro de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Graça Paz, Humberto
Coutinho e Rigo Teles. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção
de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir: Mensagem
Governamental nº 111/17, encaminhando o Veto Total ao Projeto de Lei nº
302/2017, que altera dispositivos da Lei nº 9.550, de 04/01/2012;
Mensagem Governamental nº 112 /2017, encaminhando o Veto Parcial ao
Projeto de Lei nº 327/2017, que dispõe sobre a composição da guarda
prisional e a concessão de indenização para aquisição de fardamento;
Projetos de Lei nºs: 341/17, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação
do Programa de incentivo à Agricultura Familiar no âmbito do Estado do
Maranhão; 342/17, de autoria da Deputada Andréa Murad que torna
obrigatória, em todos os supermercados e congêneres, a adaptação de 5%
(cinco por cento) dos carrinhos de compras às crianças e adolescentes com
deficiência ou mobilidade reduzida; 343/17, de mesma autoria que dispõe
sobre a Transparência na Política Estadual de Regulação do Sistema Único
de Saúde - SUS no Âmbito do Estado do Maranhão; 344/17, também de
autoria da Deputada Andréa Murad que determina que toda e qualquer
propaganda institucional, no Estado do Maranhão, financiada com recursos
do tesouro estadual, traga elementos capazes de identificar o número do
contrato administrativo, o valor do contrato de publicidade, a edição e data
de publicação do contrato no Diário Oficial e a tiragem da referida
publicidade; Projeto de Resolução Legislativa nº 054/17, do Deputado
Rogério Cafeteira, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Coronel QOPM Jorge Allen Guerra Luongo, Sub Comandante
Geral da Polícia Militar do Maranhão; Requerimentos nºs: 996/17, do
Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 07 e 11 de dezembro  do corrente
ano, conforme atestados médico; 997/17, do Deputado Júnior Verde,
encaminhando mensagem de aplausos e congratulações ao Time de Basquete
Masculino do Moto Club, parabenizando pela conquista do Campeonato
Maranhense de Basquete Adulto Masculino 2017, título inédito do referido
clube; 998/17, do Deputado Ricardo Rios, solicitando que  seja convocada
uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, para que seja
discutido e votado em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 259/2017,
que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o
exercício financeiro de 2018, de autoria do Poder Executivo. Indicações
nºs: 1380/17, do Deputado Sérgio Frota ao Senhor Prefeito Municipal de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Senhor Secretário Municipal

de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa, requerendo que
sejam efetuados serviços de asfaltamento, drenagem de águas pluviais,
bem como a construção de meio-fio, sarjetas e calçadas nas ruas que
adentram a Reserva Itapiracó; 381/17, do Deputado Bira do Pindaré ao
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa
Camarão, a reforma do Centro de Ensino Rural dos Lopes, localizado no
município de Primeira Cruz; 1382/17, do Deputado Júnior Verde ao Senhor
Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís, Canindé Barros,
para que efetue com a maior brevidade a implantação de sinalização especial
na frente da Escola Comunitária “Educando com as Letrinhas”, situada na
Avenida Joaquim Mochel, 63B, Cohatrac IV, nesta cidade; 1383/17, do
Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do Maranhão, com
encaminhamento para o Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, solicitando a ampliação e reestruturação do Hospital Regional de
Balsas/MA, considerando a necessidade de expandir a quantidade de leitos
disponíveis; 1384/17, do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado
do Maranhão, com encaminhamento para o Secretário de Estado da Saúde,
solicitando a ampliação e reestruturação da cozinha, refeitório e câmara
fria para armazenamento de alimentos, do Hospital Regional de Balsas;
1385/17, do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do Maranhão,
com cópia para o Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública,
Jefferson Portela, solicitando a construção de um novo prédio para a 3ª
Delegacia Regional de Chapadinha, garantindo um melhor atendimento à
população, considerando o aumento da criminalidade na região. Esgotada
a matéria sobre a Mesa, o Presidente deferiu as Indicações acima
mencionadas, encaminhou à publicação e Expediente lido pelo Primeiro
Secretário e concedeu a palavra aos Senhores Deputados Fábio Braga,
Júnior Verde, Eduardo Braide e Wellington do Curso. O Deputado Fábio
Braga relatou visita à Barragem do Bacanga com a finalidade de verificar o
andamento das obras que estão sendo feitas naquela barragem. O Deputado
Júnior Verde saudou a equipe do Moto Clube Basquete, campeã de 2017,
um título inédito, parabenizando-os por essa grande conquista. Por sua
vez, o Deputado Eduardo Braide fez um apelo aos líderes desta Casa,
solicitando a realização de um acordo para que fosse votado, com urgência,
o reajuste dos servidores do Poder Judiciário. Em seguida, o Deputado
Wellington do Curso relatou duas audiências públicas realizadas nas cidades
de Carolina e Balsas, tecendo sérias críticas à atuação do Governo do
Estado nesses municípios. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia informando que
o Projeto de Lei Complementar nº 019/2017, (Mensagem Governamental
nº 099/2017) foi transferido para a próxima Sessão atendendo a pedido do
Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Na sequência, anunciou
a discussão e votação em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
do Projeto de Lei nº 114/2017, (Mensagem Governamental nº 031/2017),
que altera a Lei nº 8.912, de 23 de dezembro de 2008, suspendendo a
Sessão para que a Comissão de Educação e Cultura emitisse parecer.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o Projeto foi
aprovado com emedas. Em seguida, o Presidente da Mesa colocou em
votação a Emenda nº 001/2017, ao Projeto de Lei nº 114/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. Esta Emenda foi discutida pelo autor e
encaminhada a votação pelo Deputado Wellington do Curso, que o fez
pela sua aprovação e pelo Deputado Rafael Leitoa que o fez no sentido da
sua rejeição. A Emenda nº 001/2017, foi apreciada em votação nominal,
sendo rejeitada por 22 (vinte dois) votos contrários e 09 (nove) votos
favoráveis, conforme chamada nominal anexa. Em seguida, foi colocada em
votação a Emenda nº 002/2017, também de autoria do Deputado Eduardo
Braide. A votação desta Emenda foi encaminhada pelo autor e pelo Deputado
Edilázio Júnior, que o fizeram pela sua aprovação e pelo Deputado Rogério
Cafeteira que se manifestou contrariamente a mesma. Esta Emenda foi
rejeitada pelos votos dos Deputados (as):  Ana do Gás, Antônio Pereira,
Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Toca Serra, Valéria Macêdo e Zé Inácio.
Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Presidente anunciou
o Projeto de Lei nº 114/2017, que foi discutido pelo Deputado Professor
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Marco Aurélio e encaminhada a votação pelos Deputados Adriano Sarney,
Eduardo Braide e Rogério Cafeteira. Em seguida, o Presidente submeteu
ao Plenário, que rejeitou o pedido de votação nominal feito pelo Deputado
Eduardo Braide para o referido Projeto de Lei. Este Projeto foi aprovado
contra os votos dos Senhores Deputados Adriano Sarney, César Pires,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Max Barros, Nina Melo,
Sousa Neto e Wellington do Curso. Com parecer verbal favorável da CCJC,
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi aprovado o Projeto
de Lei nº 326/2017, (Mensagem Governamental nº 104/2017), que dispõe
sobre a criação do Programa “Maranhão Solidário”. O Projeto de Lei nº
006/2015, de autoria do Deputado Max Barros, ficou transferido para a
próxima Sessão assim como o Projeto de Lei nº 116/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, devido à ausência dos respectivos autores. Em
segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental o Projeto de Lei nº 281/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que altera o artigo 1º da lei nº 3754, de 27 de maio de 1976,
que institui o Dia da Mulher Maranhense, com parecer favorável da CCJC.
Em segundo turno, regime de prioridade, foi aprovado e encaminhado à
sanção governamental o Projeto de Lei nº 315/17, (Mensagem
Governamental nº 102/17), de autoria do Poder Executivo, que altera
dispositivos da lei 10.489, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre a
utilização e transferência dos saldos credores acumulados do ICMS em
decorrência de operações de exportação de mercadorias. Ainda em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, foi aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa nº 051/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede
título de Cidadão Maranhense ao Senhor Charles Frederick Maia Fernandes,
natural do Estado do Rio Grande do Norte, com parecer favorável das
Comissões Competentes. Em único turno, regime de urgência, foi aprovada
a Moção nº 032/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que promove
homenagem aos professores, pesquisadores, doutores, instituições e demais
autoridades que contribuem para o estudo e a promoção do conhecimento
pela população maranhense sobre o movimento da Balaiada. Por fim,
foram submetidos à deliberação do Plenário a aprovados os Requerimentos
nºs 986, 987 e 988/2017, todos de autoria do Deputado Cabo Campos,
solicitando que seja enviada Mensagem de Aplausos ao Governador do
Estado do Maranhão, ao Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação do Maranhão, ao Diretor da TV da Assembleia Legislativa do
Maranhão e a todos os jornalistas e funcionários, pelo excelente trabalho
realizado no Aulão para o concurso da Polícia Militar; Requerimentos nºs:
992 e 993/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, solicitando regime
de urgência para os Projetos de Lei nºs: 292 e 324/2017, ambos de sua
autoria. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
nºs: 994/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que
seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 21 de
novembro do corrente ano, conforme atestado; 995/2017, de autoria do
Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja justificada sua ausência
das Sessões Plenárias realizadas no período de 03 a 16 de agosto e 12 a 26
de setembro do ano em curso, em virtude de estar participando de reuniões
em Brasília/DF, representando esta Casa. O Requerimento nº 976/2017,
do Deputado Edilázio Júnior, ao Secretário de Estado da Saúde, requerendo
a relação nominal dos supostos 400 servidores fantasmas, foi transferido
para próxima Sessão em virtude da ausência do autor.  Na forma do Artigo
113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária: Medida Provisória nº 259/2017, de autoria do Poder
Executivo; Projetos de Lei nºs 310, 311 e 312/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide; Requerimentos nºs: 996/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney; 997/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde e 999/
2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos
ouviu-se o Deputado Doutor Levi Pontes que falando pelo Liderança do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão relatou sua participação na
inauguração da Casa de Apoio ao Paciente Portador de Câncer, elogiando
o Governo do Estado pela realização desta importante obra. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinados. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente

assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 13 de dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado
Max Barros - Segundo Secretário em exercício.

Ata da Centésima Sexagésima Primeira Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatorze de dezembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Toca Serra, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Andréa Murad, Cabo Campos, Fábio Macêdo, Graça Paz, Humberto
Coutinho, Léo Cunha, Rigo Teles, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo e Zé Inácio. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs:
346 e 347/17, ambos de autoria do Deputado Fábio Macêdo, que considera
de Utilidade Pública a Associação de Moradores e Produtores do Povoado
Cabeceira do Magu e o Sindicato dos Pescadores Profissionais Artesanais,
Marisqueiros Criadores de Peixe, Marisco e Trabalhadores na Pesca do
Município de Santana do Maranhão; 348 e 349//17, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores
do Município de Santana do Maranhão e a Associação de Lavradores do
Povoado Coqueiro do Magu. Moção N° 042/17, da Deputada Valéria
Macêdo de aplauso ao Governo do Estado do Maranhão, à Secretaria de
Estado da Segurança e à CODEVIM (Coordenação das Delegacias de
Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher) pelos 30
(trinta) anos de implantação da Delegacia da Mulher no Estado do
Maranhão. Requerimentos nºs: 1000/17, da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja registrado nos anais desta Casa votos de congratulações
ao Senhor Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Senhor João Batista
Brito Pereira, por sua eleição para presidir o Tribunal Superior do Trabalho
e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 1001/17, do Deputado
Edson Araújo solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias relativas ao período de 05 a 19 do mês de setembro de 2017, bem
como das Sessões Plenárias realizadas no período de 05 a 19 de outubro do
corrente ano, conforme atestado médico; 1002/17, do Deputado Rogério
Cafeteira seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 331 /2017,
de autoria do Poder Executivo; Indicações nºs: 1386/17, do Deputado
Antônio Pereira ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, bem como ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton
Noleto solicitando a reforma da Praça Cícero Nascimento, localizada na
área central da sede do Município de Amarante do Maranhão, em frente ao
templo igreja católica daquela cidade; 1387/17, do Deputado Antônio
Pereira ao Governador do Estado, solicitando que determine ao setor
competente a implantação de uma escola de música na sede do Município
de Amarante do Maranhão; 1388/17 do Deputado Antônio Pereira, ainda
ao Governador do Estado, solicitando a perfuração de um poço artesiano
com o sistema de abastecimento no Assentamento Serra Pelada, Município
de Amarante do Maranhão; 1389/17, do Deputado Toca Serra  ao
Governador do Maranhão e ao Secretário Municipal de Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando a construção de uma Escola com duas salas de
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aula no Povoado Assentamento 03 de maio, no Município de Pedro do
Rosário na Baixada Maranhense, através do programa “Escola Digna”;
1390/17, do Deputado Toca Serra ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando a interligação entre o Jardim
São Cristóvão e o Baichão através da rua nova Jerusalém , pois a mesma é
cortada pelo córrego paciência , que impede a trafegabilidade de veículos e
pessoas, com as providências tomadas pelo poder público haverá uma
melhor mobilidade urbana. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou o Expediente lido à publicação, após deferir as
Indicações lidas pelo primeiro Secretário. Em seguida, concedeu a palavra
ao Deputado Bira do Pindaré destacou o dia 13 de dezembro instituído
oficialmente pela Assembleia Legislativa como o Dia da Balaiada, ressaltando
a importância desse acontecimento para o Estado do Maranhão. O
Deputado Rafael Leitoa parabenizou o Governador Flávio Dino pela
promoção do Cabo Laureano, policial militar do 11º Batalhão, que ficou
paraplégico em uma operação policial e convidou toda a comunidade escolar
timonense e a população de Caxias, Parnarama e Matões para uma
Audiência Pública visando apresentar a implantação do curso de Direito.
Em seguida, o Deputado Fábio Braga parabenizou o Deputado Bira do
Pindaré por ter instituído o Dia da Balaiada, prestando uma homenagem a
todos que lutaram nessa batalha, para que não ficasse esquecida a história
do conflito. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde falou de uma Indicação
de sua autoria, encaminhada ao Governo do Estado, para que seja enviado
um projeto de Lei para a Assembleia, dispondo sobre a Política Estadual
para o Desenvolvimento e Expansão da Carcinicultura, Meliponicultura
no Estado do Maranhão. Com a palavra o Deputado Doutor Levi Pontes
falou sobre uma Sessão Extraordinária na qual toda a equipe técnica da
Secretaria de Estado da Saúde, comandada pelo secretário Carlos Lula,
apresentou à Assembleia Legislativa e a todo o estado do Maranhão o
relatório resumido de execução orçamentária. No seu turno, o Deputado
Wellington do Curso denunciou que durante o concurso da Polícia Militar
houve alteração no edital e que houve indício de ilícito, uma vez que se
estenderam os locais de prova até Teresina, beneficiando candidatos de
fora do Estado. Por fim, ouviu-se o Deputado Eduardo Braide informando
que, na reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública,
foi feita a solicitação aceita por todos os Deputados para a aprovação do
parecer do Projeto de Lei nº 338/17. Não havendo mais oradores inscritos
no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia.
Nesse momento foi feita a verificação de quórum a pedido do Deputado
Wellington do Curso, quando foi constatada a ausência do número regimental
de presentes para apreciação da Matéria, que ficou transferida para a
próxima Sessão. Submetidos a deliberação da Mesa, o Requerimento nº
996/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja
justificada a sua ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 07 e 11
de dezembro do corrente ano, conforme atestado anexo, foi deferido e o
Requerimento nº 976/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior,
solicitando do Secretário de Estado da Saúde a relação nominal dos supostos
400 servidores fantasmas, noticiado na imprensa local, foi indeferido. O
autor recorreu da decisão da Mesa e o Presidente informou que a proposição
será apreciada pelo Plenário na próxima Sessão. Na forma do Artigo 113
do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária a Medida Provisória nº 249/2017 (Mensagem nº 073/2017), de
autoria do Poder Executivo, os Projetos de Resolução Legislativa nºs 031
e 041/2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim bem como os
Requerimentos nº 1000/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 1001/
2017, de autoria do Deputado Edson Araújo e 1002/2017, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira. Não houve orador inscrito no primeiro horário
do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e
Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado
Bira do Pindaré - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Centésima Sexagésima Segunda Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezoito de dezembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Sousa Neto e Valéria Macêdo. O Presidente,
em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome
do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 350/17, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Antônio Brunno Pessoa Sousa; 351/17, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, considerando de Utilidade Pública a Casa da Amizade de São Luís
da Ass. das Senhoras de Rotarianos e 352/17, de autoria do Deputado
Sérgio Frota, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de
passageiro de transporte público intermunicipal, quando o percurso da
viagem seja igual ou superior a 100 km (cem quilômetros); Projeto de
Resolução Legislativa nº 056/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide
que concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Reverendíssimo Padre Claudio Sousa Fernandes; Requerimentos nºs: 1003/
17, do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões plenárias realizadas nos dias 11 a 12 de dezembro do
ano em curso, tendo em vista a sua participação em Audiência Pública na
Câmara Municipal de Carolina, e a visita técnica no Município de Balsas;
1004/17, do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões plenárias realizadas entre os dias 18 e 22 de dezembro
de 2017, quando esteve participando, em Brasília-DF, de audiência com o
Ministro do Meio Ambiente a sua Excelência o Senhor Sarney Filho, para
tratar das medidas de ordenamento relacionadas à atividade pesqueira de
camarões no Litoral do Estado do Maranhão e de outros assuntos da
política pesqueira de interesse das atividades da Pesca Artesanal
Profissional, representando a Assembleia Legislativa do Estado; 1005/17,
da Deputada Andréa Murad solicitando que seja incluído na Ordem do
Dia, de 19 de dezembro de 2017, o Projeto de Decreto Legislativo nº 07/
2017, com parecer favorável da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania;
1007/17, do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja incluído na
Ordem do Dia, o Projeto de Lei 338D 2017, de autoria do Poder Judiciário
e 1010/17, do Deputado Eduardo Braide, a Senhora Secretária de Estado
de Planejamento e Orçamento, solicitando informações sobre o Projeto de
Lei Ordinária nº 331/2017 (Autorização ao Poder Executivo a celebrar
termos aditivos firmados com a União); Indicações nºs: 1391/17, do
Deputado Toca Serra, ao Senhor Governador do Maranhão, Flávio Dino,
e ao Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Deputado
Neto Evangelista, solicitando a implantação de um Sistema de
Abastecimento de Água com 600 (seiscentos), metros de rede de
Distribuição, no Povoado Buriti Município de Pinheiro, através do
programa “Água para Todos”; 1392 a 1394/17, todas da Deputada Valéria
Macêdo ao Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, solicita uma Van para o transporte de pacientes de
hemodiálise do Município de Estreito para o Município de Imperatriz; de
Porto Franco para Imperatriz e de Grajaú para o Município de Imperatriz
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e 1395/17, do Deputado Cabo Campos, ao Governador do Estado do
Maranhão, solicitando o envio do Projeto de Lei criando, no quadro de
oficiais e no quadro de praças da PMMA., as vagas constantes do anexo I
desta indicação, para suprir as necessidades dos novos batalhões que
foram criados. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou o Expediente lido à publicação, após deferir as Indicações
acima mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Professor
Marco Aurélio que destacou o credenciamento da Universidade Estadual
da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, junto ao Conselho
Estadual de Educação. Na Tribuna, o Deputado Cabo Campos relatou que
encaminhou para o Governador do Estado do Maranhão uma Proposição
criando mais cinco vagas de coronel, extinguindo vagas ociosas de soldado,
beneficiando o quadro QOPM e extinguindo vagas do quadro QOA,
alertando para incoerências dessa proposição. Com a palavra o Deputado
Bira do Pindaré registrou uma conversa que teve com o Secretário de
Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, na qual ele confirmou que a
partir do mês de janeiro será realizada a licitação da reforma da MA que liga
Santa Inês a Pindaré. Na sequência ouviu-se o Deputado Júnior Verde que
registrou Mensagem de Pesar à família do jornalista Othelino Alves Filho
por ocasião do seu falecimento e destacou a entrega de equipamentos
realizada pelo Governo do Estado, dentre eles: escavadeiras,
motoniveladoras e equipamentos direcionados para os caminhos de
produção, que vão servir para fortalecer a economia maranhense no que se
refere ao apoio e a infraestrutura dos municípios. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso destacou a realização da prova da Polícia Militar no
último final de semana nas cidades de São Luís, Imperatriz e Caxias, e
criticou o fato de que, sem um motivo plausível, o Governador do Estado
do Maranhão, acrescentou a cidade de Teresina para a realização da prova.
Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia informando que a Medida Provisória nº
259/2017, o Projeto de Lei Complementar nº 019/2017, ambos de autoria
do Poder Executivo, bem como o Projeto de Lei nº 006/2015, de autoria do
Deputado Max Barros e o Requerimento nº 999/2017, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa foram retirados da presente Ordem do Dia e
incluídos na próxima Sessão Ordinária devido a um acordo das Lideranças.
Na sequência, anunciou a discussão e votação, em único turno, tramitação
Ordinária, da Medida Provisória nº 249/2017 (Mensagem nº 073/17), que
dispõe sobre a nova tabela dos vencimentos-base dos cargos do Subgrupo
Magistério Superior da Universidade Estadual do Maranhão, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e submeteu ao
Plenário a votação em destaque da Emenda nº 001/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que a encaminhou à votação, solicitando votação
nominal para a referida Emenda. Foram rejeitados o pedido de votação
nominal, assim como a referida Emenda que recebeu os votos contrários
dos Deputados Professor Marco Aurélio, Doutor Levi Pontes, Fábio
Macêdo, Vinícius Louro, Raimundo Cutrim, Paulo Neto, Rogério Cafeteira,
Rigo Teles, Toca Serra, Cabo Campos, Francisca Primo e Antônio Pereira.
Em seguida, foi submetida a deliberação do Plenário a Medida Provisória
nº 249/17, que foi aprovada e encaminhada à Promulgação. Os Projetos de
Lei nºs: 292 e 324/2017, ambos de autoria da Deputada Valéria Macêdo; o
Projeto de Lei nº 116/2017, a Moção nº 032/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, o Projeto de Resolução Legislativa nº 020/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, o Requerimento nº 997/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde e o Requerimento nº 1000/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo, ficaram transferidos para a próxima Sessão ordinária
devido à ausência de seus respectivos autores. Com parecer favorável da
CCJC, foram aprovados em primeiro turno, tramitação ordinária, os
Projetos de Lei nºs: 310/2017, que inclui no calendário oficial de eventos
do Estado do Maranhão, o dia 14 de julho, como o dia da Comunidade
Francesa do Maranhão; 311/2017, que inclui no calendário oficial de eventos
do Estado do Maranhão a Festa do Círio de Nazaré e 312/2017, que inclui
no Calendário Oficial de eventos do Estado do Maranhão a Festa de
Corpus Christi, todos esses Projetos de autoria do Deputado Eduardo
Braide. Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou
o Projeto de Resolução Legislativa nº 031/2017, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel

Beckman” ao Capitão da Polícia Militar do Maranhão, Senhor Pitágoras
Mendes Nunes bem como o Projeto de Resolução Legislativa nº 041/2017,
de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel da Polícia Militar do
Maranhão, Senhor Eurico Alves da Silva Filho, ambos com parecer
favorável da CCJC. Em seguida, foi aprovado o Requerimento nº 998/
2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 259/17, da autoria do Poder Executivo, que estima
a Receita e fixa a Despesa do Estado do Maranhão para o Exercício
Financeiro de 2018. Este Projeto de Lei ficou incluído na Ordem do Dia da
Sessão ordinária de quarta-feira, dia 20 de dezembro. Na sequência, o
Plenário apreciou o recurso do Deputado Edilázio Júnior, contra a decisão
da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 976/2017, de sua autoria, ao
Secretário de Estado da Saúde solicitando a relação nominal dos supostos
400 servidores fantasmas, noticiado na imprensa local. A decisão da Mesa
foi mantida contra os votos dos Deputados: Edilázio Júnior, Wellington
do Curso, Eduardo Braide, Adriano Sarney e Max Barros. Sujeito a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 1001/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas no período de 05 a 19/09/17 e 05 a 19/10/
17, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs 1003/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; 1004/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo; 1005/2017, de
autoria da Deputada Andréa Murad; 1006 e 1007/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide. Não houve orador inscrito no primeiro horário
do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e
Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Fábio Macêdo - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário.

Ata da Centésima Sexagésima Terceira Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezenove de dezembro de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Stênio
Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney,
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Roberto Costa, Sérgio
Frota e Sousa Neto. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente; Mensagem
Governamental nº 115/2017, encaminhando a Medida Provisória nº 262/
2017, que dispõe sobre a implementação do Programa “Adote um Casarão”
pelo Governo Estadual; Mensagem Governamental nº 116/2017,
encaminhando o Projeto de Lei nº 354/17, que cria a “Bolsa Preceptor” e a
“Bolsa Residente” no âmbito do Estado do Maranhão; Projetos de Lei nºs:
355/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré que altera o inciso III do
art. 2º, da Lei 8.945 de 13 de abril de 2009, que dispõe sobre a isenção de
taxas cartorárias às Entidade e Instituições sem fins lucrativos; 356/17, de



QUARTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA66
autoria do Deputado César Pires, que dispõe sobre a alteração na Lei nº
10.218/2015; 357/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso que
concede bonificação de 10% em concursos públicos ao cidadão maranhense
nato ou cidadão que comprovar domicílio no Maranhão não inferior aos 12
(doze) meses que antecederem a data de publicação do edital;
Requerimentos nºs: 1011 e 1014/17, da Deputada Nina Melo e do Deputado
Júnior Verde, respectivamente, encaminhando mensagem de pesar à família
do jornalista Othelino Alves Filho, que faleceu no dia 14 de dezembro do
ano em curso; 1012/17, do Deputado Wellington do Curso enviando
mensagens de congratulação ao Senhor Cleones Cunha, parabenizando-o
por assumir o cargo de Corregedor Geral da Justiça Eleitoral, no dia 14 de
dezembro do corrente ano; 1013/17, do Deputado Wellington do Curso no
mesmo sentido ao Senhor Antônio Noberto, parabenizando-pela sua eleição
como Presidente da Academia de Letras de São Luís, no dia 16 de dezembro
do corrente ano; 1017/17, do Deputado Rogério Cafeteira, solicitando seja
convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, para
discussão e votação em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 345/17, de
autoria do Poder Executivo; Indicações nº 1396/17, do Deputado Eduardo
Braide ao Senhor Presidente da CAEMA, Carlos Rogério Araújo, solicitando
que seja solucionado o antigo problema de falta de água do Sítio Campinas
e Conjunto Basa (áreas no entorno da Igreja de São Francisco), Bairro São
Francisco em São Luís e 1397/17, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor
Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, solicitando
ampliar o número do efetivo policial do 6º Batalhão da Polícia Militar,
localizado no Bairro da Cidade Operária, nesta Cidade. Não havendo mais
matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente a publicação,
após deferir es Indicações acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra
aos Senhores Deputados: Júnior Verde, Doutor Levi Pontes, Rigo Teles,
Rafael Leitoa, Fábio Braga, Professor Marco Aurélio e Wellington do
Curso. O Deputado Júnior Verde relatou que enviou ao Poder Executivo
uma indicação que dispõe sobre a apreensão, guarda, destinação de animais
que permanecem soltos, amarrados ou abandonados nas estradas, nas
rodovias e rodagens que fazem parte do sistema viário estadual
intermunicipal. Em seguida, o Deputado Doutor Levi Pontes convidou os
demais Deputados a participarem da Cerimônia de entrega da Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao ilustríssimo Doutor Rui Palhano.
Por sua vez, o Deputado Rigo Teles informou que está mobilizando o
Governador Flávio Dino, o Secretário da Saúde, Carlos Lula, e o Secretário-
Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, para conseguir uma ambulância
para a cidade de Barra do Corda. No seu turno, o Deputado Rafael Leitoa
relatou sua participação em uma audiência pública com toda a comunidade
escolar, professores, pais e alunos, diretores de escolas sobre a implantação
do curso de Direito na Universidade Estadual do Maranhão, no Campus
de Timon. Na Tribuna o Deputado Fábio Braga relatou conversas com o
Prefeito do Município de Vargem Grande, que informou que a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente conjuntamente com a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente estão realizando um estudo sobre os motivos que
ocasionaram a mortandade dos peixes do Rio Iguará. O Deputado Professor
Marco Aurélio destacou ações importantes do Governo Flávio Dino na
cidade de Imperatriz, que culminaram com a inauguração de duas obras,
com destaque para a construção da Avenida Beira-Rio. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso criticou a omissão, a falta de planejamento e o descaso
do Poder Público com os nossos rios. Não havendo mais oradores inscritos
no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em único turno, tramitação ordinária, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Medida Provisória nº
259/2017 (Mensagem Governamental nº 103/17), que altera a Lei nº 10.505/
2016, que institui o Mutirão Rua Digna, destinado à execução de
pavimentação em vias públicas, sendo a mesma aprovada e encaminhada
à promulgação. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente submeteu
à deliberação do Plenário o Requerimento Verbal, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, de inversão de pauta, para que o Requerimento nº 1007/
2017, de sua autoria, solicitando que seja incluído na presente Ordem do
Dia, o Projeto de Lei nº 338/2017, de autoria do Poder Judiciário, fosse o
próximo item a ser votado. Este Requerimento foi encaminhado a votação
pelos Deputados Eduardo Braide, autor do pedido; Edilázio Júnior e Max

Barros que se manifestaram favoravelmente ao pedido de inversão de
pauta. Posto em votação nominal, a pedido do Deputado Eduardo Braide,
o requerimento de inversão de pauta foi rejeitado pelos votos dos
Deputados Ricardo Rios, Paulo Neto, Valéria Macêdo, Antônio Pereira,
Léo Cunha, Doutor Levi Pontes, Rogério Cafeteira, Fábio Macêdo, Toca
Serra, Francisca Primo, Rafael Leitoa, Rogério Cafeteira e Professor Marco
Aurélio. Nesta oportunidade por solicitação do Deputado Eduardo Braide
foi feita verificação de “quórum”, tendo os Líderes do Bloco Parlamentar
Independente, do Partido Verde e do PEN declarado que seus respectivos
Blocos e Partidos estariam em obstrução. Constatado que não havia
“quórum” regimental para apreciar o restante da Matéria, a mesma ficou
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência, foram
submetidos à deliberação da Mesa Diretora, que deferiu, os Requerimentos
nºs: 1003/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
11 e 12 de dezembro/2017, quando esteve participando em Audiência
Pública na Câmara Municipal do município de Carolina e em visita técnica
no Município de Balsas; 1004/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
no período de 18 a 22 de dezembro de 2017, quando esteve em Brasília,
participando de Audiência com o Ministro do Meio Ambiente, Sarney
Filho; 1008/2017, de autoria do Deputado Humberto Coutinho, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos período
de 01 a 25 de dezembro de 2017, conforme atestado médico e o
Requerimento nº 1009/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, para que
seja consignado nos Anais da Casa, o falecimento do ilustre Jornalista
Othelino Alves Filho, ocorrido na Cidade de São Paulo, no dia 14 de
dezembro do corrente ano. O Requerimento nº 1010/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, a Secretária de Estado de Planejamento e
Orçamento, solicitando informações acerca de contratos de financiamentos,
renegociações, valores, prazo de carência e projetos previstos nos contratos,
foi indeferido. O autor recorreu da decisão da Mesa e o referido
Requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
O Requerimento nº 1005/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad,
ficou transferido para a próxima Sessão devido à ausência da autora em
Plenário. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs 310,
311 e 312/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide; Projetos de
Resolução Legislativa nºs 031 e 041/2017, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim; Requerimentos nºs: 1011/2017, da Deputada Nina
Melo; 1012 e 1013/2017, do Deputado Wellington do Curso; 1014/2017,
do Deputado Júnior Verde; 1015/2017, do Deputado Rafael Leitoa. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 19 de
dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício.
Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Stênio Rezende
- Segundo Secretário.

Ata da Centésima Sexagésima Quarta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte de dezembro de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa,
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Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Andréa Murad, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Fábio
Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Max Barros, Nina Melo, Rigo Teles, Sousa Neto e
Wellington do Curso. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção
de Deus. Ato contínuo, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente:
Mensagens Governamentais nºs:  120/2017, encaminhando a Medida
Provisória no 263/2017, que altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013,
que cria o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e a Lei nº
8.702, de 05 de novembro de 2007, que cria o Fundo Estadual de Esportes;
121/2017, encaminhando a Medida Provisória nº 264/2017, que dispõe
sobre a criação e transformação de Organizações Policiais Militares da
Polícia Militar do Maranhão; 123/2017, encaminhando a Medida Provisória
nº 266/2017, que altera a Lei nº 10.693, de 28 de setembro de 2017, que
institui a 2ª Edição do Programa Moto Legal, concedendo benefícios para
o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) e da Taxa de Licenciamento; 124/2017, encaminhando o Projeto de
Lei nº 365/17, que altera e acrescenta dispositivos no item 1.12 da Lei n°
10.238, de 13 de maio de 2015, que dispõe sobre a Organização
Administrativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão, altera o art. 25 da
Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006 e Mensagem Governamental nº
126/2017, encaminhando ao Projeto de Lei nº 364/17, que institui a
Gratificação Especial de Controle Interno aos ocupantes de cargos de
Auditor e Assistente de Auditor, transforma cargos, altera a Lei nº 10.204,
de 23 de fevereiro de 2015;, e dá outras providências; Projetos de Lei nºs:
359/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade
Pública a Associação Centro Cultural Recreativo Sambeneditense; 360/
2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre os anúncios
publicitários da Administração Direta, Empresas Públicas, Estatais,
Autarquias, Fundações, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;
361/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney, que acrescenta dispositivos
à Lei 10.402/2015 que dispõe sobre a criação do Programa Artesanato do
Maranhão; 362/2017, também de autoria do Deputado Adriano Sarney,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários
acessíveis aos frequentadores de shopping centers e estabelecimentos
similares e Projeto de Lei 363/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
que altera dispositivo da Lei nº 10.286, de 21 de julho de 2015, que cria o
programa “Cidadão do Mundo”; Projeto de Lei Complementar nº 022/17,
ainda de autoria do Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a criação
do Fundo Estadual do Programa Artesanato do Maranhão; Requerimentos
n°s 1018/17, da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene no dia 08 de março de 2018, no Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”; 1019/
17, da Deputada Valéria Macêdo, ao Senhor Secretário de Estado do Meio
Ambiente, para que forneça as informações constantes no Relatório sobre
a última Expedição Ecológica e Social em Defesa das Nascentes do Rio
Balsas, seus afluentes e matas ciliares, ocorrida no mês de setembro de
2017, realizada conjuntamente com esta Assembleia Legislativa; 1020/17,
da mesma Deputada, solicitando que seja realizada através da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Assembleia
Legislativa, Audiência Pública no Plenário “Domingos Holanda”, da Câmara
Municipal de Balsas, na data de 20 de fevereiro de 2018, às 19 horas, para
discutir a real situação das nascentes do Rio Balsas, seus afluentes e matas
ciliares; 1021/17, também da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões plenárias realizadas no dia 01 de
novembro, 14 e 18 de dezembro de 2017, em vista de participação nas
solenidades do Governo do Estado no Município de Imperatriz; 1022/17,
da mesma Deputada, no mesmo sentido, referente aos dias 21 e 28 de
novembro de 2017, em vista de participação nas solenidades de lançamento
do projeto “Medidas Protetivas de Urgência: informar para conscientizar
a mulher” e na palestra “As faces da violência de gênero contra a mulher”,
respectivamente; 1025/17, da Deputada Andréa Murad, solicitando que

seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de
06 a 15 de dezembro do ano em curso, conforme atestado médico; 1026/
17, da Deputada Graça Paz, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 12, 13, 14, 15, 16,17 e 18 de
dezembro do ano em curso, conforme documento anexo; 1027/17, da
Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja convocada uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, para discussão e votação em
regime de urgência, o Projeto de Resolução Legislativa nº 055/17, de sua
autoria e Requerimento nº 1028/17, do Deputado Rogério Cafeteira, no
mesmo sentido, para discussão e votação dos Projetos de Lei n° 364 e 365/
17 bem como o Projeto de Lei Complementar n° 023/17, de autoria do
Poder Executivo. Indicações nºs: 1398/17, do Deputado Júnior Verde, ao
Senhor Diretor de Relações Institucionais da Companhia Energética do
Maranhão, José Jorge, solicitando que determine a reparação geral da rede
de energia elétrica, (troca de postes, fiação, entre outras) do Povoado Alto
da Moderação, localizado no Município de Buriti de Inácia Vaz; 1399/17,
do Deputado Júnior Verde ao Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, com cópia ao Secretário de Estado de Segurança Pública do
Maranhão, Jefferson Portela, solicitando a implantação de câmeras de
vigilância e monitoramento eletrônico nas avenidas e demais pontos
estratégicos nos bairros do Cohatrac, São Raimundo, Cidade Operária e
adjacentes, nesta capital; 1400/17, do Deputado Cabo Campos, ao
Fundador e Proprietário do Grupo SBT – Sistema Brasileiro de Televisão,
Senhor Silvio Santos, solicitando que seja criada no Maranhão, uma Unidade
do Hospital do AACD, que é um dos melhores hospitais na área de
ortopedia, referência no tratamento de pessoas com deficiência física;
1401/17, do Deputado Cabo Campos, ao Governador do Estado do
Maranhão, solicitando o envio do Projeto de Lei criando, no quadro de
Oficiais e no quadro de Praças do CBMMA as vagas constantes do anexo
I desta indicação, para suprir as necessidades operacionais e administrativas
da Corporação; 1402/17, do Deputado Raimundo Cutrim, ao Governador
do Estado solicitando que o mesmo determine que o Detran-MA cumpra
a decisão tomada pelo STF, que proíbe os Estados de apreender veículos
para forçar o contribuinte a pagar o IPVA; 1403/17, da Deputada Graça
Paz, ainda ao Governador do Estado do Maranhão, requerendo a sua
intervenção junto a TECBAN para instalação de Banco 24 horas no terminal
da Ponta da Espera e no Cujupe; 1404/17, do Deputado Toca Serra ao
Governador do Maranhão e ao Senhor Secretário de Estado da Educação,
Felipe Camarão, solicitando a reforma e ampliação do Centro de Ensino
Artur Teixeira de Carvalho Anexo,  no Povoado Três Marias Município de
Peri Mirim na Baixada Maranhense, pois o mesmo encontra-se com a as
suas instalações físicas, elétricas e hidráulicas comprometidas, bem como
necessita ser ampliada para atender a demanda hoje existente naquele
Município; 1405/17, do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do
Estado do Maranhão, a fim de que determine ao setor competente que
organize programação para celebrar os 180 anos da Balaiada em 2018;
1406/17, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao Governador do Estado do
Maranhão, para que determinem aos setores competentes que promovam
obra para a implantação de drenagem da água das chuvas nas vias públicas
da Vila Sapinho, bairro da Cidade Olímpica, no Município de São Luís;
1407/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao setor competente, que seja providenciado
reforço ao 20º Batalhão da Polícia Militar no Bairro do Cohatrac em São
Luís, com mais estrutura, viaturas e pessoal; 1408/17, do Deputado Bira
do Pindaré, ao Prefeito de São Luís, bem como ao Governador do Estado
do Maranhão, para que determinem aos setores competentes que
promovam a inclusão no Programa Mais Asfalto, realizando serviço de
drenagem, da Rua São Sebastião, Rua Celso Carneiro e Rua da União,
todas na Vila Conceição/Altos do Calhau, Município de São Luís, bem
como, que se opere a recuperação emergencial das ruas principais do
bairro; 1409/17, também do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, a fim de que determine ao setor competente que seja
viabilizada a reforma do mercado do Cohatrac, com a implantação de uma
caixa d’água de pelo menos três mil litros, no município de São Luís e
Indicação nº 1410/17 do Deputado Bira do Pindaré ao Excelentíssimo
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Senhor Governador do Estado do Maranhão, a fim de que determine ao
setor competente que promova a criação de um Conselho Gestor da Área
de Proteção Ambiental do Itapiracó, com a participação de membros
representantes da comunidade. Esgotada a matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após deferir as Indicações
acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra ao Senhor Deputado
Raimundo Cutrim que destacou a indicação de sua autoria, solicitando ao
governador Flávio Dino que determine à direção geral do Detran o
cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, que proíbe
os estados a apreenderem veículos com o IPVA atrasado. Em seguida, o
Deputado Rafael Leitoa parabenizou a todos os alunos do Colégio Militar
Tiradentes V, que receberam o certificado de ensino médio na cidade de
Timon. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde destacou a importância do
Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Estadual para o Desenvolvimento
e Expansão da Carcinicultura, Meliponicultura no Estado do Maranhão.
Com a palavra o Deputado Doutor Levi Pontes relatou a realização de
uma sessão extraordinária com a Comissão de Saúde desta Casa e toda a
equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, onde foi apresentado o
relatório resumido de execução orçamentária, destacando apesar da crise,
houve um grande avanço na área de saúde no estado do Maranhão. A
Deputada Valéria Macêdo denunciou a mortandade de peixes causada pela
hidrelétrica de Estreito, no rio Tocantins. O Deputado Fábio Braga fez
uma breve retrospectiva do ano de 2017, destacando o seu empenho em
realiza um bom trabalho, agradeceu a todos os funcionários desta Assembleia
pela colaboração e desejou a todas as famílias maranhenses um feliz natal
e próspero ano novo. Por fim, o Deputado Bira do Pindaré denunciou um
empreendimento que está sendo implantado na região do Cajueiro, na Ilha
de São Luís, criticando a empresa WPR, pela dificuldade de lidar com a
população de São Luís do Maranhão, sobretudo aqueles que estão sendo
diretamente atingidos por este empreendimento. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação, em único turno, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da Medida
Provisória nº 260/2017 (Mensagem Governamental nº 107/17), que institui
a gratificação por atividade de trânsito sobre o vencimento, aos servidores
integrantes do grupo estratégico, subgrupo gestão de trânsito, analista de
trânsito e assistentes de trânsito, do Quadro de Pessoal do Departamento
Estadual de Trânsito do Maranhão, que foi aprovada e encaminhada à
Sanção Governamental. Com parecer favorável da CCJC; e da Comissão
de Administração, Pública e Seguridade Social, foi anunciado em primeiro
e segundo turnos, Regime de Urgência o Projeto de Lei Complementar nº
019/2017, (Mensagem Governamental nº 099/2017), que altera a Lei
Complementar nº 197, de 06 de novembro de 2017. Na sequência foi
submetido a deliberação do Plenário, em destaque, a Emenda nº 001/2017,
de autoria do Deputado Eduardo Braide, que encaminhou a votação. A
emenda foi rejeitada, em votação nominal, com 23 votos contrários, 8
votos favoráveis e uma abstenção. Em votação nominal, a pedido do
Deputado Rogério Cafeteira, o referido Projeto de Lei Complementar foi
aprovado por 28 votos favoráveis e duas abstenções, sendo encaminhado
à Sanção governamental. Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, com acolhimento de Emenda, foi
anunciada a discussão e votação do Projeto de Lei nº 006/2015, de autoria
do Deputado Max Barros, que institui a taxa de controle, monitoramento
e fiscalização das atividades de transporte, manuseio, armazenagem e
aproveitamento de recursos minerários e o Cadastro Estadual das referidas
atividades. Para discutir este Projeto de Lei ouviu-se o autor da proposição,
Deputado Max Barros e os Deputados Bira do Pindaré, Zé Inácio e Rogério
Cafeteira. Posto em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade,
com Emenda e encaminhado à Redação Final. O Parecer nº 458/2017, da
CCJC em Redação Final ao Projeto de Lei 006/2016, foi rejeitado pelos
votos dos Deputados: Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Fábio Braga,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo
Cunha, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende,

Toca Serra, Valéria Macêdo e Zé Inácio. Também em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 292 e
324/2017, ambos de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que dispõe
sobre o reconhecimento dos festejos de Nossa Senhora da Serra e da Nossa
Senhora de Nazaré, como eventos oficiais do Calendário Cultural e Turístico
do Estado do Maranhão, ambos com parecer favorável da CCJC.  Em
seguida, foi anunciada a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência do Projeto de Lei nº 259/2017, (Mensagem
Governamental nº 084/2017), de autoria do Poder Executivo, que estima a
receita e fixa despesas do Estado do Maranhão para o exercício financeiro
de 2018, com parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. Nesta oportunidade foram submetidas a deliberação
do Plenário, em destaque, as Emendas nº 127, 128 e 129/2017, ao referido
Projeto de Lei Orçamentária, todas de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que foram encaminhadas a votação pelo autor, sendo as mesmas rejeitadas
pelos votos dos Deputados: Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria
Macêdo e Zé Inácio. Dando continuidade aos trabalhos, foi anunciada a
discussão e votação do Projeto de Lei nº 259/2017, na sua forma original.
Para discuti-lo ouviu-se os Deputados Adriano Sarney, Alexandre Almeida,
Wellington do Curso e Rafael Leitoa que encaminharam a votação. Os três
primeiros se manifestaram contra, enquanto o último se manifestou
favoravelmente a aprovação do referido Projeto de Lei, que foi aprovado,
contra os votos dos Deputados Wellington do Curso, Edilázio Júnior e
Adriano Sarney, que também votaram contra o Parecer nº 011/2017
favorável a nova redação do referido Projeto de Lei, que foi encaminhado
à Sanção governamental. As 13:20 minutos, o Presidente da Mesa, na
forma do Art. 103 do Regimento Interno, prorrogou a Sessão para dar
continuidade a votação da Matéria constante na Ordem do Dia e anunciou
a votação em segundo turno, tramitação ordinária os Projetos de Lei nºs:
116/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui o “Dia do
Bombeiro Civil”; 310/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que
inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão, o dia 14 de
julho, como o “Dia da Comunidade Francesa do Maranhão”; 311 e 312/
2017, ambos de autoria do Deputado Eduardo Braide, que inclui no
Calendário Oficial de eventos do Estado do Maranhão a Festa do Círio de
Nazaré e a Festa de Corpus Christi, respectivamente. Estes projetos
foram aprovados e encaminhados à Sanção governamental. Em único turno,
tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados a promulgação os
Projetos de Decreto Legislativo nºs: 015/2017, (Mensagem Governamental
nº 118/17) oriundo do Parecer nº 485/2017 da CCJC e 016/2017, (Mensagem
Governamental nº 119/17), oriundo do Parecer nº 486/2017, também da
CCJC, que autoriza respectivamente, o Governador e o Vice-Governador
a afastarem-se do Estado ou do País no ano de 2018. Ainda em segundo
turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução
Legislativa nº 031/2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Capitão
da Polícia Militar do Maranhão, Senhor Pitágoras Mendes Nunes e 041/
2017, de mesma autoria, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, Senhor
Eurico Alves da Silva Filho. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável da CCJC, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução
Legislativa nº 026/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos, que concede
a Medalha Manuel Beckman ao Senhor Joaquim Ferreira dos Santos Neto,
Pastor da Igreja Batista do Angelim. O Projeto de Resolução Legislativa nº
020/2017, do Deputado Edson Araújo, ficou transferido devido à ausência
do autor. Em único turno, regime de urgência, foi aprovada a Moção nº
032/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que promove
homenagem aos professores, pesquisadores, doutores, instituições e demais
autoridades que contribuem para o estudo e a promoção do conhecimento
pela população maranhense sobre o Movimento da Balaiada, com parecer
favorável da CCJC. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs:
997/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, de aplausos e
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congratulações ao time de basquete masculino do Moto Club, pela conquista
do Campeonato Maranhense de 2017; 1012/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagens de congratulação ao Senhor
Cleones Cunha, por assumir a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral;
1013/2017, de mesma autoria, no mesmo sentido ao Senhor Antônio
Noberto, parabenizando-o pela sua eleição como Presidente da Academia
Maranhense de Letras; 1015 e 1017//17, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa e Rogério Cafeteira, respectivamente, solicitando regime de urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária, dos Projetos de Lei nº
341 e 345/17, ambos de autoria do Poder Executivo. O requerimento 999/
2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, anexado ao Requerimento nº
1002/2017, do Deputado Rogério Cafeteira, para que seja votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 331/
2017, de autoria do Poder Executivo. Este Requerimento foi discutido
pelo Deputado Eduardo Braide e aprovado contra os votos dos Deputados
Max Barros, Wellington do Curso, Eduardo Braide, Adriano Sarney e
Alexandre Almeida. O Requerimento nº 1007/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, para que seja incluído na Ordem do Dia, o Projeto de Lei
nº 338/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera as tabelas de
vencimentos dos servidores daquele Poder foi rejeitado, contra os votos
dos Deputados Max Barros, Alexandre Almeida, Eduardo Braide, Wellington
do Curso, Adriano Sarney e Edilázio Júnior, assim como também foi
rejeitado o recurso do Deputado Eduardo Braide, contra a decisão da
Mesa que indeferiu o Requerimento nº 1010/2017, de sua autoria, solicitando
informações a  Secretária de Estado de Planejamento e Orçamento, acerca
de contratos de financiamentos, renegociações, valores, prazo de carência
e projetos previstos nos contratos. Os Requerimentos nºs: 1000/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo e 1005/2017, de autoria da Deputada
Andréa Murad, ficaram transferidos devido ausência das autoras. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos os requerimentos nºs 1011 e 1014,
de autoria dos Deputados Nina Melo e Júnior Verde, respectivamente,
para que seja encaminhada mensagem de pesar à família do jornalista
Othelino Alves Filho pelo seu falecimento.  Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os
Requerimentos nºs: 1018, 1019, 1020, 1021 e 2022/2017, todos de autoria
da Deputada Valéria Macêdo; 1023 e 1024/2017, de autoria do Deputado
Antônio Pereira; 1025/ 2017, de autoria da Deputada Andréa Murad e
1026/2017, de autoria da Deputada Graça Paz. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente anunciou a Sessão Extraordinária, convocada
na forma dos Requerimentos ora aprovados e encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrada a presente Ata que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 20 de dezembro de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro
Secretário. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário

Ata da Centésima Sexagésima Quinta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e um de dezembro de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca
Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa

Murad, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Graça Paz,
Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Ricardo Rios,
Rigo Teles e Sousa Neto. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção
de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e não havendo matéria para leitura,
concedeu a palavra ao Deputado Toca Serra relatou sua participação em
uma audiência com o vice-prefeito da cidade de Peri Mirim sobre as
demandas do Centro de Ensino Teixeira de Carvalho e do anexo que funciona
no povoado Três Marias. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde teceu um
breve relatou sobre sua atuação parlamentar no ano de 2017, destacando
sua preocupação e o seu compromisso com o povo do Maranhão. Na
Tribuna o Deputado Raimundo Cutrim manifestou apoiou a retirada de
pauta do Projeto de Lei nº 365/2017, de autoria do Poder Executivo, que
Altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 10.238, de 13 de maio de 2015,
que dispõe sobre a Organização Administrativa da Polícia Civil do Estado
do Maranhão. O Deputado Rafael Leitoa, em seguida, discorreu sobre a
licença médica do Deputado Alexandre Almeida, destacando as incoerências
entre o atestado médico apresentado pelo Parlamentar e o discurso realizado
pelo mesmo no dia anterior. Por seu turno, o Deputado Adriano Sarney
comemorou a publicação da Portaria Interministerial nº 75/2017 no Diário
Oficial da União (DOU), que estabelece o período anual de defeso para
pesca do camarão em grande parte da costa Norte/Nordeste brasileira. Por
fim, ouviu-se o Deputado Eduardo Braide que teceu algumas observações
relativas ao Projeto de Lei nº 365/2017, destacando que se trata de um
Projeto que praticamente faz uma reforma na Polícia Civil do Maranhão,
sem que tenha sido discutida tais mudanças com a categoria, acrescentando
que o Projeto contempla uma série de situações que serão prejudiciais para
a Polícia Civil do Maranhão. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando os Projetos de Lei nº 331, 341 e 345/2017, todos do Poder
Executivo e o Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2017, de autoria do
Deputado Fábio Macêdo e suspendeu a Sessão para que as competentes
Comissões Técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC informou que os citados projetos foram
aprovados nas Comissões. Desta forma o Presidente anunciou a discussão
e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência os Projetos de
Lei nº 331/2017, (Mensagem Governamental nº 108/2017), que autoriza o
Poder Executivo a celebrar termos Aditivos aos contratos firmados com a
União com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para a adoção das condições
estabelecidas pela Lei Complementar  Federal nº 148, de 25 de novembro
de 2014, e pela Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de
2016; 341/2017, (Mensagem nº 113/2017), de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a criação do “Programa de Incentivo à Agricultura
Familiar” e o Projeto de Lei nº 345/2017, (Mensagem nº 114/2017), também
de autoria do Poder Executivo, que regula o “Programa Mais Esporte”.
Com pareceres verbais e favoráveis das competentes comissões técnicas,
os respectivos projetos foram aprovados e encaminhados à Sanção
governamental. Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o
Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2017, de autoria do Deputado
Fábio Macêdo, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Kleber Costa Carvalho, Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão. Sendo este aprovado e encaminhado à
promulgação. Em segundo turno, foi aprovado e também encaminhado à
promulgação, o Projeto de Resolução Legislativa nº 020/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, que concede o título de “Cidadão Maranhense”
ao Senhor Roberto de Lucena, Deputado Federal. Com parecer favorável
das Comissões de Justiça, de Orçamento e de Administração Pública, foi
aprovado em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 338/2017,
(Mensagem nº 20/2017), de autoria do Poder Judiciário, que altera as
tabelas de vencimentos dos cargos efetivos, em comissão e das funções
gratificadas do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão,
sendo encaminhado à Sanção governamental. Em seguida, foi aprovado o
Requerimento nº 1028/17, do Deputado Rogério Cafeteira, solicitando
que sejam discutidos e votados em regime de urgência, em uma Sessão
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Extraordinária, a ser realizada logo após a presente Sessão, os Projetos de
Lei nºs: 364 e 366/17, bem como o Projeto de Lei Complementar nº 023/
17, de autoria do Poder Executivo. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs 1025/2017, da Deputada Andréa Murad,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
no período de 06 a 15 de dezembro do ano em curso, conforme atestado
médico e 1026/2017, da Deputada Graça Paz, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 12, 13, 14, 15, 16,
17 e 18 de dezembro do ano em curso, conforme documento em anexo. Por
força de acordo das lideranças os Projetos de Lei 364 e 366/17 e o Projeto
de Lei Complementar nº 023/17, todos do Poder Executivo, foram incluídos
na presente Ordem do Dia, tendo o Presidente anunciado suas votações e
os trabalhos foram, novamente suspensos, para que as competentes
Comissões técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC informou que os três projetos do Poder
Executivo foram acolhidos pelas competentes comissões. Desta forma o
Presidente anunciou a discussão e votação em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência os Projetos de Lei nºs:  364/2017, (Mensagem nº 126/
2017), de autoria do Poder Executivo, que institui a gratificação especial de
controle interno aos ocupantes de cargos de Auditor e Assistente de Auditor,
transforma cargos, altera a Lei nº 10.204, de 23 de fevereiro de 2015 e 366/
2017, (Mensagem nº 127/2017), de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a criação do grupo ocupacional Tributação, Arrecadação e
Fiscalização, da Administração Tributária do Estado do Maranhão, e o
plano de carreiras, cargos e salários. Estes projetos foram aprovados nos
seus turnos regimentais, com pareceres verbais e favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça; de Orçamento, de Relações do Trabalho e
Comissão de Administração Pública e encaminhados à Sanção
governamental, como também foi aprovado o Projeto de Lei Complementar
nº 023/2017, (Mensagem nº 125/2017), ainda de autoria do Poder Executivo,
que altera  a Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente, bem
como no tempo dos Partidos nem no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar o Senhor Presidente anunciou que a Comissão de Representação
Interna, que atuará durante o recesso legislativo, ficou assim constituída:
Deputados Glalbert Cutrim, Cabo Campos, Raimundo Cutrim, Graça
Paz, Roberto Costa, Léo Cunha e Hemetério Weba e encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrada a presente Ata que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 21 e dezembro de 2017. Deputado Othelino Neto
- Presidente, em exercício. 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 031/2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 849/2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Capitão da Polícia Militar do Maranhão,
o Senhor Pitágoras Mendes Nunes.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” Capitão da Polícia Militar do Maranhão, o Senhor Pitágoras
Mendes Nunes.

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 21 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO -
Segundo Secretário, em exercício

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 041/2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 850/2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão,
o Senhor Eurico Alves da Silva Filho.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” Coronel da Polícia Militar do Maranhão, o Senhor Eurico Alves
da Silva Filho.

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 21 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO -
Segundo Secretário, em exercício

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 055 /2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 851/2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Kleber Costa Carvalho.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Kleber Costa Carvalho, Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão.

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 21 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO -
Segundo Secretário, em exercício

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 020 /2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 852/2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Deputado Federal Roberto de Lucena.
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Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Deputado Federal Roberto de Lucena, natural da cidade de Santa Isabel,
região metropolitana de São Paulo.

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 21 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE  TRABALHO,
REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE
2017,  ÀS  12 HORAS E 30 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
VINICIUS LOURO
ROBERTO COSTA
GLALBERT CUTRIM
MAX BARROS
ANA DO GÁS
FÁBIO BRAGA
GRAÇA PAZ
EDSON ARAÚJO
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 345/

2017 – (MENS. GOV. Nº 114/2017) – que REGULA o “Programa Mais
Esporte”, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado MARCO AURÉLIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle.
DECISÃO: APROVADO  na sua forma original, nos termos do

voto do Relator. Rejeitada a EMENDA, apresentada  pelo Senhor
Deputado Max Barros.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 331/
2017 – (MENS. GOV. Nº 108/2017) – que AUTORIZA o Poder Executivo
a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a  união com base na
Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-
70, de 24 de agosto de 2001, para adoção das condições estabelecidas pela
Lei Complementar Federal nº 148, de 25 de novembro de 2014, e pela Lei
Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado LEVI PONTES

COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle. Administração Pública, Seguridade Social
e Relações de  Trabalho

DECISÃO: APROVADO  na sua forma original, nos termos do
voto do Relator. Rejeitada a EMENDA, apresentada  pelo Senhor
Deputado Max Barros.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 055/2017 – CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao senhor KLEBER COSTA CARVALHO, Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACÊDO
RELATORIA:  Deputado ANTÕNIO PEREIRA
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 364/

2017 – (MENS. GOV. Nº 126/2017) – que INSTITUI a Gratificação
Especial de Controle Interno aos ocupantes de cargos de Auditor e
Assistente de Auditor, transforma cargos, altera a Lei nº 10.204, de 23 de
fevereiro de 2015, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado MARCO AURÉLIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle, Administração Pública, Seguridade Social
e Relações de  Trabalho.

DECISÃO: APROVADO  na sua forma original, nos termos do
voto do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 023/2017 – (MENS. GOV. Nº 125/2017) – que
ALTERA a Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, que DISPÔE
sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado  e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado MARCO AURÉLIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle, Administração Pública, Seguridade Social
e Relações de  Trabalho.

DECISÃO: APROVADO  na sua forma original, nos termos do
voto do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 366/
2017 – (MENS. GOV. Nº 127/2017) – que DISPÕE sobre a criação do
Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, da
Administração Tributária do Estado do Maranhão, e o Plano de Carreiras,
Cargos e Salários.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado MARCO AURÉLIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle, Administração Pública, Seguridade Social
e Relações de  Trabalho.

DECISÃO: APROVADO  na sua forma original, nos termos do
voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de Dezembro de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS 21 DIAS DO
MÊS DE DEZEMBRO DO ANO  DE 2017,  ÀS  11 HORAS E 10
MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
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PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:

MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ROBERTO COSTA
ANTÕNIO PEREIRA
BIRA DO PINDARÉ (Suplente)
GLALBERT CUTRIM
ANA DO GÁS
CABO CAMPOS
FÁBIO BRAGA
MAX BARROS (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL  - (MENS. GOV. Nº Emitido ao PROJETO

DE LEI  Nº 341/2017 – que DISPÔE sobre a criação do Programa de
Incentivo à Agricultura Familiar no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado  BIRA DO PINDARÉ
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  21 de Dezembro de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO
DO ANO DE 2017, ÀS ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS, NA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

 PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – Presidente
FÁBIO BRAGA
CABO CAMPOS
JÚNIOR VERDE
MAX BARROS
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 011/2017 -  ( EM REDAÇÃO FINAL ) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 259/2017, QUE estima a Receita e fixa a Despesa
do Estado do Maranhão para o exercício de 2018,

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  21  de dezembro de 2017. LEIBE PRAZERES BARROS - Secretária
da Comissão

RESCISÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO N.º 02/2017 – ARP 026/2017 (Processo
Administrativo no. 4604/2017). PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DO MARANHÃO e Empresa KWA MATERIAIS LTDA,
CNPJ n.º 00.559.307/0001-27. OBJETO: Fica rescindida, unilateralmente,
a partir da data de assinatura deste Termo, a Ordem de Fornecimento n.º
002/2017-GMI, com fulcro no artigo 20 do Decreto n.º 7.892/2013 c/c
artigos 79, inciso I e  87, incisos III e IV, da Lei n.º 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: 26 de dezembro de 2017. ASSINATURA: Presidente
em exercício, da Assembleia Legislativa do Maranhão - Dep. Othelino
Neto – Distratante. São Luís – MA, 27 de dezembro de 2017.

LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO
Procurador-Geral

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
CANCELAMENTO

EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DO
REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR KWA MATERIAIS
LTDA (Ata de Registro de Preços nº 026/2017 -Processo 4604-2017).
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, por seu Presidente
em exercício – Deputado Othelino Neto, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 20 do Decreto nº 7.892/2013 c/c artigos 79, inciso I,
e 87, incisos III e IV da Lei 8666/93, Cláusula Vinte e Quatro da Ata de
Registro de Preços nº 026/2017-ALEMA e o apurado nos autos do Processo
Administrativo nº 4604/2017-ALEMA, torna público para conhecimentos
dos interessados, o cancelamento do Registro de Preços da Empresa KWA
MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 00.559.307/0001-
27. DATA DA ASSINATURA: 26 de dezembro de 2017. São Luís/MA,
27 de dezembro de 2017.

LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO
Procurador-Geral

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 38/2017, referente ao Processo
Administrativo nº 5069/2017-ALEMA. PARTES: Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e a Empresa BITAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS
(J R ALMEIDA NETO E CIA LTDA). OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento
de resíduos infectantes gerados pelos consultórios médico, odontológico,
enfermaria e farmácia da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional,
conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSSS.
VALOR CONTRATUAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101-Assembleia
Legislativa; Projeto Atividade: 4628– Atuação Legislativa; Plano Interno:
Manutenção. Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de
terceiros - PJ. Sub-Item de despesa: 3.33.90.39.47-Serviços diversos em
geral. Histórico: Contratação de empresa para serviços de coleta, transporte
e tratamento de resíduos da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional
deste Poder. Fonte de recursos:  0101000000-Recursos do Tesouro –
Exercício atual. NOTA DE EMPENHO N.º 2017NE02613, de 14/12/
2017, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). BASE LEGAL: Art. 24, II
da Lei 8.666/93 (Dispensa de Licitação). VIGÊNCIA CONTRATUAL:
12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.  DATA DA ASSINATURA:
17/01/2018. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa
do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente e
Empresa BITAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS (J R ALMEIDA NETO E
CIA LTDA), CNPJ nº 13.319.493/0001-79.  São Luís – MA, 18 de janeiro
de 2018.

TARCISIO ALMEIDA ARAUJO
Procurador-Geral
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