
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 030 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................03

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

MENSAGEM..................................................................................04

PROJETO DE LEI.........................................................................04

PROJETO DE RESOLUÇÃO.......................................................12

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

REQUERIMENTO..........................................................................13

INDICAÇÃO.................................................................................13

RESUMO DA ATA..........................................................................24

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................25

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................27

OFÍCIO.........................................................................................27

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputado Fernando Furtado (PC do B)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

13. Deputado Júnior Verde (PRB)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Rezende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
02. Deputado Alexandre Almeida (PSD) 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSL)
04. Deputado Max Barros (PRP)
05. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PEN)
03. Deputado Edilázio Júnior (PV)
04. Deputado Hemetério Weba (PV)
05. Deputado Rigo Teles (PV)
06. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

PV - PEN

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
02. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
03. Deputado Léo Cunha (PSC)
04. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
05. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER VICE-LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro    Dep. Carlinhos Florêncio

LICENCIADOS
Deputado Neto Evangelista (PSDB)
Deputado Ricardo Rios (SD)

1.  Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)

3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) - Lic. 
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



TERÇA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2018                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Fernando Furtado
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Marco Aurélio

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rogério Cafeteira

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICE PRESIDENTE-
Dep. Júnior Verde

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/03/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Dr. Levi Pontes

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS
3. PARTIDO VERDE - PEN..............................................8 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........7 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.03.2018

I – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (Nº 036/2018).

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2017,
DE AUTORIA DA DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “JACKSON LAGO” PARA TEREZINHA RÊGO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.

II – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (NºS 037 E 057/2018).

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/
2018, DE AUTORIA DA DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA
MIGUELINA PAIVA VECCHIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 059/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 001/2018, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CELEBRAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE COLABORAÇÃO
FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL COM O BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – BNDES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – TRANSFERIDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

4. REQUERIMENTO Nº 060/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 027/2018, DE SUA AUTORIA. – TRANSFERIDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 061/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 026/2018, DE SUA AUTORIA. – TRANSFERIDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

IV- REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 064/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DA
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 22 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

7. REQUERIMENTO Nº 065/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER DEPOIS DA
DELIBERAÇÃO DA MESA, SOLICITA A GENTILEZA DESTA
AUGUSTA ASSEMBLEIA QUE ABONE AS MINHAS FALTAS
NAS SESSÕES DOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO, EM RAZÃO DE VISITA AO SENADO
FEDERAL PARA VIABILIZAR PROJETOS ESTADUAIS,
CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/03/2018 – TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 032/18,  enviado através da Mensagem

Governamental Nº 012/18, que altera a Lei Estadual Nº 9.664, de 17 de
julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos
Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo Estadual – PGCE e revoga dispositivos da Lei Estadual Nº
9.299, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a criação de cargos
efetivos das Carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle,
no âmbito do Poder Executivo Estadual.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 033/18, de autoria do Senhor Deputado

Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a criação da “Central de Apoio ao
Idoso”.

2. PROJETO DE LEI Nº 034/18, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no Estado do Maranhão e adota outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 035/18, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, que torna gratuito o exame de mormo e anemia infecciosa
equina no Estado do MA e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/18,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor Reynaldo Soares da
Fonseca.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/18,
de autoria do Senhor Deputado Junior Verde, que concede a Medalha da
Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao 2º Sargento do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, o Sr. Carlos Marcone Martins Dias.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 031/18, de autoria do Senhor Deputado

Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública A Associação dos Trilheiros
de Balsas – MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” à Senhora Angela Maria Moraes Salazar.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 030/18, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 009/18, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e edificações
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do denominado “Parque Independência”, localizado no Município de
São Luís, e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 05 DE MARÇO DE 2018.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.

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

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 FÁBIO BRAGA (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 STÊNIO REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 033 / 18

Dispõe sobre a criação da “Central de Apoio ao
Idoso”.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir
central de apoio telefônico para atendimento ao idoso.

Parágrafo Único - A Central de Apoio ao Idoso tem como
objetivo minimizar a solidão na terceira idade, diminuindo a incidência
de depressão na velhice.

Art. 2º - O atendimento deverá ser realizado por profissional
da área de psicologia.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 28 de fevereiro de 2018.
- EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

No Estado do Maranhão, existe um grande número de idosos
que estão totalmente desprovidos de afeto familiar, necessitando de
atenção.

Quase ninguém, por decisão própria, decide ficar sozinho, já
que estar rodeado de pessoas e se sentir importante para alguém é uma
necessidade que a maioria das pessoas tem.

Estima-se que 10% dos idosos padecem de solidão que
compromete a saúde física e emocional. Dentre eles, 70% tem um
problema de saúde grave associado à solidão, problemas tanto no campo
psicológico como no físico.

Em geral, a solidão influencia na saúde cerebral de uma forma
muito similar ao do estresse crônico. Ambos provocam uma resposta
negativa no sistema endócrino e no sistema imunológico o que, por sua
vez, faz com que o organismo fique mais propenso a desenvolver
diferentes patologias.

A criação da “Central de Apoio ao Idoso” visa preencher uma
necessidade básica: o contato com outras pessoas, sendo assim,
submeto a presente propositura à apreciação de meus nobres pares,
esperando acolhimento.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 28 de fevereiro de 2018.
- EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 034 / 18

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no Estado do Maranhão e
adota outras providências.

CAPÍTULO I
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 1º. Fica aprovada a Lei Estadual de incentivo à inovação e
à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e nas políticas
públicas, com vistas à obtenção de autonomia tecnológica,
competitividade e inclusão social que contribuam para o
desenvolvimento do Maranhão, em conformidade com os arts. 218 e
219 da Constituição Federal, arts. 234, 235, 236 e 237 da Constituição
do Estado do Maranhão e com as disposições da Lei Federal nº 10.973,
de 02 de dezembro de 2004 e Lei nº 13.243, 11 de janeiro de 2016.

Parágrafo único.  As medidas às quais se refere o caput
deverão observar os seguintes princípios:

I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como
estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Maranhão;

II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos,
econômicos e financeiros para tal finalidade;

III - promoção da cooperação e interação entre os entes
públicos, entre os setores público e privado e entre empresas;

IV - estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a
atração, a constituição e a instalação de centros de pesquisa,
desenvolvimento e inovação e de parques tecnológicos no Maranhão;

V - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação
e às atividades de transferência de tecnologia;

VI - fortalecimento das capacidades operacional, científica,
tecnológica e administrativa das ICTs;

VII – atração de instrumentos de fomento e de crédito, bem
como sua permanente atualização e aperfeiçoamento;

VIII - simplificação de procedimentos para gestão de projetos
de ciência, tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados
em sua avaliação;

IX - utilização do poder de compra do Estado para fomento à
inovação; e,
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X - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes

às atividades das ICTs e ao sistema produtivo.
Art 2. O Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

(SISECTI), inclui:
I – Representante do Poder Executivo incumbido de gerir a

ciência, a tecnologia e a inovação no Estado do Maranhão;
II - Fundações Públicas de Direito Público Estadual que atuem

no amparo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico no
Estado do Maranhão;

III - entidades que se enquadrem como Instituição Científica e
Tecnológica (ICTs) atuantes no Estado do Maranhão;

IV - empresas, instituições econômicas e financeiras, sociais e
culturais que impulsionem o desenvolvimento tecnológico do Estado
do Maranhão;

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei considera-se:
I – Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no

ambiente produtivo ou social que resulte em novos processos, produtos
ou serviços, bem como em ganho de qualidade ou produtividade em
processos, produtos ou serviços já existentes, visando ampliar a
competitividade no mercado, melhorar as condições de vida da
população e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado
do Maranhão;

II – Agência de Fomento: órgão ou instituição de natureza
pública ou privada que tenha entre os seus objetivos a consecução de
ações que visem estimular e promover o desenvolvimento da ciência,
da tecnologia e da inovação, e dar apoio financeiro e suporte de
informações às políticas públicas nessas áreas;

III – Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação no Estado
do Maranhão - ICT: órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, instituição privada sem fins lucrativos e outros entes
públicos estaduais que tenham por missão institucional formar recursos
humanos e executar  atividades  ligadas  à  pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico,  à inovação  tecnológica  e  à  extensão  tecnológica
em  ambiente  produtivo,  sediadas no Estado do Maranhão;

IV – Instituição de Apoio: instituição que tem por finalidade
apoiar projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico, tecnológico e de inovação, conforme Lei Federal
Nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994;

V – Núcleos de Inovação Tecnológica - NIT: órgãos técnico-
gerenciais integrantes de ICTs ou associação de órgãos técnicos de uma
ou mais ICTs, com a finalidade de gerir a sua política de inovação;

VI – Parques Tecnológicos: complexos organizacionais de
caráter científico e tecnológico, estruturados de forma planejada,
concentrada e cooperativa, que agregam empresas cuja produção se
fundamenta em pesquisa tecnológica e que sejam promotores da cultura
da inovação, da competitividade industrial e da maior capacitação
empresarial, com vistas ao incremento da geração de riqueza ou inclusão
social;

VII – Incubadoras de Empresas: organizações que incentivam
a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais
ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas
leves, por meio do provimento de infraestrutura básica e da qualificação
técnica e gerencial do empreendedor, em caráter complementar, para
viabilizar o seu acesso à inovação tecnológica e a sua inserção
competitiva no mercado;

VIII – Aceleradora de Empresas: é uma organização que auxilia
outras organizações a alcançarem seus resultados de forma mais rápida
e com qualidade por meio de suporte ao sistema de gestão, em especial,
ao de desenvolvimento de produto e novo negócio;

IX – Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial,
programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar
ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo
produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou
mais criadores;

X – Criador: pessoa física que seja inventor, obtentor ou autor
de criação;

XI – Pesquisador Público: ocupante de cargo efetivo, civil,
militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de
caráter científico ou de desenvolvimento tecnológico;

XII – Inventor Independente: pessoa física, não ocupante de
cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor,
obtentor ou autor de criação;

XIII – Extensão Tecnológica em Ambiente Produtivo: atividades
que auxiliam empresas e entidades do setor produtivo a encontrar e
implementar soluções tecnológicas, mediante competências e
conhecimentos disponíveis nas ICTs;

XIV – Empresa de Base Tecnológica – EBT: empresa
legalmente constituída, com sede no Estado do Maranhão ou que tenha
investimentos no Estado do Maranhão, cuja atividade produtiva, além
de outras, é também direcionada para o desenvolvimento de novos
produtos e/ou processos fundamentados na aplicação sistemática de
conhecimentos  científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas
consideradas avançadas ou pioneiras;

XV – Nova Empresa de Tecnologia-START-UP: empresa
legalmente constituída, com sede no Estado do Maranhão, cuja atividade
produtiva, além de outras, é direcionada à prestação de serviços e à
provisão de bens tais como: serviços de e-mail, hospedagem e
desenvolvimento de sites e blogs; comunicação pessoal, redes sociais,
mecanismos de busca e divulgação publicitária na internet; distribuição
ou criação de software original por meio físico ou virtual para uso em
computadores ou outros dispositivos eletrônicos, móveis ou não;
desenho de gabinetes e desenvolvimento de outros elementos do
hardware de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos
informáticos; atividade de pesquisa, desenvolvimento ou
implementação de ideia inovadora;

XVI – Instrumentos Jurídicos: instrumentos legais
representados por convênios, termos de outorga, termos de parceria,
acordos de cooperação técnica, contratos de desenvolvimento conjunto,
protocolos de intenção e similares, celebrados entre a ICT, a Agência
de Fomento e a Administração Pública ou a Iniciativa Privada;

XVII – Contrapartida: aporte de recursos financeiros, de bens
ou de serviços relacionados com o projeto de pesquisa, economicamente
mensuráveis, durante a execução do projeto e na fase de prestação de
contas.

XVIII – Agência de Inovação: Complexo organizacional que
inclui Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), incubadoras de
empresas e/ ou parques tecnológicos.

XIX – Cadeias Produtivas: é um conjunto de etapas
consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos sofrem algum
tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem ou
serviço) e sua colocação no mercado.

XX – Empresário/Investidor Anjos: empresário/empreendedor
ou executivo que já trilhou uma carreira de sucesso, acumulando
recursos suficientes para alocar uma parte para investir em novas
empresas, bem como aplicar sua experiência apoiando a empresa.

XXI – Arranjo Produtivo Local-APL: aglomerado de agentes
econômicos, políticos e sociais que cooperam em atividades correlatas,
localizados em um mesmo território e que apresentam vínculos de
articulação, interação, cooperação e aprendizagem.

XXII – Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação
– IECTIs: arranjos público-privados que articulam competências com
base em uma infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação, instituições
de pesquisa e empresas, estruturando-se pela lógica de resolução de
problemas e orientadas pelas demandas de interesse estratégico do
Estado do Maranhão, com o objetivo de gerar conhecimento, produtos
e processos que impactem na ciência, tecnologia e inovação, na vida
das pessoas e no Maranhão.

XXIII – Beneficiário direto de uma medida legal de incentivo
fiscal: pessoa física ou jurídica destinatária final dos recursos financeiros
oriundos do referido incentivo.

§ 1º Somente serão considerados como inovação social aqueles
processos, produtos ou serviços que promovam a inclusão social;
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§ 2º As dicções constantes nos incisos devem respeitar as

proibições e restrições constantes da legislação eleitoral em ano de
eleição;

§ 3º Em se tratando de entidade que integre a Administração
Indireta, deve-se respeitar as atribuições da lei estadual que houver
autorizado a sua criação.

CAPÍTULO II
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO

MARANHÃO

Art. 4º. As entidades que tenham por finalidade legal promover
a pesquisa científica e tecnológica no Estado do Maranhão poderão
firmar os instrumentos jurídicos previstos no Inciso XVI do art. 3º,
para desenvolver projetos de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação com instituições públicas e privadas.

§ 1º Cabe às entidades referidas no caput deste artigo:
I - Implantar sistemas de suporte à inovação no setor produtivo

através da produção e comercialização de criações;
II - Prestar serviços às instituições públicas ou privadas,

compatíveis com suas finalidades e com os objetivos desta Lei, mediante
contrapartida;

III - Resguardar os resultados de suas pesquisas e
desenvolvimentos passíveis de proteção pela legislação da propriedade
intelectual;

IV- Incentivar e/ou firmar parcerias entre empresas e
instituições de ensino, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos,
nacionais e/ou internacionais, que tenham como objetivo a inovação,
que viabilize geração e desenvolvimento de produtos e sistemas.

V – Apoiar as sociedades de economia mista, autarquias e
fundações do Estado no planejamento e implantação de sistemas de
suporte à inovação, de proteção ao conhecimento inovador e de
produção e comercialização de criações;

VI – Estabelecer sua política de propriedade intelectual de
forma a garantir o estímulo à inovação e à proteção dos resultados das
pesquisas;

VII – Formalizar instrumentos jurídicos para a realização de
projetos de pesquisa e desenvolvimento e fomento à inovação
tecnológica, em regime de parceria com segmentos produtivos
direcionados à inovação e otimização de processos empresariais;

VIII – Formalizar instrumentos jurídicos para o
desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica;

VIX – Estimular a criação de ambientes especializados e
cooperativos de inovação.

§ 2º O instrumento jurídico que vier a formalizar a cessão da
tecnologia para outras instituições, para fins de exploração, deverá
estipular percentual, a favor da cedente, correspondente à sua
participação nos respectivos ganhos econômicos;

§ 3º Cada uma das ICTs do Estado do Maranhão deverá
estabelecer sua política de estímulo à inovação e à proteção dos
resultados das pesquisas, observada a legislação pertinente à matéria,
estimulando a pesquisa voltada ao ambiente produtivo, com foco no
desenvolvimento estadual, no respeito à vida e ao meio ambiente.

§ 4º O apoio previsto neste Artigo poderá contemplar redes e/
ou projetos nacionais e internacionais de pesquisa tecnológica, bem
como ações de empreendedorismo e de criação de ambientes de inovação,
inclusive incubadoras, parques tecnológicos e agências de inovação.

Art. 5º. As ICTs do Estado do Maranhão, mediante
remuneração ou contrapartida e por prazo determinado, sob as formas
admitidas em direito e observado o disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 poderão firmar instrumentos jurídicos para:

I - Compartilhar seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações com empreendedores
tecnológicos, preferencialmente com microempresas e empresas de
pequeno porte, em atividades voltadas à inovação, para a consecução
de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas
dependências por empresas nacionais, organizações de direito privado
sem fins lucrativos e pessoas físicas voltadas para atividades de
pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua
atividade-fim, nem com ela conflite.

§ 1º A forma de remuneração ou contrapartida a cargo das ICTs
do Estado do Maranhão e os limites de prazos dos instrumentos
jurídicos de que trata esse artigo serão estabelecidos em regulamento.

§ 2º A permissão e o compartilhamento, de que tratam os incisos
I e II deste artigo, obedecerão às prioridades, critérios e requisitos
aprovados e divulgados pelo órgão máximo das ICTs, observadas as
respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades
às empresas, organizações e pessoas interessadas;

§ 3º Os investimentos realizados em aquisição de novos
equipamentos e/ou melhoria dos equipamentos existentes, por ocasião
dos contratos ou convênios celebrados na forma do caput deste artigo,
reverterão ao patrimônio das ICTs do Estado do Maranhão.

Art. 6º. Os instrumentos jurídicos firmados entre as ICTs, as
instituições de apoio, as agências de fomento, entidades nacionais e
internacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para
atividades de pesquisa e as instituições privadas, cujo objeto seja
compatível com a finalidade desta Lei, poderão prever recursos para a
cobertura de despesas operacionais e administrativas decorrentes da
execução dos instrumentos jurídicos firmados.

Art. 7º. É facultado às ICTs do Estado do Maranhão celebrar
instrumentos jurídicos de transferência de tecnologia para outorga de
direito de uso ou de exploração de criação protegida ou não, nos casos
em que julgar conveniente, desde que observada a legislação pertinente
a matéria.

Art. 8º.  As ICTs do Estado do Maranhão na elaboração e
execução dos seus orçamentos adotarão as medidas cabíveis em relação
à administração e gestão de sua política de apoio à inovação de modo a
permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas
decorrentes de suas obrigações, inclusive as despesas para a proteção
da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e
eventuais colaboradores.

§ 1º Os recursos financeiros arrecadados diretamente pelas
ICTs do Estado do Maranhão constituem receita orçamentária própria,
a ser utilizada para despesas de investimento e de custeio da própria
instituição, observadas as normas pertinentes à execução orçamentária.

§ 2º Os valores recebidos pelas ICTs do Estado do Maranhão
em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por ela
desenvolvida e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente
na consecução dos objetivos de cada instituição, devendo ser fixado
percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos
ganhos econômicos, observados os limites previstos no regulamento
desta Lei.

Art. 9º. É facultado as ICTs do Estado do Maranhão prestar as
instituições públicas e privadas, serviços compatíveis com os objetivos
desta Lei nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo
dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima de cada ICT
do Estado do Maranhão.

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público estadual,
envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo, poderá
receber retribuição pecuniária, diretamente do órgão prestador do
serviço ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado
instrumento jurídico sempre sob a forma de gratificação especial e
desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito
da atividade contratada, respeitando o disposto no art. 37, XI da
Constituição Federal.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo
fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie,
vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos
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proventos, bem como, a referência como base de cálculo para qualquer
benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal, nos termos do
art. 37, XIV da Constituição Federal.

§ 4º A gratificação especial de que trata este artigo configura-se,
para os fins do art. 28 da Lei Federal n.º 8.212, de 24 de julho de 1991,
ganho eventual, sendo, portanto, parcela indenizatória não incorporável.

Art. 10º. É facultado as ICTs do Estado do Maranhão celebrar
acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa
científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou
processo, com instituições públicas e privadas.

§ 1º O Pesquisador Público envolvido na execução das atividades
previstas no caput deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à
inovação diretamente de instituições de apoio ou agência de fomento,
independente do seu regime de trabalho.

§ 2º A bolsa de estímulo referida no § 1º deste artigo não se
confunde com o pagamento de royalties ou qualquer outro direito que
possa advir da cotitularidade da tecnologia, produto ou processo.

§ 3º A bolsa de estímulo à inovação de que trata os parágrafos
anteriores deste artigo, concedida diretamente por instituição de apoio
ou por agência de fomento, constitui-se em doação civil aos servidores
das ICTs do Estado do Maranhão para realização de projetos de
pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia,
produto ou processo, cujos resultados não revertam economicamente
para o doador nem importem em contraprestação de serviços.

§ 4º Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas
que estiverem expressamente previstas, com valores, periodicidade,
duração e beneficiários identificados nos projetos.

§ 5º As bolsas concedidas nos termos deste artigo são isentas
do imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei Federal n.º
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integram a base de cálculo de
incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 28, incisos I
a III, da Lei Federal n.º 8.212, de 24 de junho de 1991.

§ 6º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da
propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração
das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o
direito ao licenciamento, observado o disposto no caput deste artigo.

§ 7º A propriedade intelectual e a participação nos resultados
referidos no § 6º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no
instrumento jurídico firmado, na proporção equivalente ao montante
do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e
dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes
contratantes.

Art. 11.  As ICTs do Estado do Maranhão poderão ceder seus
direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a
título não oneroso, nos casos e condições definidos em instrumento
jurídico firmado, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio
nome e sob sua inteira responsabilidade.

Parágrafo único - A manifestação prevista no caput deste artigo
deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição,
ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em
regulamento.

Art. 12. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica,
próprio ou em associação com outras ICTs, com a finalidade de gerir a
sua política de inovação, os quais terão como atribuições:

I – Organizar e desenvolver as atividades de apoio à inovação
nas empresas e instituições, particularmente de interesse regional;

II – Zelar pela implantação, manutenção e desenvolvimento da
política institucional de inovação tecnológica;

III – Atender e orientar as demandas apresentadas pelo setor
empresarial e pela sociedade para a prática da inovação;

IV – Participar da avaliação dos resultados decorrentes de
atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições
desta Lei;

V – Avaliar solicitação de inventor independente para adoção
de invenção;

VI – Promover, em parceria com os órgãos competentes, a
proteção das criações desenvolvidas na instituição e sua manutenção e

comercialização;
VII – Decidir sobre a conveniência de divulgação das criações

desenvolvidas na instituição passíveis de proteção pela legislação de
propriedade intelectual;

VIII – Atuar em consonância com os demais NITs apoiados
pelo Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (SISECTI);

IX – Emitir parecer sobre a conveniência de divulgar as criações
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção em conformidade
com a legislação pertinente sobre a propriedade intelectual;

X – acompanhar junto aos órgãos competentes o andamento
dos processos de pedido de proteção, bem como dos processos de
manutenção dos títulos de propriedade intelectual concedidos em nome
da instituição;

Parágrafo único - O Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SISECTI) apoiarão as ICTs na implantação de seus Núcleos
de Inovação Tecnológica.

Art. 13. Para subsidiar a formulação de políticas de inovação,
o órgão incumbido de gerir a ciência, a tecnologia e a inovação no
Estado do Maranhão – poderá solicitar as ICTs informações sobre:

I – A política de inovação e de propriedade intelectual da
instituição;

II – As criações desenvolvidas no âmbito da instituição;
III – As patentes requeridas e concedidas;
IV – Os pedidos de proteção de outros institutos de propriedade

intelectual e o respectivo deferimento se houver;
V – Os instrumentos jurídicos para a transferência de tecnologia

efetivados e os respectivos ganhos econômicos auferidos com a
comercialização do bem;

VI – As incubadoras de EBTs ou START-UPS implantadas;
VII – Os parques tecnológicos implantados ou utilizados pelas

ICTs ou pelas EBTs ou START-UPS incubadas;
VIII – As principais linhas de pesquisas desenvolvidas ou

priorizadas pelas incubadoras de empresas de base tecnológicas;
IX – As parcerias realizadas e o perfil dos parceiros.
Parágrafo único – As informações de que trata este artigo devem

ser fornecidas de forma consolidada, em periodicidade anual, com vistas
à sua divulgação, ressalvadas as informações sigilosas.

CAPÍTULO III
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DO PESQUISADOR

PÚBLICO NA ATIVIDADE DE INOVAÇÃO

Art. 14. É assegurada ao Pesquisador Público participação
mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 25% (vinte e cinco por
cento) nos ganhos econômicos auferidos pelas ICTs do Estado do
Maranhão resultantes de contratos de transferência de tecnologia e
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação
protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-
se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei
Federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 e art. 3º do Decreto Federal n.º
2.553, de 16 de abril de 1998.

§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser
partilhada pelas ICTs do Maranhão e os membros da equipe de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties,
remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da
exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, os custos
de produção das ICTs, encargos e obrigações legais decorrentes da
proteção da propriedade intelectual.

§ 3º A participação referida no caput deste artigo será paga
pelas ICTs em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da
receita que lhe servir de base.

§ 4º Às importâncias percebidas a título de incentivo na forma
desse artigo não se incorporam, a nenhum título, a remuneração ou ao
salário do servidor ou empregado, bem como não caracteriza a nenhum
título ou vínculo entre o aluno e a ICT.
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Art. 15. Ao Pesquisador Público é facultado, mediante

autorização formal do respectivo órgão de origem, afastar-se ou
licenciar-se para prestar colaboração ou serviço a uma ICT, observadas
as finalidades previstas nesta Lei.

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo Pesquisador Público na
instituição de destino devem ser compatíveis com a natureza do cargo,
posto ou graduação quando militares estaduais ou emprego público
por ele exercido na instituição de origem.

§ 2º Durante o período de afastamento de que trata o caput
deste artigo, será assegurado ao Pesquisador Público o vencimento do
cargo efetivo, o soldo correspondente ao posto ou graduação quando
militar ou o salário do emprego público da instituição de origem,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei,
bem como progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade
social ao qual estiver vinculado.

§ 3º As gratificações específicas do exercício do magistério
somente serão garantidas, na forma do § 2º deste artigo, caso o
Pesquisador Público se mantenha na atividade docente em instituição
científica e tecnológica.

§ 4o As gratificações específicas do pesquisador público em
regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano
de carreiras e cargos de magistério, serão garantidas, na forma do § 2o

deste artigo, quando houver o completo afastamento de ICT pública
para outra ICT, desde que seja de conveniência da ICT de origem.

§ 5º No caso de Pesquisador Público membro da Polícia Militar
ou Corpo de Bombeiros Militar, seu afastamento estará condicionado
à autorização do Comando Geral.

§ 6º A participação referida no caput deste artigo será paga pela
ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita
que lhe servir de base.

§ 7º  O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva,
inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de
magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa,
desenvolvimento e inovação em ICT ou em empresa e participar da
execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos
nesta Lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e
assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa
nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza.

Art. 16. Ao Pesquisador Público é permitido licenciar-se sem
remuneração e desde que não esteja em cumprimento do estágio
probatório, do cargo efetivo ou emprego público que ocupa por até 3
(três) anos consecutivos, renovável por igual período, para constituir
empresa ou colaborar com empresa cujos objetivos envolvam inovação
tecnológica, nos termos da legislação vigente.

§ 1o O afastamento ou a licença a que se refere esse artigo não
excederão os prazos dispostos na legislação federal e estadual
pertinentes.

§ 2o Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às
atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída na
forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação
temporária nos termos da legislação pertinente, independentemente de
autorização específica.

§ 3º Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído
empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença,
o disposto no art. 210, X, da Lei Estadual n.º 6.107 de 27 de julho de
1994.

Art. 17. É vedado ao dirigente, ao criador ou a qualquer servidor
civil ou militar, empregado ou prestador de serviços das ICTs do Estado
do Maranhão divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações
desenvolvidas no mesmo, de cujo desenvolvimento tenha participado
diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades.

Art. 18. Ao Pesquisador Público por interesse da ICT é
permitida a prestação de consultoria técnico-científica, desde que em
atividade compatível com a natureza do cargo efetivo ou emprego
público por ele exercido na instituição de origem e em conformidade
com os estatutos e regulamentos da instituição.

Art. 19. Ao aluno devidamente inscrito nos cursos de graduação
e programas de pós-graduação de ICTs do Maranhão que tenha
participado do processo de criação, é assegurada a título de incentivo,
participação nos ganhos econômicos auferidos, resultantes da
exploração de criação protegida, em proporções previamente
estabelecidas por meio de acordo formal.

CAPÍTULO IV
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 20. Aos inventores independentes que comprovem
depósito de pedido de patente ou pedidos de registro de criação de sua
autoria é facultado solicitar a adoção da criação por ICT, que decidirá
quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, visando à
elaboração de projeto para o seu futuro desenvolvimento, incubação,
industrialização e utilização pelo setor produtivo.

§ 1º O Núcleo de Inovação Tecnológica da ICT avaliará a
invenção, a sua afinidade com a área de atuação da instituição e o
interesse no seu desenvolvimento.

§ 2º Os Núcleos de Inovação Tecnológica das ICTs do Estado
do Maranhão informarão ao inventor independente, no prazo máximo
de 02 (dois) meses, a decisão quanto à adoção e desenvolvimento a que
se refere o caput deste artigo.

§ 3º Adotada a invenção, nos termos do caput deste artigo, o
inventor independente comprometer-se-á, mediante instrumento
jurídico, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a
exploração industrial da invenção protegida com as ICTs.

§ 4º Decorrido o prazo de 6 (seis) meses sem que a instituição
tenha promovido qualquer ação efetiva o inventor independente ficará
desobrigado do compromisso.

Art. 21. O Estado instituirá mecanismos de suporte aos
inventores independentes, inclusive com a constituição de um Sistema
Integrado de Informações sobre Propriedade Industrial, para
acompanhar e estimular o desenvolvimento de criações e inovações
tecnológicas.

Art. 22. O inventor independente pode ainda solicitar apoio a
agência de fomento estadual para depósitos de novos pedidos de
proteção, de criação e/ou para manutenção de pedido já depositado,
bem como para transferência de tecnologia.

CAPÍTULO V
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

Art. 23. Cabe ao Estado do Maranhão através do órgão
incumbido de gerir a ciência, a tecnologia e a inovação no âmbito
estadual, por meio da articulação com os demais órgãos da administração
pública direta, autárquica e fundacional, analisar a definição de setores
e das áreas temáticas de interesse do Estado para fins de incentivo à
inovação tecnológica, nos quais estimulará:

I – A cooperação entre empresas para o desenvolvimento de
produtos e processos inovadores;

II – A constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento
de projetos de cooperação envolvendo empresas maranhenses e
organizações de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para as
atividades de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a
geração de produtos e processos inovadores;

III – A criação de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
e START-UPS;

IV – A criação, implantação e consolidação de Parques
Tecnológicos;

V – A implantação de redes cooperativas para inovação
tecnológica;

VI – A adoção de mecanismos para a captação, criação ou
consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas
nacionais e estrangeiras.
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CAPÍTULO VI

DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS EM
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE INTERESSE DO ESTADO

Art. 24. Havendo interesse do Estado, mediante expressa
autorização do Governador do Estado, os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, poderão contratar entidades de direito
privado sem fins lucrativos ou empresas, individualmente ou em
consórcio e com reconhecida capacitação tecnológica no setor, para a
realização de atividades de pesquisa e de desenvolvimento envolvendo
risco tecnológico, para a solução de problema técnico específico ou
obtenção de produto ou processo inovador.

§ 1º O estímulo previsto no caput poderá ser organizado pela
criação de Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação –
IECTIs.

§ 2º O risco tecnológico de que trata o caput será compartilhado
em proporção definida contratualmente.

§ 3º A contratação fica condicionada à aprovação prévia de
projeto específico, com etapas de execução do contrato estabelecidas
em cronograma físico-financeiro, a ser elaborado pela empresa, entidade
ou consórcio a que se refere o caput.

§ 4º A contratante será informada quanto à evolução do projeto
e aos resultados parciais alcançados, devendo acompanhá-lo mediante
auditoria técnica e financeira.

§ 5º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a
que se refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu
objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois)
anos após o seu término.

§ 6º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance
parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, ao seu
exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira,
prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por
encerrado.

§ 7º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput
deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas
atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

§ 8º A contratação a que se refere o caput observará o disposto
na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, especialmente no que
se refere à dispensa de licitação em cumprimento ao disposto nos arts.
3º, 4º, 5º e 20º da Lei Federal n.º 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Art. 25. Os órgãos ou entidades da Administração Pública
Estadual direta e indireta promoverão e incentivarão o desenvolvimento
de processos, bens e serviços inovadores em empresas maranhenses
como também em entidades maranhenses de direito privado, sem fins
lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão
de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a
serem ajustados em instrumento jurídico específico, destinados a apoiar
atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades
da política estadual de ciência, tecnologia e inovação, conforme art. 19º
da Lei Federal n.º 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Art. 26. Os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual direta e indireta deverão dar oportunidade na aquisição de
bens e serviços, a empresas sediadas no Estado e preferencialmente de
base tecnológica, desde que obedeçam aos requisitos de melhor prazo
de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, preço,
compatibilidade e desempenho, observando o disposto na Lei Federal
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 27. O Estado deverá, sempre que possível, dar
oportunidade à aquisição de produtos, processos e/ou serviços
desenvolvidos com base na presente Lei.

CAPÍTULO VII
DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM FUNDOS DE

INVESTIMENTO EM EMPRESAS INOVADORAS

Art. 28. O Estado, suas autarquias, fundações e empresas por
ele controladas, direta e indiretamente, poderão participar na qualidade
de cotistas, em fundos mútuos de investimento com registro na

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinados à aplicação em
carteira diversificada de valores mobiliários de emissão de empresas
inovadoras, conforme regulamentação e nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. A participação de que trata o caput deste
artigo, deverá observar os limites de utilização dos recursos públicos
previstos na legislação vigente.

CAPÍTULO VIII
DOS INCENTIVOS

Art. 29. Observado a legislação vigente, fica o Poder Executivo
autorizado a instituir política de incentivos fiscais e financeiros com
vista à consecução dos objetivos desta lei.

§ 1º Poderão ser beneficiárias dos incentivos fiscais, as
universidades federais ou estaduais e outras entidades públicas e/ou
privadas e empresas para tanto expressamente autorizadas, nos termos
da legislação aplicável, desde que com unidade produtora e/ou centro
de pesquisa instalado no Estado do Maranhão, bem como, pesquisadores
e cientistas domiciliados no estado, credenciados no âmbito de projetos
aprovados por agências de fomento.

§ 2º Na hipótese de empresa de base tecnológica que tenha
firmado instrumento jurídico com o Estado do Maranhão, assumindo
compromisso de criação, manutenção ou ampliação de postos de
trabalho no Estado, poderá ser concedido crédito fiscal presumido do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nos termos e condições a
serem estabelecidos em regulamento.

§ 3º O benefício previsto no § 2º deste artigo ficará limitado ao
montante global estabelecido no instrumento jurídico firmado.

Art. 30. O Estado do Maranhão deverá instituir mecanismos
de incentivo à atração de investidores-anjo e a criação de redes desse
tipo de investidores no âmbito estadual.

Art. 31. Fica instituído o Selo Empresa Inovadora e o Prêmio
Inova Maranhão a serem regulamentados por ato administrativo do
Poder Executivo, como formas de reconhecer, valorizar e incentivar a
inovação.

Seção I
Do Incentivo Fiscal ao contribuinte de ICMS

Art. 32. Fica autorizado a criação de incentivo fiscal para o
contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação - ICMS, com estabelecimento
credenciado junto à Fazenda Estadual, que apoiar financeiramente
projeto científico, tecnológico ou de inovação aprovado previamente
pelo Executivo Estadual.

Art. 33. O incentivo fiscal de que trata o art. 32º será concedido
na modalidade de crédito presumido do imposto para abater o valor do
ICMS devido pelas saídas.

§ 1º O incentivo de que trata o caput limitar-se-á ao limite
financeiro de que trata o art. 38, bem como aos seguintes percentuais
do valor do ICMS a recolher por cada período de apuração:

I - 20% (vinte por cento) se o valor do ICMS a recolher for até
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

II - 15% (quinze por cento) se o valor do ICMS a recolher for
acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);

III - 10% (dez por cento) se o valor do ICMS a recolher for
acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) até R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais);

IV - 5% (cinco por cento) se o valor do ICMS a recolher for
acima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

§ 2º Se o valor do incentivo resultar em quantum inferior ao do
crédito máximo da faixa imediatamente anterior, considera-se esse valor
máximo como crédito presumido ou dedução.
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§ 3º O crédito presumido ou dedução de que trata o inciso IV

poderá ser de até 7% (sete por cento) se o contribuinte financiar projetos
que envolvam compras, conservação ou manutenção de equipamentos
ou construção, reforma, ampliação, recuperação ou outras melhorias
de imóveis situados neste Estado e destinados ao uso científico ou
tecnológico.

§ 4º O incentivo somente poderá ser utilizado após o pagamento
total dos recursos empregados no projeto científico, tecnológico ou de
inovação apoiado.

Art. 34. A concessão do incentivo fica condicionada à prévia
aprovação do projeto pelo órgão responsável pela gestão da ciência,
tecnologia e inovação no Estado do Maranhão e ao credenciamento
específico concedido por parte da Fazenda Estadual ao contribuinte
financiador.

Art. 35. Fica vedada a utilização do incentivo fiscal para atender
ao financiamento de projetos dos quais sejam beneficiários diretos o
próprio contribuinte incentivado, suas coligadas ou controladas, seus
sócios ou titulares, bem como, cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Art. 36. O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios
previstos nesta Lei, mediante fraude ou dolo, estará sujeito à multa
correspondente a duas vezes o valor do abatimento que tenha efetuado,
independentemente de outras penalidades previstas em lei.

Art. 37. Não podem usufruir do benefício os contribuintes do
ICMS que:

I - estejam em débito com a fazenda pública federal, estadual
ou municipal, ou com o sistema de seguridade social;

II - nas situações previstas na legislação ambiental, não tenham
licenciamento ou estejam descumprindo exigências de preservação do
meio ambiente.

Art. 38. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei e fixará limite financeiro anual para o montante a ser financiado por
meio do incentivo fiscal aqui tratado, não podendo este ultrapassar a
0,40% (quarenta centésimos por cento) do total da arrecadação do
ICMS realizada no exercício imediatamente anterior ao da concessão.

§ 1º O decreto que regulamentar esta Lei especificará a forma
de adequação dos percentuais estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º
ao limite financeiro disposto no caput deste artigo.

§ 2º O Governo Estadual poderá autorizar, por ato específico,
a transferência para o exercício seguinte do quantum não utilizado do
limite financeiro de que trata o caput.

CAPÍTULO IX
DO FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO

Art. 39. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir
fundo específico para financiamento da política estadual de ciência,
tecnologia e inovação, observando-se a legislação pertinente, com vista
à consecução dos objetivos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo Único. Os recursos oriundos desse fundo serão
aplicados exclusivamente em projetos de interesse do Estado do
Maranhão.

Art. 40. O Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
tem por finalidade:

I – financiar pesquisa aplicada voltada para a resolução de
problemas pertinentes às áreas estratégicas de interesse do Estado do
Maranhão para a consecução do seu desenvolvimento, a serem definidas
no âmbito da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação;

II – financiar, prioritariamente, projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação vinculados aos Institutos Estaduais de
Ciência, Tecnologia e Inovação – IECTIs;

III – modernizar e ampliar a infraestrutura de ciência, tecnologia
e inovação do Estado do Maranhão;

IV – financiar ações dos programas voltados à Ciência,
Tecnologia e Inovação no Estado do Maranhão.

Art. 41. São Recursos do Fundo:

I – recursos oriundos dos valores devolvidos ao Erário em
casos de corrupção e desvio de dinheiro público;

II – 5% (cinco por cento) oriundo das receitas provenientes
dos royalties e da participação especial devida em função da exploração
do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

III – juros, dividendos e quaisquer outras receitas decorrentes
de aplicação de recursos do Fundo;

IV – doações, legados e contribuições de pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;

V - repasses de instituições financeiras, de fomento e de
desenvolvimento;

VI – recursos provenientes de incentivos fiscais, bem como
auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participação em
convênios com entidades públicas e privadas de âmbito nacional e
internacional.

VII – saldos de exercícios anteriores;
VIII – rendas provenientes de patentes e propriedade

intelectual;
IX – empréstimos contraídos por antecipação de receitas;
X – dotações especiais do orçamento do Estado e recursos não

reembolsáveis, provenientes da União, dos Municípios e de outras
fontes;

XI – outros bens e recursos que venham a ser incorporados ao
Fundo.

Art. 42. A aplicação dos recursos do Fundo obedecerá à
regulamentação proposta pelo Governador do Estado, e terá a seguinte
destinação:

I – para aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação, propostos por instituições públicas de ensino superior e/ou
pesquisa no âmbito dos Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e
Inovação – IECTIs, até o limite de 30% (trinta por cento) do Fundo;

II – para aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação em geral, propostos por instituições de ensino superior e/
ou pesquisa, até o limite de 20% (vinte por cento) do Fundo;

III – para aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação de interesse estratégico do Estado aprovados pelo Conselho
de Orientação do Fundo por proposição do Executivo Estadual, até o
limite de 20% (vinte por cento) do Fundo;

IV – para aplicação em ações do Governo Estadual, até o limite
de 30% (trinta por cento) do Fundo.

Parágrafo único. Somente após 2 (dois) anos da promulgação
desta Lei, os percentuais referidos neste artigo poderão ser alterados
por proposta do Executivo Estadual, aprovada pelo Conselho Estadual
de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI).

Seção I
Do Órgão Gestor do Fundo

Art. 43. Fica o Executivo Estadual, quando da instituição do
fundo previsto no artigo 39 deste diploma, responsável por estabelecer
o Órgão Gestor do Fundo.

Art. 44. Ante a criação do fundo, fica instituída a Unidade
Gestora do Fundo – UGF, no âmbito da Poder Executivo, com o
objetivo de realizar a gestão e a operacionalização do Fundo.

Art. 45. - Compete à Unidade Gestora do Fundo:
I - gerir e operacionalizar os recursos do Fundo;
II - efetuar o repasse dos recursos destinados aos projetos de

pesquisa, desenvolvimento e inovação aprovados pelo Conselho de
Orientação do Fundo;

III - implementar a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação, relativas à aplicação dos recursos do Fundo nas áreas de
interesse prioritário e estratégico para o Estado;

IV - captar recursos para o Fundo, oriundos de entidades
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;

V - elaborar relatórios técnicos e financeiros relacionados à
gestão do Fundo;
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VI - assessorar o Executivo Estadual em todos os assuntos e

decisões relativas ao Fundo;
VII - desenvolver outras atividades delegadas pelo Governo

Estadual.
Art. 46. A UGF terá um Coordenador designado por Portaria

do Governo Estadual, o qual se incumbirá de sua administração e
operacionalização.

Art. 47. Os recursos do Fundo serão movimentados através de
conta específica criada para este fim em banco público oficial.

Seção II
Do Conselho de Orientação

Art. 48. Fica o Executivo Estadual, quando da instituição do
fundo previsto no artigo 39 deste diploma, responsável por estabelecer
o Conselho de Orientação do Fundo (COF), órgão diretamente vinculado
a Governo Estadual.

Art. 49. Compõe o Conselho de Orientação do Fundo (COF),
os seguintes membros, cabendo ao Governador indicar:

I – Presidente;
II – Secretário Executivo;
III – um representante do Executivo Estadual vinculado ao

planejamento orçamentário do Estado;
IV – um representante do Conselho Estadual de Ciência,

Tecnologia e Inovação;
V – um representante do banco oficial público responsável

pela conta específica do Fundo.
VI – um representante de setor produtivo.
Art. 50. Compete ao Conselho de Orientação do Fundo:
I - orientar e aprovar a captação e aplicação dos recursos, em

consonância com a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação;
II – elaborar seu Regimento Interno.
§ 1º O Conselho de Orientação reunir-se-á pelo menos 1 (uma)

vez por bimestre.
§ 2º As deliberações do Conselho de Orientação serão tomadas

por maioria absoluta de votos, cabendo ao Presidente, além do seu, o
voto de qualidade.

§ 3º As deliberações do Conselho de Orientação devem ser
publicadas no Diário Oficial do Estado.

CAPÍTULO X
DAS PRIORIDADES DO ESTADO PARA O ESTÍMULO À

INOVAÇÃO NO MARANHÃO

Art. 51. As prioridades do Estado para o estímulo à inovação
serão estabelecidas no âmbito da Política Estadual de Ciência, Tecnologia
e Inovação.

Art. 52. O órgão gestor da política estadual de ciência, tecnologia
e inovação com o apoio do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SISECTI) deverá promover programas, projetos e ações
específicas de estímulo à inovação nas micro, pequenas e médias
empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizada pelas ICTs
do Estado do Maranhão.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53.  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
máximo de 120 (cento e vinte dias) contados da data de sua publicação.

Art. 54. Fica o Chefe do Poder Executivo Estadual autorizado
a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual, criar e
extinguir unidade orçamentária e abrir crédito especial para atender ao
disposto nesta Lei.

Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 28 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014 / 18

Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor
Reynaldo Soares da Fonseca.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Senhor Reynaldo Soares da Fonseca.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
fevereiro de 2018.

JUSTIFICATIVA

O Dr. Reynaldo Soares da Fonseca é um magistrado que
construiu sua carreira jurídica com muita consistência. Já passou por
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vários órgãos e poderes e, hoje, é Ministro do Superior Tribunal de
Justiça.

A homenagem pretendida nada mais é do que um justo
reconhecimento a este ser ímpar pela sua trajetória como jurista, bem
como pelos relevantes serviços prestados à sociedade maranhense.

Esta homenagem possui uma mensagem educativa para todos,
na medida em que a perpetuação da lembrança de servidores públicos
probos e prestativos, como é o caso do Dr. Reynaldo Fonseca, reflete
modelos de vida e de trabalho que atuam como fonte de inspiração e
exemplo a ser seguido, por todos, em especial, pela juventude, tão
carente de modelos.

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

LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 138, inciso I, alínea “i”, RI/AL.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 28 de fevereiro de 2018.
- Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015 / 18

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao 2º Sargento do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, o Sr. Carlos
Marcone Martins Dias”.

Art. 1º- Fica conceituada a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao 2º Sargento BM, o Sr. Carlos Marcone Martins
Dias.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN” SÃO LUÍS, 01 de março de 2018 –
JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL - PRB

JUSTIFICATIVA

Considerando as inúmeras ações desenvolvidas no atributo de
suas funções como 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão, apresentamos o presente Projeto de Resolução Legislativa,
em reconhecimento aos esforços do Sr. Carlos Marcone Martins Dias,
em favor do bem-estar de todo a sociedade.

Nascido em 02 de fevereiro de 1975, no povoado Enseada dos
Nogueiras na cidade de Palmeirândia - MA, filho de Carlos Santos
Dias e Margarida Martins Dias, desde sua juventude já demonstrava
admiração pela missão de proteger vidas. Admiração esta, que o motivou
a ingressar na corporação.

Para tanto, direcionou a sua formação acadêmica e profissional,
realizando diversos cursos de aperfeiçoamento técnico e preparação
para a atuação na corporação, como os cursos de Formação de Soldados,
Formação de Cabos e de Formação de Sargentos, todos pela CBMMA,
entre outros, reafirmando o entendimento de que são qualidades suas a
competência, capacidade e idoneidade.

Ao longo de sua carreira, o homenageado tem se destacado
pelos princípios de ética, preocupação com os problemas que afligem
os menos favorecidos e, sobretudo, com o seu comprometimento em
manter a sociedade verdadeiramente amparada, tendo recebido diversas
condecorações ao reconhecimento do trabalho exercido no cumprimento
do dever e da defesa da sociedade, tais como os Títulos de Cidadão dos
municípios de Igarapé do Meio, São Mateus e Bela Vista, além da
condecoração com a medalha Alferes Moraes Santos, e as de Serviço
Bombeiro Militar, por 10 e 20 anos de serviço consecutivos.

No Corpo de Bombeiros Militar, o Sr. Carlos Marcone foi o
responsável pela fundação e coordenação do Projeto “Bombeiro Mirim”
nos municípios de São Mateus, Raposa, Igarapé do Meio, Monção,

Bela Vista, Lago Verde e Pio XII, revelando a nobre atuação voltada
para o desenvolvimento educacional e social do Estado.

Assim, com base em sua experiência, dedicação e compromisso
frente ao Corpo de Bombeiros Militar, o Sr. Carlos Marcone faz jus a
medalha “ Manoel Bequimão”, em reconhecimento a este cidadão que
arriscando sua vida, contribui para o bem-estar de toda a população.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN” SÃO LUÍS, 01 de março de 2018 –
JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL - PRB

REQUERIMENTO N° 064 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 19 de
fevereiro a 22 de fevereiro do corrente ano, conforme Atestado Médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 28 de fevereiro de 2018. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual - PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.03.18
EM: 05.03.18

REQUERIMENTO Nº 065 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, peço a gentileza que a Mesa desta Augusta
Assembleia abone as minhas faltas nas sessões dos dias 06, 07 e 08 de
fevereiro do corrente ano, em razão de visita ao Senado Federal para
viabilizar projetos estaduais, conforme declaração anexa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de fevereiro de 2018.
- Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.03.18
EM: 05.03.18

INDICAÇÃO Nº 082 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
ADEMIR DUARTE DA CRUZ, a possibilidade de TÉRMINO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de conclusão da construção da casa de farinha no
município de Anajatuba, tendo em vista que se trata de meio de sustento
de diversas famílias moradoras do local.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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.
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INDICAÇÃO Nº 083/ 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
ADEMIR DUARTE DA CRUZ, a possibilidade de REPAROS NA
ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO POVOADO DE
CAJUEIRO NA CIDADE DE ANAJATUBA/MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reparos na referida estrada que liga o Município ao
povoado acima referido, pois a mesma se encontra em péssimas
condições de tráfego, prejudicando a locomoção de veículos e pedestres.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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 084 / 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 INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO, a
possibilidade de REPAROS NA MA 339 QUE LIGA A CIDADE DE
ANAJATUBA AO POVOADO AFOGA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reparos na referida MA que liga o Município ao
povoado acima referido, pois a estrada se encontra em péssimas
condições de trafego, prejudicando a locomoção de veículos e pedestres.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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 085 / 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 PREFEITO DE SANTA RITA-MA HILTON
GONÇALO DE SOUSA, solicitando que aprecie a possibilidade de
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PIÇARREIRA EM SANTA RITA-
MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima referida, pois a mesma
encontra-se intrafegável, causando uma série de transtornos a população
e aos veículos que ali circulam.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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 086 / 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 PREFEITO DE SANTA RITA-MA HILTON
GONÇALO DE SOUSA, solicitando que aprecie a possibilidade de
CONCLUSÃO DA PRAÇA E DA QUADRA ESPORTIVA NA RUA
DA PIÇARREIRA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade conclusão da obra referente a construção de quadra
poliesportiva na rua acima referida, pois a mesma teve início, porem
até o presente momento não foi concluída. Trata-se de obra de grande
valor para a população local voltada ao esporte e lazer.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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 087 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PERREIRA, ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ADEMIR
DUARTE DA CRUZ, a possibilidade de IMPLANTAÇÃO DE
COLETA DE LIXO E DESCARTE EM LOCAL ADEQUADO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de implantação de sistema de coleta de lixo de descarte
adequado de resíduos na cidade de Anajatuba, Maranhão, como medida
de saneamento básico a fim de preservar a saúde pública do município.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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 088 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PERREIRA, ao SECRETÁRIO DE SAÚDE, JAMES ARNOLDO
MENDES DA COSTA, a possibilidade de CONCLUSÃO DA
CONSTRUÇÃO DA ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA
TRAVESSA VICTOR LOBATO, BAIRRO LIMIRIQUE,
ANAJATUBA-MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de conclusão da construção da Unidade Básica de Saúde
no bairro acima referido para que tal unidade possa atender aos cidadãos
do município, levando saúde e qualidade de vida aos mesmos. A obra
está em construção há muito tempo e encontra-se parada no momento,
causando graves danos a população que necessita de atendimento
médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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 089 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PERREIRA, ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ADEMIR
DUARTE DA CRUZ, a possibilidade de CONCLUSÃO DA
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CERQUEIRÃO,
BEM COMO DO COMPLEXO ESPORTIVO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de conclusão da construção estádio municipal Cerqueirão
e do complexo esportivo, tendo em vista a necessidade de oferecer
esporte e lazer à comunidade e a continuidade do serviço público.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 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 090 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SIDNEY COSTA
PERREIRA, ao SECRETÁRIO DE SAÚDE, JAMES ARNOLDO
MENDES DA COSTA, a possibilidade de REFORMA DA UNIDADE
MISTA SANTA MARIA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO
LEITE, CENTRO, ANAJATUBA-MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reforma da unidade mista Santa Maria no bairro acima
mencionado, pois as instalações se encontram em situação precária,
necessitando de reforma para melhor atender a população que precisa
de atendimento médico.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 091 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, WELITON
JORGE SOUSA DE OLIVEIRA, a possibilidade de REATIVAÇÃO
DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO
CAQUENA EM ANAJATUBA-MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade reativação da Escola acima referida, pois se trata da única
unidade de ensino do local e sua falta prejudica consideravelmente as
crianças e adolescentes moradoras do local que necessitam frequentar
a escola.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 092 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, WELITON
JORGE SOUSA DE OLIVEIRA, a possibilidade de REFORMA DA

ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL LOCALIZADA NO
POVOADO QUEBRA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reforma da Escola acima referida, pois a mesma se
encontra em péssimas condições para o processo de ensino-
aprendizagem, prejudicando os alunos que ali frequentam.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 093 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
ADEMIR DUARTE DA CRUZ a possibilidade de CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, BEM COMO ÁREA DE
EVENTOS NA RUA DA IGREJA MATRIZ EM ANAJATUBA-MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de cumprir com o compromisso de construção da praça
da igreja matriz, bem como da área de eventos, pois se trata de
compromisso firmado entre o poder público municipal e a população
e até o presente momento, nada foi feito apesar de terem derrubado as
antigas construções.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 094 / 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 PREFEITO DE SANTA RITA-MA, HILTON
GONÇALO DE SOUZA a TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA
PONTE QUE ATRAVESSA O RIO ITAPECURU NO POVOADO
AREÍAS EM SANTA RITA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade conclusão da obra referente à ponte sob o rio Itapecuru
no povoado acima referido, pois a obra encontra-se paralisada e a
população fica refém do uso de balsas para se locomover.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 095 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
ADEMIR DUARTE DA CRUZ a possibilidade de TÉRMINO DA
CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE
MOÍDO EM ANAJATUBA-MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade conclusão das obra do poço artesiano no povoado de
moído no município que se encontram paralisadas, prejudicando o
abastecimento de água no povoado.
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WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 096 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
ADEMIR DUARTE DA CRUZ a possibilidade de RECUPERAÇÃO
DA ESTRADA QUE LIGA ANAJATUBA A SEIS POVOADOS
VIZINHOS COMO MOÍDO, BAUNILHA I, BAUNILHA II,
CAPAÚBA, RONCADOR E PESO GRANDE.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de recuperar a referida estrada, pois se trata de trecho
que liga o município a diversos povoados vizinhos e a falta de
conservação prejudica os moradores que precisam se deslocar até a
sede do município.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 097 / 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 PREFEITO DE ANAJATUBA, SYDNEI DE
COSTA PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
ADEMIR DUARTE DA CRUZ a possibilidade de TÉRMINO DA
CONSTRUÇÃO DO NOVO MATADOURO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de cumprir com o compromisso de construção do novo
matadouro, pois se trata de compromisso firmado entre o poder público
municipal e a população e até o presente momento, nada foi feito.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 098 / 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 Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que, junto ao setor
competente, viabilize a promoção de estrutura permanente e definitiva
ao projeto Praia Inclusiva.

O projeto Praia Inclusiva oferece, aos cidadãos maranhenses
que necessitam de auxílio para sua plena locomoção, o direito básico
ao lazer, à cultura e ao esporte. O público-alvo do projeto conta com
um espaço de encontro para atividades de lazer, cultura e esporte com
acessibilidade, possibilitando o encontro destes cidadãos com o litoral
de nosso Estado de forma plena.

Vê-se assim como relevante interesse público que tal projeto
não se dê de maneira corriqueira ou esporádica, mas sim de forma
permanente, de maneira que todos os que possuem qualquer dificuldade
de locomoção, seja psico ou motora, possam exercer todos os direitos
inerentes à sua condição de cidadão, sem qualquer restrição ou amarra.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de
março 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 099 / 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 Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente a ampliação do Projeto Travessia para o município de
Timon.

O Projeto Travessia foi instituído no sentido de facilitar a
mobilidade dos cidadãos maranhenses que necessitam valer-se de
cadeiras-de-rodas para sua locomoção diária. Inegável as dificuldades
existentes no município para a locomoção dos que se encontram nesta
condição, desta forma, julga-se necessária e oportuna a presente
indicação, a fim de que se ofereça o serviço de transporte especial
gratuito, previsto no Projeto, também no município de Timon.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de
março 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 100 / 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 Excelentíssimo Senhor Presidente da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o Senhor
Lawrence Melo, para que determine ao setor competente, a
implantação de uma linha de ônibus para servir a Comunidade Carlos
Augusto, zona rural do município de Paço do Lumiar.

A presente indicação é oriunda de demanda apresentada pelos
moradores da comunidade Carlos Augusto que, entre outras
intervenções, necessitam de uma linha de ônibus para atender os
moradores do local. Atualmente os moradores da comunidade utilizam
a linha Vila São José, da empresa Taguatur, cujo ponto final da linha
fica muito distante da comunidade supracitada, fazendo com aqueles
que utilizem a condução, percorram um longo trecho a pé, correndo
risco de assaltos, principalmente no período noturno.

Isto posto, solicitamos o atendimento da proposição em
questão, haja vista que uma vez implantada a linha de ônibus irá
beneficiar mais de 400 (quatrocentos) famílias que residem na
comunidade Carlos Augusto e que possuem no transporte público seu
principal meio de locomoção, pois trata-se de uma comunidade
predominantemente carente.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 01 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 101 / 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 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Sr. Antônio Araújo, solicitando a pavimentação asfáltica das ruas do
bairro Recanto dos Ipês, nesta cidade.

A presente indicação é oriunda de solicitação dos moradores
da região, que estão sendo prejudicados em razão dos inúmeros
transtornos causados pelas péssimas condições das ruas do supracitado
bairro.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos a
pavimentação asfáltica das ruas do Recanto dos Ipês, especialmente a
Rua 3, Quadra G, que encontram-se com uma grande quantidade de
buracos e erosões que causam contratempos e dificultam a
trafegabilidade e o acesso de pedestres, meios de transporte,
principalmente no período chuvoso.

A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Recanto
dos Ipês irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma
melhora significativa nas condições de vida da população que residem
no bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 01 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 102 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Diretor de Relações Institucionais,
o Sr. José Jorge Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade
possível, a substituição do transformador da Escola Terezinha Borges,
localizada no município de Pedro do Rosário/MA.

A presente solicitação é oriunda de demanda feita pelos docentes
e discentes da Escola Estadual Terezinha Borges, que encontra-se com
alguns problemas de infraestrutura que comprometem a utilização e
qualidade do ensino fornecido na escola. Citamos como exemplo, o
transformador da instituição, que é antigo e não atende as necessidades
do centro de ensino

Diversos são os relatos, de “apagões” e quedas de energia,
principalmente no período noturno, que faz com que as aulas e atividades
sejam constantemente interrompidas, prejudicando a carga-horário dos
alunos da escola.

Assim, com o fulcro de atender a demanda da população do
município, em especial da comunidade escolar, que clamam por
instituições com ambiente saudável, condições físicas e estruturais
propícias ao estudo, colaborando para a saúde e o conforto dos
estudantes, é que se torna imperiosa e justifica-se a presente
proposição, visando a substituição do transformador da Escola Estadual
Terezinha Borges.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 01 de março de 2018 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso transferido do Pequeno
Expediente, de quinta-feira. Deputado Rogério Cafeteira. Deputado
Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Louvado seja Deus. Assim diz a palavra de Deus: “O Senhor
se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus
caem nas suas próprias armadilhas”. Livro doe Salmos, 9:16. Com essa
Mensagem Bíblica, nós saudamos a todos, externando um boa tarde.
Em especial, cumprimento ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Othelino Neto. E em seu nome aqui me permita, Presidente, saudar
todos os nobres parlamentares presentes a esta sessão. Senhoras e
senhores, nós queremos destacar na tarde de hoje, primeiro, uma
iniciativa que nós tivemos a oportunidade de participar na sala de
comissões nesta Casa. Como sempre temos feito durante o período da
tarde, aqui, na segunda-feira, vindo a esta sessão, abordando temas
importantes e defendendo as causas sociais, populares deste estado,
cumprindo o nosso mandato parlamentar. De terça a quinta-feira pela
manhã, sempre temos a oportunidade também da mesma forma estar
aqui nas sessões interagindo com V. Exas., nobres deputados. Mas
durante o período que nós estamos aqui, nós temos feito um trabalho
também nas salas de comissões, em audiências públicas, em reuniões.
E entre essas reuniões eu quero destacar uma reunião muito importante,
uma audiência que nós tivemos a oportunidade de presidir através da
comissão de assuntos municipais e que foi a consolidação dos limites
cartográficos entre os municípios de São Bento e São Vicente de Ferrer.
Eu trago, na tarde de hoje, essa importante iniciativa, porque é um
trabalho técnico que já vem sendo realizado desde 2015. Desde que
iniciamos as nossas atividades parlamentares, nós formalizamos uma
parceria com o IMESC e com o IBGE. Desde então, a Assembleia em
2016 formalizou um termo de compromisso já afirmando o termo de
cooperação técnica com essas duas instituições. E os resultados estão
sendo já percebidos e consolidados. Onde consolidados faço referência
à consolidação dos limites territoriais entre muitos municípios
maranhenses. E aqui, mais uma vez, eu destaco, porque vamos levar de
forma positiva, ao longo do nosso mandato, que foi a consolidação dos
limites entre São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, minutas de
leis aprovadas nesta Casa, projetos de lei aprovados e que consolidaram
os limites da Região Metropolitana. Assim como aconteceu também
na região de Santa Inês e nos municípios limítrofes, consolidação,
como também já é objeto de projeto de lei nesta Casa subscrito por
nós, como nós subscrevemos os projetos também destacados já no
início da Região Metropolitana. Mas também essa consolidação de
São Vicente de Ferrer e São Bento se deu graças ao compromisso
firmado entre os órgãos, as prefeituras municipais. Aqui nós temos
que destacar o papel decisivo, preponderante dos gestores municipais.
Parabenizando aqui os nobres gestores, a prefeita de São Vicente,
Conceição, o Secretário de Administração Municipal de São Bento,
Rubem Marques, que representou o Prefeito Luisinho Barros. Então,
nós conseguimos entregar um produto que é resultado de um esforço
realizado por esses dois órgãos técnicos in loco, em campo e estiveram
conhecendo os limites desses dois municípios e ao conhecer os limites
conversaram com a população que vive nos povoados desses limites.
E aqui nós temos em mãos o termo de compromisso firmado, entre os
dois municípios, que define o termo de compromisso resultando do
estudo realizado pelo IMESC acerca da atualização e consolidação da
divisa político-administrativa entre esses municípios. Ou seja, temos
já aqui referenciado os pontos abordados. A ida desses órgãos foi
acompanhada por representantes municipais. Tiveram a oportunidade
de visitar os povoados onde estão ali recortados e são pertinentes,
vivem nesses limites e pelo sentimento de pertencimento levando em
consideração os empreendimentos públicos, levando em consideração
o marco divisor, que é uma estrada que faz limite a esses dois municípios
e, em outros aspectos, houve hoje a partida de coordenadas geográficas,
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já definido os pontos que atualizam, que definem, consolidam os limites
entre esses dois municípios. Então trago a V. Exas. aqui o resultado de
um trabalho que esta Casa continua fazendo, em parceria com o IMESC
e com o IBGE. Inclusive agradecendo ao companheiro Josiel que sempre
é muito solícito, tem fortalecido essa luta, esse trabalho que é o trabalho
do IMESC, também ao IBGE, agradecer a todos que fazem ali a
composição dessa iniciativa e que permitem, a esta Casa, fazer história
e assim levar o compromisso firmado na questão legislativa nossa,
enquanto parlamentares preocupados com as divisas porque nas divisas
temos que levar também o serviço, não é só consolidar limites, mas é
consolidar direitos. E a consolidação dos direitos está acontecendo
porque hoje a população, que vive no entorno dos limites, sabe a quais
gestores cobrar, reivindicar as melhorias para seus povoados, para
seus bairros, suas comunidades. Muito obrigado e que Deus abençoe a
todos.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria, amigos que nos assistem pela
TV Assembleia. Senhor Presidente, este assunto que eu quero trazer
aqui é somente um reconhecimento de um time do interior do Maranhão,
do Cordino. Eu quero iniciar a minha fala lembrando, do ano passado,
na decisão do campeonato estadual entre o Cordino e Sampaio Corrêa.
O jogo era para acontecer no município de Barra do Corda, município
esse que tem um estádio de futebol, Leandro Cláudio da Silva, o
Leandrão. Todo campeonato, os jogos de Barra do Corda foram no
estádio municipal Leandrão, quando foi para decidir, o Cordino veio a
São Luís, a Federação de Futebol do Estado do Maranhão recorreu,
cancelou o jogo, o Cordino estressado porque não teve o jogo, foi a
Barra do Corda. Era para ter um jogo entre o Cordino e Barra do Corda
e o Moto Clube, também cancelaram o jogo. Já no meio dia para a
tarde, do dia do jogo, e aquilo foi estressando jogadores, desmotivando
e quando foi para acontecer a semifinal, foi em São Luís, quando foi
para ter o jogo da final que era para ser em Barra do Corda, no Estádio
Leandro Cláudio da Silva, que, percorreu ali, transcorreu todos os
jogos do campeonato. Mas, para a decisão do Campeonato Estadual,
Campeonato Maranhense, no ano passado, não poderia ser em Barra
do Corda, a Federação entrou na Justiça dizendo que não poderia,
porque o Estádio Leandro Cláudio da Silva, o Leandrão, não comportava
os torcedores e conseguiu retirar de Barra do Corda para Imperatriz,
não tinha nada a ver, sair de barra do Corda para Imperatriz. Mas, pelo
um ato irresponsável da Federação Maranhense de Futebol, na época,
inclusive, eu quis até entrar com a CPI para descobrir a Federação, mas
não quis aprofundar mais no mérito. Mas nada está descartável. E o
jogo foi para Imperatriz. Eu acompanhei o jogo, o Estádio Leandro
Cláudio da Silva comporta cerca de 2.500 pessoas sentadas. Lá em
Imperatriz, tinha aproximadamente 300 torcedores do Cordino vindo
de Barra do Corda e aproximadamente 100 torcedores do Sampaio
Corrêa, aqui em São Luís, de Imperatriz não tinha quase ninguém.
Então, se tivesse muito eram 400 torcedores no Estádio Frei Epifânio
daquele tamanho o estádio. Somente para prejudicar o Cordino e o
time, como disse aqui, desmotivado ficou... o Sampaio foi campeão e o
Cordino, vice-campeão. Mas, agora, este ano de 2018, pelo
reconhecimento que o que aqui se faz aqui se paga, não por culpa do
Sampaio, mas a própria Federação que bagunçou todo o Campeonato
do ano passado, Deus colocou a mão no correto e no certo, está aqui,
o Cordino veio ontem a São Luís jogando no Castelão contra o maior
time de São Luís, o invencível, está lá o Cordino com o nosso craque
Ulisses que simplesmente colocou dois gols e com isso está lá a vitória
do Cordino sobre o Sampaio Corrêa, tirou o Sampaio Corrêa do
Campeonato e no próximo ano também do Campeonato Nacional e
assim levantando os clubes, o Moto Club, o São José e o Maranhão
cresceu com a vitória do Cordino. Então, esses três times, esse
crescimento foi com a vitória do Cordino e aqui não é um desabafo não,

é só um reconhecimento para os torcedores, para a Federação
Maranhense de Futebol, que eu não tenho nada contra o Sampaio
Corrêa, até às vezes, torço pelo Sampaio Corrêa quando é em outros
jogos fora o Cordino, que o time do coração é o Cordino. Está aí o
reconhecimento, Sampaio Corrêa fora do Campeonato Maranhense,
tudo por culpa de perseguição com os times do interior, porque eles
acham que só tem Campeonato Maranhense se for com os times da
capital. Prejudicados também já foram, o Moto Club já foi prejudicado,
o Maranhão prejudicado, o São José prejudicado e tantos outros times
prejudicados e agora tem o reconhecimento do time do interior, está aí
o Cordino. Parabéns ao Cordino que fez uma brilhante festa ontem
para todos os torcedores, torcedores esses que têm respeito para com
o seu time, porque todos os torcedores têm e o dirigente do Cordino
também tem respeito aos torcedores do Cordino. Parabéns ao Cordino,
parabéns ao futebol do Maranhão e mais uma vez o repúdio continua!
Eu continuo repudiando a Federação Maranhense de Futebol do
Maranhão, porque, enquanto não se organizar, o campeonato
maranhense não vai para os trilhos para se tornar um dos maiores
campeonatos do país. Aqui eu deixo somente o reconhecimento do
Cordino que fez um brilhante trabalho, uma brilhante festa, um brilhante
jogo, ontem, contra o Sampaio Correa, o “tubarão invencível” do Estado
do Maranhão. Parabéns ao Cordino pelo reconhecimento, parabéns ao
craque do futebol do Maranhão, ao Ulisses, esse garoto que abrilhanta
e nos orgulha por ser jogador do Cordino e ser de Barra do Corda.
Quarta-feira, o Cordino estará enfrentando, em Barra do Corda, o
Imperatriz pela decisão do campeonato, quem permanece no
campeonato estadual, no G4. Parabéns ao Cordino mais uma vez.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A Deputada Francisca Primo declinou. Deputado Carlinhos
Florêncio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
neste final de semana, na nossa cidade, aconteceu o Mutirão da Saúde
no Hospital Laura Vasconcelos, um hospital que mais uma vez está
tendo ressaltada a sua importância na cidade de Bacabal. Embora eu
acredite que Bacabal, na concepção, teve aquele hospital de 50 leitos,
mas nós acreditamos que merecia e merece uma ampliação para que se
torne um hospital de 100 leitos atendendo ainda melhor toda aquela
nossa região. De qualquer maneira, na concepção desse hospital, ficou
uma sensibilidade do Governador Flávio Dino e do Carlos Lula, o
nosso Secretário de Saúde, ficou determinado que o hospital de Bacabal
fosse um hospital de portas abertas, o único hospital de portas abertas
do estado que tem feito um grande atendimento na nossa cidade. Por
isso, mais uma vez, quero ressaltar a importância daquele hospital e da
sensibilidade do Governador Flávio Dino e do Secretário Carlos Lula
que transformaram aquele hospital para receber as urgências e
emergências da nossa região e de toda parte traumatológica. Também,
esses dias conversando com o Secretário Carlos Lula, mostrando para
ele a importância que é para levar para aquele hospital a neurocirurgia,
sabemos que um hospital de portas abertas que recebe traumas e tem
recebido todo trauma daquela região, é de extrema importância que se
tenha pelo menos o atendimento de urgência na área de neurocirurgia
para que aquele paciente, aquele politraumatizado que chega ao hospital,
que adentra ao hospital, ele também não tenha necessidade de se deslocar
de Bacabal, caso também tenha um traumatismo craniano precisando
fazer a drenagem. Não estamos querendo aqui pedir, governador e
secretário, de maneira nenhuma, que lá se torne um hospital de cirurgias
eletivas da neurocirurgia, não é isso, mas que possa ser atendido aquele
trauma urgente de cabeça e que não precise o paciente sair fazendo a
drenagem ali, descomprimindo o cérebro daquela pessoa para que ele
possa permanecer. Assim também já tem a UTI que dá esse suporte, só
está faltando para o hospital de Bacabal essa situação da neurocirurgia
de urgência, onde a gente vai ali sem duvida nenhuma complementar
toda aquela grande obra que foi feita em Bacabal. E Bacabal agradece,
Presidente. Bacabal agradece muito aquele hospital, porque realmente
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tem nos ajudado. Assim como também tem nos ajudado com o mutirão
que aconteceu em Bacabal nesse final de semana. Nesses três dias,
sexta, sábado e domingo, houve inúmeros atendimentos ali. Eu gostaria
de ressaltar que no atendimento clínico teve 142 pessoas atendidas.
Na cirurgia geral, consultas e cirurgia geral, 72 pessoas atendidas;
ultrassonografia 80; tomografia, 30; raio-x, 66 exames realizados; coletas
e preventivos 130; testes rápidos, 120; vacinação; cirurgia eletiva.
Tivemos, em um único final de semana, 30 cirurgias eletivas. E não
deixando de atender a cirurgia de urgência e emergência que chegou ao
hospital naquele momento. Então veja bem. Isso também, Presidente,
senhoras e senhores deputados, deu uma vazão grande de uma demanda
reprimida das cirurgias eletivas da nossa região. Então que fique também
como sugestão de, vez em quando, a operacionalização desses mutirões
podendo ali também dar um suporte ao município. Mas quando eu falo
município, eu falo toda nossa regional, porque há uma demanda
reprimida grande de cirurgias eletivas naquela região. E, por fim, foram
feitas também 10 exames realizados de endoscopia, pois é uma grande
necessidade da nossa região. E com muita alegria e muita satisfação foi
realizada a primeira gastrectomia via endoscopia lá em Bacabal no
serviço público. Que grande vitória! A primeira cirurgia de gastrectomia
via endoscópica no município de Bacabal no serviço público. Fico
muito satisfeito, muito alegre por essa parceria do Governo do Estado
com o município, dando todo o suporte necessário, até mesmo
estendendo os leitos do município para receber esses cirurgiados. Enfim
foi um grande final de semana na nossa cidade. E a gente fica muito
satisfeito e agradecido. Quero mais uma vez parabenizar a todo corpo
técnico do Hospital Lara Vasconcelos, que se doou e que nesses três
dias fez esse grande mutirão para contribuir com nossa região. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, não há mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente. Deputado Edivaldo, é porque não
havia olhado aqui a lista atualizada. Vossa Excelência está inscrito, por
5 minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Comitê de Imprensa. Seria, Senhor Presidente, a velhice a quadra mais
importante deste momento de vida que o ser humano contempla na sua
existência, desde o nascimento até a sua chamada final pelo autor e
consumador da fé que é Cristo? E há povos como o povo chinês que
valoriza o idoso, que paga salários excepcionais a homens de uma
extrema idade para ter deles aconselhamentos. É na velhice, segundo o
grande sábio Salomão, que se adquire, quase que como se na sua etapa
final, a sabedoria em toda sua plenitude. O jornal O Estado do Maranhão,
no seu caderno Cidades, traz uma matéria impressionante sobre as
questões de violência praticadas contra o idoso. E aqui tenho uma
estatística, Senhor Presidente, na reportagem daquele jornal que diz o
seguinte: Foram registradas 1.871 denúncias de casos de violência
contra idosos, pelas Promotorias de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís, durante o ano de 2017. Diz mais, que em 2016, apenas de
junho a dezembro, foram denunciados 378 casos. Em 2018 já, apenas
de janeiro para os dias atuais, 232 casos foram contabilizados. Senhor
Presidente, apesar de termos vários organismos que hoje amparam na
sociedade a questão do idoso, como é o caso da Promotoria de Defesa
do Idoso, Delegacia do Idoso, temos Organizações não Governamentais
que tratam também dessa questão vital para a sociedade, nós resolvemos
entrar com um projeto de lei que dispõe sobre a criação da Central de
Apoio ao Idoso. Na fundamentação nós dizemos que no estado do
Maranhão existe um grande número de idosos que estão totalmente
desprovidos de afeto familiar, necessitando de atenção. Estima-se que
10% dos idosos padecem de solidão, que compromete a saúde física e
emocional, dentre eles, 70% têm um problema de saúde grave associado
à solidão. Problemas tanto no campo psicológico como no campo
físico. É uma sociedade covarde, é uma sociedade ingrata, é uma
sociedade que esquece que quantas horas, quantos meses, quantos

anos aquele cidadão prestou de trabalho a esta sociedade, e, muitas
vezes, o carinho que dispensou para os seus filhos. Uma mãe idosa,
Senador Bira do Pindaré, uma mãe idosa que levou um carinho especial
para o seu filho desde o seu nascimento, desde o primeiro choro, o
carinho, a amamentação, aquela alimentação indispensável que só a
mãe tem, os cuidados daquela criança que ainda não anda, que engatinha,
muitas vezes, no chão batido de barro, ou às vezes, no palácio de
mármore. Mas quantas vezes aquela mãe idosa recebe uma bofetada
moral daquele filho por quem ela se desvelou toda a sua vida, toda a
sua existência, fibra por fibra, como dizia o poeta Olavo Bilac. E essa
ingratidão que está patente na sociedade, ela não conhece classes, é da
classe mais humilde, a classe média, a classe alta, pois a ingratidão sai
de todos os níveis do ser humano e parte para ferir, para ofender entes
queridos, amigos ou não. A gratidão é a principal característica do
cristão, não se concebe um cristão que não traga no recôndito da sua
alma, da sua vida, do seu coração do seu mais profundo interior um
sentimento de gratidão, e esse sentimento deve ser, sobretudo pela
pessoa idosa, sobretudo pai e mãe. E nós, Senhor Presidente, Senhores
e Senhoras Deputados, apresentamos um Projeto de Lei nesta Casa,
que diz que o Poder Executivo estadual fica autorizado a instituir
Central de Apoio telefônico para Atendimento ao Idoso. A Central de
Apoio ao Idoso tem como objetivo minimizar a solidão na terceira
idade, diminuindo a incidência de depressão na velhice. A depressão
tem ceifado vidas de jovens, de adultos, de pessoas idosas, de todas as
categorias, raças, classes sociais, porque ela não tem piedade, ela não
tem origem e nem fim, ela chega e ataca de vez o cidadão, muitas vezes
ceifando a sua vida por atos extremos praticados por quem dela padece.
Então, apresentamos aos senhores e ao Senhor Governador do Estado
em última instância para sancionar, caso esta Casa aprove este projeto
de lei, que é de extrema importância para a nossa sociedade. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.
Deputada Andréa, o Deputado Rafael pede para permutar com V. Ex.ª.
Pode ser? Para V. Ex.ª ir antes dele. Então, Deputada Andréa Murad,
por cinco minutos, sem apartes. Em seguida, o Deputado Rafael Leitoa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
primeiro eu quero confirmar aos deputados, aos telespectadores da
TV Assembleia, à imprensa e à galeria que hoje ingressei com a
representação contra o Deputado Levi Pontes na Comissão de Ética
em mais um caso de conduta ilícita, abuso do cargo, claro flagrante de
apropriação de bem público em troca de apoio político, em troca de
votos em Chapadinha. Não é a primeira vez que o Deputado Levi
Pontes é flagrado nesse tipo de postura, não é a primeira vez que
represento contra o parlamentar na Comissão de Ética desta Casa,
todos aqui se lembram do caso dos peixes: “Levi é flagrado em áudio
desviando pescado comprado com recursos públicos, que seriam
destinados para famílias carentes”. E o deputado desviando para outros
municípios para suas lideranças políticas, mas por conta da impunidade,
inclusive impunidade desta Casa, vemos aí a reincidência do Deputado
Levi Pontes, ameaçando o Prefeito Magno Bacelar para obter vantagens
políticas nessas eleições e para isso usa UPA de Chapadinha. “Ou o
prefeito me apoia ou o Estado entrega a UPA para a Prefeitura”. Eu
pergunto a V. Ex.ªs: como pode uma coisa dessas? Usar a saúde pública
já tão precária e capenga, pois essa é a realidade da saúde hoje, Deputada
Graça, no nosso estado, para barganhar votos em Chapadinha. Só que
o Deputado Levi Pontes não age sozinho, ele age com a conivência do
Secretário Carlos Lula e do Governador Flávio Dino, sempre agiu, e
nós não podemos mais uma vez deixar que ele saia impune. O Deputado
Levi age não somente ameaçando o Prefeito, como é a prática constante
dos comunistas desde que entraram no Governo. Tudo, Deputada
Graça, em troca do poder. Tudo em troca de votos. Mas ele age também,
assim como todo restante do Governo, loteando os cargos em tudo
quanto for possível lotear na rede pública de saúde. Claramente, no
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áudio, Levi Pontes fala dos seus funcionários na UPA de Chapadinha,
que caso seja entregue a Prefeitura, ele teria que tirar seus funcionários
da UPA para colocar no Hospital Regional que o Estado ainda vai
entregar. Uma gravidade, Deputado Fábio Braga, atrás da outra. E os
processos seletivos que tanto o Secretário de Saúde, Carlos Lula, quanto
o Governador dizem estar realizando um processo democrático, quando
vemos, é que, na realidade, eles estão mesmo é loteando o Governo.
Tudo uma farsa, tudo camuflagem. Além de lotear, usar a UPA para
ameaçar em troca de apoio. O mais monstruoso nisso tudo, senhoras e
senhores deputados, é que o Deputado Levi Pontes é médico, não é
isso? Ele não é médico? E um profissional da saúde, que antes de
qualquer outro, deveria zelar pela saúde de seus conterrâneos, dos
maranhenses, agora foi flagrado ameaçando o funcionamento de uma
Unidade de Saúde, uma UPA. Onde entra os chapadinhenses nos
interesses de Levi Pontes? Não é com a saúde, como diz o médico, mas
com os votos, única e exclusivamente com os votos para sua reeleição.
Não é com a vida das pessoas que o Deputado Levi Pontes está se
importando. Também não vou entrar no mérito do adjetivo que o
Deputado Levi atribuiu ao seu Governador. Expressão que não se
devia falar nem de inimigos, quanto mais de aliados políticos como seu
próprio Governador, do mesmo partido. Só que o que eu acho mais
impressionante, Deputada Graça, é que o Governador Flávio Dino não
deu um pio sequer. Nessas horas, às vezes, eu tenho a sensação que
Flávio Dino esquece a senha dele do Twitter, porque ele sempre está
ali no Twitter. Ou seja, quando o assunto é inventar coisa boa do seu
governo, Flávio Dino está lá rapidinho de prontidão para disparar
mentiras aos quatros ventos, e os capachos aqui soprando junto. Mas
para dar uma satisfação do seu aliado, Deputado Levi, reincidente,
flagrado mais uma negociando sua eleição com uso de recurso e bem
público. E deixando claro, Deputado Carlinhos Florêncio, um hospital.
Vejam só, Deputado Levi não queria só tirar os peixes das famílias
carentes de Chapadinha. O Deputado Levi quer tirar também o pronto
atendimento, quer tirar o medicamento dos pacientes, quer tirar as
consultas, quer tirar uma UPA inteira dos seus chapadinhenses. Quer
tirar a vida do cidadão que depende de um hospital. Tudo em troca de
votos. E o Governador Flávio Dino calado estava, calado ficou. Só que
esta Casa não pode se calar. Ela precisa dar uma resposta aos
chapadinenses, ao povo do Maranhão. É necessário que se apure essa
conduta do Deputado Levi Pontes. Já chega de olharmos as coisas
aqui, Deputada Graça, e não falarmos nada. Outra gravidade que esta
Casa não poderá fechar os olhos, Deputado Othelino, é para o caso da
acusação de violência contra a mulher, cometida pelo Deputado Cabo
Campos contra a sua companheira. Não nos cabe, Deputada Graça,
qualquer juízo, mas nada se justifica. Assunto que todos os dias estamos
na mídia combatendo, alertando, cobrando punição e não é só porque
é um Deputado, Deputado César Pires, que este não vai responder
pelos seus atos. Se existe uma investigação, se existe uma decisão da
justiça, se há ocorrência, a internação da vítima, a Comissão de Ética
precisa ser acionada imediatamente. São fatos que estão sendo
investigados e a lei deve ser cumprida por todos. Assim como nesta
Casa existe a Comissão de Ética que não deve se furtar de investigar e
assim cumprir com o seu papel quando um parlamentar quebra o
decoro. O que me causa estranheza é o fato de até o momento o
Deputado Cabo Campos não ter subido nesta tribuna para se defender.
Eu que particularmente não tenho nada contra o Deputado Cabo
Campos, gosto do Deputado Cabo Campos, mas ele precisava... o
esperei na segunda-feira passada, antes de viajar à Brasília, não falei
nos outros dias porque viajei, esperei a presença dele aqui para poder
manifestar, não veio, não veio até hoje. Eu preciso falar porque acho
que a gente não pode nos calar diante de fatos tão graves como esse. É
uma figura pública, é um político, deputado estadual, por isso esperei
alguma manifestação dele. Outro fato, Deputada Graça, que chamo
muito atenção de V. Exas., é quanto à agilidade com que a justiça foi
acionada e logo se posicionou sobre a questão por se tratar de um
homem público. Quantas são as mulheres hoje em situação parecida e
que precisam desse mesmo amparo ágil e resolutivo. Eu sei que o ideal
seria que o Estado garantisse uma Delegacia da Mulher para cada

município maranhense, mas sabemos que, é óbvio, isso não tem como
acontecer, mas o Estado, o Governo pode garantir agilidade dentro de
sua estrutura, capacitando delegados para atender com eficácia a
violência contra a mulher. Os agentes têm que estar capacitados para
agir com essa eficácia assim como agiram com a esposa de um
parlamentar. E qual o nosso papel? Também ser exemplo e punir como
determinar a Comissão de Ética. Faltou com decoro, então a sociedade
verá como esta Casa age verdadeiramente. Assim como chegou a
penalidade para um parlamentar, para um deputado, a mulher da família
mais simples perceberá que esta Casa sai em sua defesa garantindo a
punição do suposto agressor, do agressor e a proteção à vítima. Esta
Casa, Senhoras e Senhores Deputados, precisa ser exemplo, já está na
hora de ela ser exemplo. Não estamos brincando de ser parlamentar,
não podemos caminhar mais na contramão do que a sociedade está
esperando de nós, vivemos dias em que somos cobrados, Deputado
Adriano, por todos os lados e precisamos colocar em primeiro lugar,
defender e proteger os interesses da sociedade, prerrogativa que nos
foi dada como representantes do povo, seja a mulher, a criança, o
adolescente, o idoso, a gestante, o homem em tudo que as leis amparam.
E se alguém desta Casa infringe ou deturpa essa prerrogativa precisa
ser penalizado ou então de nada serve esta Assembleia, de nada serve
a Procuradoria da Mulher que foi instalada aqui, de nada serve a Lei
Maria da Penha para as senhoras e senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andréa, conclua, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Obrigada
a todos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Enquanto o Deputado Eduardo Braide se desloca até a tribuna,
com relação à representação que V. Exa. apresentou contra o Deputado
Levi, V. Exa. apresentou há pouco, chegou aqui à Mesa e nós vamos
dar andamento tal qual, de acordo com o Regimento, foi feito na anterior.
Então, a Mesa vai analisar se cumpre primeiro as condições
estabelecidas no Regimento, em seguida, cumpridos os requisitos,
encaminharemos para a Comissão de Ética que vai apreciar. Sobre o
episódio envolvendo o Deputado Cabo Campos, nós não recebemos
ainda nenhuma provocação formal, ninguém ainda formalmente
provocou a Assembleia com relação a este assunto, é um tema que
provoca incômodo a todos nós, mas a Assembleia no momento em que
for, que o assunto for formalmente tratado, que a Assembleia for
provocada formalmente, nós daremos o tratamento devido com a devida
responsabilidade com relação ao tema. A nossa Procuradora da Mulher,
a Deputada Valéria Macedo, já se manifestou de forma clara e
contundente sobre o tema e assim que chegar aqui, nós poderemos dar
o devido encaminhamento. 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,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, venho destacar a
realização de uma Audiência Pública, na manhã de hoje, pela Comissão
de Educação desta Casa, que teve à frente na condução dos trabalhos,
o Senhor Presidente Deputado Roberto Costa, contou com a
participação também do Presidente da Comissão de Direitos Humanos,
o Deputado Wellington do Curso, para discutir a Medida Provisória nº
263/2017, do Governo do Estado. Lá estiveram presentes o Senhor
Tércio Dominici, Presidente da Associação dos Cronistas e Locutores
Esportivos do Maranhão; o Senhor Clineu César Coelho Filho,
Presidente da Federação Maranhense de Tênis; o Senhor Márcio Sousa,
Presidente da Federação de Motociclismo do Maranhão; a Senhora
Leninha, representante do Movimento Coletivo de Mulheres com
Deficiência; o Senhor Dilson Bessa, Conselheiro Nacional de Saúde; O
Senhor Carlos Pimenta, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
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da Pessoa com Deficiência; o Senhor Carlivan Braga, representando o
Fórum Metropolitano das Entidades de Pessoa com Deficiência e
Patologia; A Senhora Priscila Celares, representando a Comissão de
Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB/Maranhão; O Senhor
Antônio Rocha, Diretor de Esporte da Escola de Cegos do Maranhão
e a Senhora Denise Martins de Araújo, presidente do Conselho de
Educação Física do Maranhão. Todos esses representantes lá estavam,
senhoras deputadas e senhores deputados, porque, diferente do que eu
já vinha acompanhando aqui na Assembleia, onde sindicatos, entidades
representativas de categoria vinham e buscavam esta Casa para ampliar
e conquistar direitos. Lá estiveram hoje, tristemente, tão somente para
não ver os seus direitos sendo retirados pelo Governo do Estado. E
retirados por uma medida arbitrária do Governador Flávio Dino, uma
medida provisória que foi editada sem discutir com aqueles que fazem
o esporte do Maranhão. Do que trata essa medida provisória? Altera o
Conselho Estadual de Esportes e o Fundo Estadual de Esportes, mas
altera para o mal, altera para retirar a participação popular do conselho
e começa fazendo o seguinte, retirando o caráter deliberativo e
controlador do conselho estadual. Então, para que vai servir o Conselho
Estadual daqui para frente? Só para dizer amém às vontades do
governador? Mas é isso que ele tem feito com as últimas matérias
encaminhadas para cá. O modelo adotado pelo governo Flávio Dino é
o de desmonte dos conselhos de controle social, retirando a participação
daqueles que deveriam estar ali para ajudar o poder público a exercer a
sua função, principalmente na aplicação dos recursos públicos. O
Governador Flávio Dino retirou, com a medida provisória, a expressão
de que o conselho seria composto por representantes dos mais diversos
segmentos, com maioria de representantes da sociedade civil. E aí ele
retira esse termo, por quê? Porque ele retirou os representantes da
sociedade civil. E quem foram esses representantes que o Governador
Flávio Dino retirou? Os representantes dos clubes profissionais do
Estado do Maranhão. Nesta Casa nós temos representantes dos clubes
profissionais, mas foram retirados do conselho pelo Governador Flávio
Dino por meio da medida provisória. Também o representante da
imprensa esportiva. O que é isso? Qual é o problema do Governador
Flávio Dino em ter um representante da imprensa esportiva no Conselho
Estadual de Esporte? E assim o que vai acontecer? O governador vai
retirar o representante da imprensa esportiva e nós vamos ficar todos
calados, aceitando essa arbitrariedade do governador do Estado. Mas o
governador foi além, o governador retirou, senhoras e senhores
deputados, o representante da pessoa com deficiência do assento do
Conselho de Esporte e hoje estava a galeria do Plenarinho lotada de
pessoas do movimento em defesa da luta das pessoas com deficiência
para não deixar isso acontecer, principalmente em um momento quando
o Brasil se destaca com o paradesporto, sediou uma olimpíada, uma
paraolimpíada e diversas atividades. Nós temos aqui a Escola de Cegos,
temos o CDMAC que tem um time de futebol, temos também o vôlei
dos cadeirantes, nós temos diversas modalidades esportivas com a
participação dos deficientes físicos. Retirou-se, senhores e senhoras
deputadas, a garantia de participação mínima de 20% das mulheres na
composição do Conselho de Esporte. E aí a pergunta que fica: nós
vamos aceitar, na véspera do Dia Internacional da Mulher, no mês da
mulher, o Governador Flávio Dino retirar a participação das mulheres
do Conselho Estadual de Esporte e vamos dizer amem aqui na CCJ e
no plenário dessa Casa? Eu tenho certeza que não, senhoras e senhores
deputados. Eu já disse que o Governador Flávio Dino pode muito, mas
ele não pode, mas ele não pode tudo. E essa ele não vai ganhar! Retirar
pessoa com deficiência do Conselho Estadual de Esporte do Maranhão,
retirar a garantia da participação das mulheres. Mas eu vou além, mais
a frente, em todos os conselhos, os senhores e senhoras sabem, o
presidente é eleito pelos membros que o compõem. E assim que constava
no texto da lei. A participação dos membros para a eleição do presidente
de forma alternada, em um mandato o presidente representando o
Governo do Estado, em outro mandato o presidente representando os
movimentos populares. Mas o Governador acabou com a eleição. Ele
tem alergia ao processo democrático. Ele editou uma medida provisória
onde diz que: o presidente será o Secretário de Estado de esporte,

independente de mandato. É assim que está nos termos da lei da medida
provisória que foi encaminhada a esta Casa. Então, senhoras e senhores,
por conta disso, debatemos e discutimos na audiência pública e, ao
final, foi apresentada uma emenda não por mim ou pelo Deputado
Roberto Costa, ou pelo Deputado Wellington, que lá estavam presentes,
mas por todas as entidades que lá participaram, no sentido de garantir
pelo menos o direito que lhes foi assegurado ao longo dos anos. E é
isso que nós temos que começar a parar de fazer nessa Casa, parar a
homologação do desmonte dos conselhos populares no Estado do
Maranhão. Foi assim que aconteceu com o fundo de benefícios, o
FUNBEN, quando o Governador retirou o representante dos servidores
do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Foi
assim que aconteceu no conselho da Polícia Civil, quando o projeto de
lei chegou a esta Casa. Um projeto que acaba com o Conselho de
Polícia Civil. Foi assim que aconteceu com o Conselho Universitário
do Maranhão, quando o Governador mandou uma proposta de criação
do Conselho Universitário do Maranhão a esta Casa, sem contemplar
estudantes, com dois únicos professores, nomeados e indicados
diretamente por ele. Já concluso, Senhor Presidente. Ainda bem que
nós conseguimos reverter no caso do Conselho Universitário. Mas no
caso do FUNBEN, nós fomos derrotados. E, na verdade, quem foi
derrotado não fomos nós, foram os servidores do Estado do Maranhão.
Mas tenho certeza que em relação ao Conselho Estadual de Esporte e
ao Fundo Estadual de Esporte amanhã teremos a oportunidade de
corrigir essa injustiça do Governador Flávio Dino, aprovando a emenda
que foi apresentada pelas entidades. E logo após a reunião da Comissão
de Constituição e Justiça, virá para o debate para o plenário. E aí, sim,
esta Casa vai mostrar se realmente defende a pessoa com deficiência,
se defende a participação das mulheres, o empoderamento da mulher,
se defende a participação da imprensa esportiva na composição do
Conselho Estadual de Esporte. E é isso que eu tenho certeza que vai
acontecer. Iremos corrigir essa injustiça, esse golpe do Governador
Flávio Dino em relação ao esporte maranhense.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei nº 003/2018, de autoria do Deputado Ricardo
Rios, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai a sanção. Projeto de Lei n.º
012/2018, de autoria do Deputado Stênio Rezende. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Projeto de Decreto Legislativo n.º 010/2016,
de autoria do Deputado Vinícius Louro. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Decreto...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Eu só gostaria de pedir a colaboração da Mesa, que demos
entrada a um Projeto de Lei também, Projeto de Indicação a Lei,
pedindo a gratuidade do exame de Mormo e de Anemia no Estado do
Maranhão aos equinos. Então gostaria só de pedir celeridade à Mesa
para que a gente possa colocar esse projeto, o mais rápido possível,
em votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius, já solicitei e daremos aqui o devido
andamento, de acordo com o Regimento e atendendo sua solicitação.
Projeto de Decreto Legislativo n.º 010/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macedo. Deputada Valéria está ausente. Fica transferido para a
próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa 008/2018, de autoria
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da Deputada Valéria Macedo. Está ausente. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 010/2018, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio. (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 034/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro. (lê).
Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Após esse Requerimento, eu queria pedir a verificação de quórum,
esse Requerimento n.º 059/2018.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem, Deputado Sousa Neto. Projeto de Resolução n.º
034/2016. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 059/2018, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré. Aliás, façamos antes a verificação
e quórum, por solicitação do Deputado Sousa Neto. Peço que zere o
painel e os deputados que assim o desejarem, confirmem suas presenças.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (Questão de
Ordem) – Bloco de Oposição em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Questão de ordem, Presidente. Só para informar
a V. Ex.ª que o Bloco Independente está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco de Oposição, Bloco Independente, Partido Verde em
obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Presidente, o PEN também está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Bloco PEN/PV, já havia sido informado, Deputado César,
pelo Deputado Edilázio. Alguém mais gostaria de registrar a presença?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Só
aproveitar enquanto a Sessão está suspensa para a verificação de
quórum, aqui os minutos do Partido Verde, Senhor Presidente, do
Bloco hoje PV e PEN, só para a Mesa tomar ciência, continua com 6
minutos. Nós passamos hoje a ter 6 parlamentares. Então, a gente tem
que fazer uma reorganização no Tempo do Bloco, assim como também,
Senhor Presidente, nós já indicamos o deputado César Pires para a
Comissão de Constituição e Justiça por nós temos seis parlamentares
também e aqui não está constando, está aparecendo um deputado
Roberto Costa, porque talvez seja por alguma... Passou batido aí pela
Mesa, deve ter sido que o PMDB tem apenas quatro parlamentares, o
Bloco de Oposição, na verdade. Só para que sejam feitas as correções.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTELINO NETO
– Solicito à Secretaria da Mesa que verifique o tempo, de acordo com
a solicitação do Deputado Edilázio e também a questão da composição
da CCJ, levando as considerações feitas também pelo Deputado
Edilázio. Chamada encerrada. Não há quórum para deliberar. Os

restantes das matérias constantes da Ordem do Dia ficam transferidos
para a sessão de amanhã. Requerimento nº 062/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde. Esse já à deliberação da Mesa. Requerimento
nº 062 (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária,
de terça-feira, 06 de março. Requerimento nº 064/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda; Requerimento nº 065/2018, de autoria
do Deputado Alexandre Almeida; Requerimento nº 066/2018, de autoria
do Deputado Edson Araújo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTELINO NETO
– Está inscrito o Deputado Bira do Pindaré, em permuta com o
Deputado Fernando Furtado, por trinta minutos, com direito a apartes.
Os deputados que desejarem utilizar ainda o Tempo dos Blocos, eu
quero lembrá-los de que é preciso registrar a presença.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria esse
tempo, na verdade, nem preciso dos 30 minutos, mas, sobretudo, para
fazer o registro em razão do congresso acontecido agora do Partido
Socialista Brasileiro nos dias 1º, 02 e 03, na cidade de Brasília, onde
nós discutimos as diretrizes do PSB para o processo eleitoral de 2018
e também definimos a nova direção nacional do partido. É com muita
alegria que eu registro que o Presidente Carlos Siqueira foi reconduzido
à presidência do partido pelos próximos três anos e que o nosso prefeito,
o presidente do PSB do Maranhão, o Prefeito Luciano Leitoa, foi
reconduzido para a Executiva Nacional e o meu nome também foi
contemplado dentro da direção nacional do Partido Socialista Brasileiro.
Portanto, o Maranhão está bem representado dentro dessa composição
nacional e o PSB tirou o seu caminho com muita nitidez a ser conduzido
em todo esse processo eleitoral. O PSB, com este congresso, consolida
um processo de reencontro com a sua própria história, um processo de
alinhamento com a sua coerência, com a sua trajetória, com tudo aquilo
que embalou sonhos e lutas de milhares de pessoas e de lideranças
expressivas que estão na origem e na formação desse partido. Eu destaco
o Miguel Arraes, destaco o Eduardo Campos que foi fatidicamente
vítima de um trágico acidente ali no período da campanha na eleição de
2014, que impactou o país inteiro, mas também lideranças que não
estão na esfera da disputa eleitoral, mas que têm um simbolismo muito
grande, como Ariano Suassuna, Artur Moreira Lima e uma série de
outras figuras importantes do país e, sobretudo, do Nordeste, porque
é preciso se dizer que o PSB é um partido genuinamente nordestino,
ele nasceu e cresceu no Nordeste, e a sede, o comando do partido
sempre foi enraizado no Nordeste, sobretudo no estado do Pernambuco
que tem uma referência muito forte na história desse partido. Portanto,
fizemos ali um debate franco, um debate transparente, um debate para
o qual todos os líderes do partido compareceram e tiveram a
oportunidade de colocar o seu ponto de vista, de expressar sua opinião,
mas ao final prevaleceu o entendimento da maioria, o grande consenso
progressivo que se formou de que o PSB tem que se manter no campo
democrático e popular, no campo das esquerdas, apontando este
caminho como o caminho mais acertado para a construção da história
brasileira. Portanto, é uma decisão correta, é uma decisão emblemática,
sobretudo para o momento que se vive no Brasil e no mundo, porque
no Brasil e no mundo o que existe hoje é uma onda de conservadorismo,
uma onda que levou o Trump à presidência dos EUA, que quase leva
a direita a governar o país da França, que quase leva a direita a governar
a Alemanha. São importantes países da geopolítica mundial. E que
aqui, no Brasil, colocou Michel Temer na Presidência da República
através de um golpe parlamentar e jurídico, que todo mundo
acompanhou e sabe como aconteceu. De maneira que o que a gente vive
hoje, a agenda do Brasil é a agenda do retrocesso, é agenda da reforma
trabalhista, é agenda da terceirização, é agenda que tentou e não
conseguiu, por resistência popular, fazer também o desmonte da
previdência pública brasileira. Então essa é agenda que está imposta
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agora. Até a intervenção militar no Rio de Janeiro nada mais é do que
um artifício para poder esconder, escamotear a derrota que sofreram
na reforma da previdência, mudar a pauta. Inventaram uma intervenção
no Rio de janeiro apenas como uma cortina de fumaça, porque não é
uma ação efetiva para enfrentamento da violência. É um faz de conta,
é algo que talvez, se durar, só dura até a eleição. Depois da eleição não
existe mais. Não é o caminho para se resolver o problema da segurança
pública no Brasil. Mas esse é outro ponto, é outra pauta que certamente
a gente pode voltar para debatê-la com a profundidade necessária. O
fato é que nesse cenário de retrocesso, com essa pauta negativa criada
pelo governo brasileiro em sintonia com as forças da direita
internacional, o PSB não poderia ter mais acerto na sua posição do que
se manter coerente com sua história e batalhar em favor daqueles que
mais precisam. Nesse momento nós temos que ficar do lado do povo.
E o povo não está aplaudindo e nem aprovando as medidas do governo
Temer, que só prejudica a classe trabalhadora. É por isso que o PSB
tomou essa direção. E é uma direção importante, porque o PSB deixou
muito claro que no cenário nacional ou tem candidatura própria, uma
candidatura do próprio partido, ou vai apoiar uma candidatura do
campo democrático popular, que já tem vários nomes colocados. Mas
que a decisão ainda requer algum tempo, porque há muita coisa para se
definir, é verdade. E essa discussão se dará no momento certo. Mas o
partido, no que diz respeito às suas diretrizes, a sua orientação, a sua
perspectiva, o seu horizonte está apontando o caminho que vai seguir.
Isso significa que aqui, no estado do Maranhão, o PSB está mais do
que consolidado na base do Governador Flávio Dino, e também
fortemente posicionado em favor da sua reeleição como Governador
do Estado. Quanto a isso, aqueles que duvidavam esqueçam, procurem
outra pauta. Essa já deu, já era. O PSB tem posição em nível de estado
do Maranhão e tem posição também em nível nacional. Portanto é uma
situação completamente resolvida, e eu não poderia deixar de registrar
a minha satisfação com esse resultado e com esse desfecho da situação
no Partido Socialista Brasileiro, porque aqui no Maranhão enfrentamos
uma batalha imensa contra forças que queriam tirar o partido desse
direcionamento e conduzi-lo para uma outra área que não faz parte da
sua história e nem da sua trajetória. Mesmo na eleição municipal, o que
fizeram com o Partido Socialista Brasileiro onde eu poderia ser
candidato, Deputado Edivaldo Holanda, a prefeito de São Luís e as
forças que dominavam o Diretório na capital simplesmente impediram
que sequer meu nome pudesse ser discutido no interior do partido.
Essas forças não pertencem mais ao PSB, voltaram à sua casa de
origem e estamos aqui firmes e fortes seguindo o nosso caminho e
avançando na direção certa. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida
que não poderia ter outro resultado mais favorável e mais coerente
com a história do PSB do que aquilo que aconteceu nesse Congresso, lá
em Brasília, nos últimos dias 1, 2 e 3. Então Senhor Presidente, eu
queria deixar aqui registrado, nos Anais desta Casa, que é a Casa do
Povo, a nossa alegria e a nossa satisfação pelo resultado que obtivemos
na batalha de construção dos rumos do PSB no Maranhão e também no
Brasil. O PSB terá vários candidatos a governador, pelo menos em 10
Estados o PSB vai disputar a eleição com um candidato próprio a
Governo do Estado. Inclusive São Paulo, porque o vice-governador,
Márcio França, assumirá, nos próximos dias, o Governo de São Paulo
e é candidato a reeleição, independente das alianças que serão feitas,
será candidato a reeleição. E é um fortíssimo candidato e que o partido
está unido para garantir a reeleição do hoje vice, que em breve será
governador, Márcio França. Que é um quadro histórico do PSB e
compreendeu a sua dinâmica interna e aceitou as condições estabelecidas
para que ele possa ir para a sua batalha eleitoral. Da mesma forma,
vários outros Estados já estão preparados e prontos para a batalha
com candidato próprio. Onde não temos candidato próprio, temos
aliados fortes e que estão irmanados na luta com o partido. É o caso do
Governador Flávio Dino, que é um amigo, é um irmão, é um
companheiro, é um parceiro de caminhada e que com o PSB tem sido
correto, extremamente leal e de maneira construtiva tem também
pavimentado esse caminho pelas mudanças no estado do Maranhão e
também no Brasil. Quero também dizer que o PSB, além de decidir

priorizar a eleição de governador, decidiu priorizar a eleição para
deputado federal e para Senado da República. Nós teremos uma batalha
eleitoral para composição do Congresso. Deputado Edivaldo Holanda,
V. Ex.ª que é um batalhador das causas aqui desta cidade neste
Maranhão, V. Ex.ª se quiser fazer um aparte lhe concedo com muito
afeto, com muito carinho. Mas quero dizer que meu nome está colocado
pré-candidato a deputado federal. O Partido Socialista Brasileiro sabe
da minha disposição de trilhar esse caminho e é uma prioridade para o
partido. Qualquer outra possibilidade de candidatura nesse cenário
depende única e exclusivamente do partido. É o partido que decide e é
o partido que conduz. Portanto, nós vamos fazer a batalha eleitoral
deste ano com a mesma disposição, com a mesma convicção que nos
trouxe para cá, desde o primeiro mandato, em 2010. Trabalhando as
causas do povo, lutando em favor dos trabalhadores e construindo um
caminho que realmente consolide as mudanças para o Estado do
Maranhão e também para o Brasil. É uma luta, é uma batalha, são
muitos enfrentamentos, muitas contradições, muitas dificuldades, mas
haveremos de vencer com fé em Deus, haveremos de construir esse
caminho que interessa a toda a população brasileira, Deputado Rafael
Leitoa, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Só
para parabenizá-lo pelo pronunciamento e também parabenizá-lo pela
eleição que agora V. Ex.ª faz parte do Diretório Nacional do PSB, o
prefeito Luciano Leitoa reconduzido à Executiva Nacional do PSB, eu
acho que dessa forma mostra a importância do PSB no Maranhão para
a Executiva Nacional e, sobretudo a liderança do prefeito Luciano
Leitoa e a forma coerente e ética que ele vem conduzindo o partido,
aqui no Estado do Maranhão. Desde quando o prefeito Luciano Leitoa
se filiou no PSB, a convite do saudoso Eduardo Campos, a convite do
saudoso Miguel Arraes, o prefeito Luciano tem trilhado de forma ética,
de forma coerente, o PSB, no Estado. Mesmo que às vezes tenha que
superar obstáculos difíceis, mas supera, por quê? Porque sempre
conduziu o partido de maneira ética. Então parabenizar toda a família
do PSB por esse belíssimo congresso que aconteceu em Brasília, dizer
que o PSB foi um dos primeiros partidos que já firmou compromisso
com a reeleição do Governador Flávio Dino, sabendo e pontuando que
o governo tem feito conquistas históricas para o nosso Estado, eu
confesso à Vossa Excelência que, num primeiro momento pela questão
nacional, eu fiquei preocupado com o PSB com relação até a questão
do processo de impeachment da Presidente Dilma, mas depois disso,
depois que avançou a situação do atual Governo Temer, o PSB
desembarcou daquela barca furada e manteve a sua história de luta
nesse País, como você bem já trilhou, eu acredito que o PSB é uma
vanguarda da esquerda brasileira que não deve deixar nunca de ser um
partido que avance e com certeza avança com a sua candidatura, a sua
pré-candidatura a deputado federal porque é importante a presença do
PSB, no Congresso Nacional, avança a partir do momento que mantém
e renova o Presidente Carlos Siqueira por ser um presidente progressista,
sobretudo por ter a esperança que o partido precisa de renovação, o
Presidente Luciano assumiu o partido num sentimento muito
complicado, numa série de intervenções do PSB pela direção nacional
no Maranhão e desde quando o Prefeito Luciano assumiu a presidência
do PSB vem conduzindo, vem fazendo congresso e o PSB passou
daquele estágio negro de intervenções nacionais e sendo sempre eleito
diretório, ou seja, é uma situação muito mais segura e é uma situação
que dá segurança política para quem quer ingressar no partido, é um
partido que não tem o “toma” de acordo com a conveniência de cada
eleição, é um partido que sabe para aonde vai, sabe onde está hoje e
com certeza é um partido que vai somar e muito na reeleição do
Governador Flávio Dino. Parabéns, Deputado Bira, conte com a nossa
luta, com os nossos companheiros também do PDT.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Muito bem,
Deputado Rafael. Dizer que V. Ex.ª destaca com muita razão o
brilhantismo da condução, da luta e de todos os trabalhos do PSB do
Maranhão nas mãos do nosso companheiro Luciano Leitoa. De fato é
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uma pessoa que tem uma habilidade muito grande e uma capacidade de
diálogo imensa, sabe de fato construir de maneira coletiva todos os
encaminhamentos e todos os caminhos que o partido deve seguir. Hoje
isso permitiu que o PSB tivesse um diretório registrado, não é mais
comissão provisória no âmbito do estado do Maranhão e o presidente
é o Luciano Leitoa pelos próximos três anos. Da mesma forma, o
diretório da capital não é mais comissão provisória que, aliás, há uns
15 anos pelo menos o Diretório da capital não existia, existia apenas
comissão provisória, mas agora não tem um diretório e o presidente
sou eu. Então não há mais nenhuma dúvida sobre a estabilidade política
e o comando político do partido no estado do Maranhão e na principal
cidade do estado que é a sua capital. Da mesma forma, estamos
trabalhando a consolidação do partido em todos os municípios do
estado do Maranhão. Isso significa que nós vamos ter muito mais
força na eleição de 2018, teremos mais força ainda na eleição de 2020,
porque aquilo que aconteceu em 2016, as manobras e manipulações
que aconteceram em 2016, que tirou o partido do seu curso natural,
isso não vai se repetir em 2020. Nós temos os instrumentos e as
condições políticas e jurídicas de conduzir esse processo com muita
tranquilidade e com muita firmeza, portanto, é uma situação diferenciada.
Por isso que é tão importante o que aconteceu neste final de semana no
Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileira. Realmente é um
novo momento para o PSB depois de perder a sua grande liderança,
que era o Eduardo Campos, que morreu naquele acidente trágico. O
partido enfrentou muita dificuldade, era normal, porque perdeu a sua
grande liderança e teve que recompor o seus caminhos. Claro que nesse
percurso existem erros e existem acertos, mas eu acho que prevaleceram
os acertos, porque o partido soube se posicionar depois que fez a sua
reflexão com a profundidade necessária, se posicionou corretamente
ao lado do povo, contra as reformas do governo Temer, contra a
corrupção existente nesse governo, se posicionou firmemente em favor
da nossa população, da população brasileira. Isso mostra que o partido
continua na mesma linha, na mesma trilha e no mesmo caminho.
Portanto, esse é o grande saldo que a gente obteve de toda essa luta, de
todo esse processo que culminou com o Congresso Nacional do PSB
em Brasília. Eu agradeço imensamente, Senhor Presidente, e mais uma
vez parabenizo o nosso presidente nacional, Carlos Siqueira, e o nosso
presidente estadual, Luciano Leitoa. Que viva o PSB! Que viva o
Brasil. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Pela Liderança, Deputado Wellington do Curso,
por cinco minutos.

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
Legislativa, nosso muito cordial boa tarde. Que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, só para registrar que na tarde de hoje estivemos em
uma audiência com o Promotor da cidade de Cantanhede, Dr. Tiago
Carvalho, para tratar de uma audiência pública que nós já havíamos
realizado na cidade de Matões no dia 13 de julho. Essa audiência
pública havia sido solicitada pelos candidatos aprovados no concurso
da cidade de Matões à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
No dia 13, nós fizemos a audiência pública, coletamos as impressões
dos candidatos, verificamos várias irregularidades, desde a contratação
temporária, contratação precária, nepotismo. E por todas essas nossas
impressões coletas na audiência pública, de forma oficial pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nós formamos a
denúncia, formulamos a denúncia no Ministério Público na cidade de
Cantanhede. E hoje estivemos mais uma vez reunidos na cidade de
Cantanhede com o Ministério Público para verificar os procedimentos
adotados. E no dia 1º de março foi ajuizada uma ação civil pública, na
qual o Ministério Público destaca os seguintes pedidos: Primeiro, a
nulidade de todas as contratações de servidores para os cargos efetivos
sem o devido concurso público, notadamente aqueles para os quais

haja aprovado em concurso público com prazo de validade vigente.
Segundo, condene o município de Matões do Norte para que se abstenha
de contratar servidores com inobservância do instituído no artigo 37,
II, da Constituição da República Federativa do Brasil, notadamente
aqueles para os quais haja aprovados no concurso público. E terceiro,
condene o município Matões do Norte a nomear imediatamente todos
os candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso
público regido pelo edital número 001/2015. Então vejam sóm senhores,
o Ministério Público já ajuizou uma ação civil pública e o Ministério
Público já tentou de várias maneiras, de várias formas, tratativas com
o município de forma administrativa. E todas às vezes o município
estabelece prazos e nunca cumpre os prazos estabelecidos junto com
o Ministério Público para nomeação dos aprovados. Então a reunião
hoje foi muito proveitosa. Estamos fazendo destaque para que possa
constar nos Anais desta Casa a Ação Civil Pública. E nós vamos
continuar acompanhando na verdade a decisão do judiciário para os
próximos dias. Mas fica aqui o nosso registro. E da mesma forma como
fizemos na cidade de Matões do Norte, também na cidade de Barreirinhas,
de Lago Açu, de Pindaré. Então cidades que tiveram acompanhamento
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, principalmente
por irregularidades, contratações temporárias, contratações precárias
em detrimentos dos aprovados no concurso público. Da mesma forma,
voltamos o nosso olhar para a cidade de São Luís. O Prefeito Edivaldo
Holanda Júnior realizou o concurso público e não fez a nomeação dos
aprovados. Estamos nessa mesma luta na capital. Essa mesma luta
também na cidade de São Luís contra as irregularidades por parte do
Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Como não temos mais quórum, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
primeiro de março de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino
Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Graça Paz, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Professor Marco
Aurélio, Sérgio Frota, Sérgio Vieira e Stênio Rezende. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados Raimundo Cutrim, Bira do Pindaré, Fábio Braga,
Júnior Verde, Rafael Leitoa, Eduardo Braide e Wellington do Curso.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Wellington do
Curso e Rogério Cafeteira ficaram transferidas para a próxima Sessão
e declarou aberta a Ordem do Dia, informando que o Projeto de Lei nº
012/2018, do Deputado Stênio Rezende, ficou transferido devido a
ausência do autor. Na sequência, com pareceres favoráveis das
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competentes Comissões Técnicas, votação em primeiro turno,
tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 240/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que considera
Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão o Festejo de São José de
Ribamar; 053/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que institui
o Cadastro para bloqueio de Propaganda e 261/2017, também de autoria
do Deputado Rafael Leitôa, que institui no Calendário Oficial de eventos
do Estado do Maranhão o “Dia da Reforma Protestante. Em seguida,
o Presidente anunciou em primeiro e segundo turnos, em regime de
urgência, o Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2018, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio e suspendeu os trabalhos para que
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitisse o parecer.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Glalbert
Cutrim, informou que o referido projeto foi aprovado na Comissão.
Nessa oportunidade, o Presidente da Mesa informou que o Projeto
ficou transferido devido a ausência do autor. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa
nº 033/2017, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução
Legislativa nº 800/2016, que dispõe sobre o Parlamento Estudantil no
âmbito da Assembléia Legislativa do Maranhão, com parecer favorável
da CCJC. Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária foram
aprovados os Projetos de Resoluções Legislativa nºs: 043/2017, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos Lupi, Presidente
Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT); 047/2017, de
autoria do Deputado Othelino Neto, concedendo a referida Medalha
ao Senhor José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ambos com pareceres
favoráveis da CCJC. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 036 e 057/2018, ambos da Deputada Valéria
Macêdo, solicitando que sejam votados em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2017, bem como, o  Projeto de
Resolução Legislativa nº 008/2018, de sua autoria; 058/2018, do
Deputado Roberto Costa, no mesmo sentido para que seja votado o
Projeto de Lei nº 003/2018, de sua autoria. Os citados Projetos foram
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Sujeitos à
deliberação da Mesa foram deferidos os Requerimentos nºs: 053/2018,
do Deputado Zé Inácio, solicitando que seja registrada nos Anais da
Casa mensagem de pesar aos familiares do Senhor Francisco Moreira
da Paixão, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de fevereiro do
corrente ano; 054/2018, do mesmo Deputado, no mesmo sentido, aos
familiares do Senhor Moacir Neves de Oliveira Filho, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 26 de fevereiro; 056/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, para que seja justificada sua ausência
na Sessão Plenária do dia 27 de fevereiro do ano em curso, tendo em
vista a sua participação em audiência pública na OAB-MA. Na forma
do Regimento Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 059/2018, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré; 060 e 061/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo e 062/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde. No
primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso. No tempo dos Blocos e Partidos, o Deputado
Sousa Neto falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição; o
Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e
o Deputado Fernando Furtado falou pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
05 de março de 2018.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.  Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Léo Cunha, Max
Barros, Nina Melo, Rigo Teles, Sérgio Frota e Stênio Rezende. O
Presidente, 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 e do Expediente
a seguir: Requerimentos nºs: 052/18, do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, em data a
ser definida, destinada à entrega de título de cidadão maranhense a
senhora Maria Dalvanir de Oliveira Mota, professora e educadora,
reconhecendo suas importantes contribuições ao Estado do Maranhão;
053/18, do Deputado Zé Inácio, solicitando que seja registrada nos
Anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento do Senhor
Francisco Moreira da Paixão, ocorrido no dia 25 deste mês; 054/18, do
Deputado Zé Inácio, solicitando que sejam registrada nos Anais da
Casa, mensagem de pesar pelo falecimento do Senhor Moacir Neves
de Oliveira Filho, ocorrido no dia 26 deste mês; 056/18, do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência na
Sessão Plenária do dia 27 de fevereiro do ano em curso, tendo em vista
a sua participação em Audiência Pública na OAB-MA, que tem como
objetivo discutir sobre acessibilidade e mobilidade urbana da pessoa
idosa; 057/18, da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja votado
em regime de urgência, em Sessão Extraordinária, a realizar-se logo
após a presente Sessão, o Projeto de Resolução Legislativa n.º 008/
2018, de sua autoria e 058/18, do Deputado Roberto Costa, solicitando
que seja votado em regime de urgência, em Sessão Extraordinária, a
realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 003/2018,
de autoria do Deputado Ricardo Rios; Indicações nº 071/18, do
Deputado Júnior Verde, ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior, para que determine aos setores competentes que
promovam a limpeza e desobstrução das galerias pluviais do Cohatrac
III, nesta cidade; 072/18, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, com cópia para o Senhor Secretário
de Estado de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, solicitando 01 (um)
kit de irrigação para o Povoado Pedra Ladeira, no Município de Buriti
de Inácia Vaz, com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar;
073/18, do Deputado Júnior Verde, ainda ao Governador do Estado,
com encaminhamento para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
Clayton Noleto, reiterando a indicação nº 155/17, solicitando a
pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais Asfalto”, do
trecho de aproximadamente 20km que liga o Município de Brejo de
Areia ao Povoado Lagoa Bonita; 074/18, da Deputada Francisca Primo,
ao Superintendente Regional do INCRA/MA, Senhor George de Melo
Aragão, para que determine ao setor competente, que seja feita uma
revisão geral no sistema de abastecimento d’água, na Vila Padre Cícero-
Lago Azul, no Município de Buriticupu; 075/18, também da Deputada
Francisca Primo, ao Superintendente Regional do INCRA/MA, para
que determine ao setor competente, que seja feita a recuperação da
estrada vicinal que liga os Povoados de Santa Cruz até o Rio Zutil,
numa extensão de 16Km no Município de Santa Luzia e 076/18, do
Deputado Sérgio Vieira, ao Governador do Estado do Maranhão,
solicitando que autorize o Secretário de Estado de Infraestrutura a
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realização dos serviços de operação tapa buraco para o Município de
Açailândia. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir as Indicações acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra
aos Deputados:  Sousa Neto, Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Professor
Marco Aurélio, Francisca Primo, Fábio Braga e Wellington do Curso.
O Deputado Sousa Neto discorreu sobre os lamentáveis acontecimentos
vivenciados pela cidade de Aldeias Altas que foi invadida por bandidos
fortemente armados, tecendo críticas ao governo do estado e afirmando
que a Segurança Pública do Estado do Maranhão encontra-se em uma
situação precária. O Deputado Raimundo Cutrim discorreu sobre o
sistema de segurança pública, afirmando ser necessário que se dê
autonomia aos delegados, pois os governos passam, mas as instituições
permanecem. O Deputado Júnior Verde destacou a inclusão do
Município de Brejo de Areia no Programa Água Para Todos, ressaltando
a importância desta ação na melhoria da qualidade de vida da população
daquele município. O Deputado Professor Marco Aurélio discorreu
sobre o ato político em apoio ao Governador Flávio Dino, a ser
realizado na cidade de Imperatriz, que reunirá lideranças políticas de
toda a Região Tocantina. A Deputada Francisca Primo denunciou que
a prefeitura não está repassando os recursos para o Fundo Municipal
de Apoio a Criança e ao Adolescente, desde novembro do ano passado.
O Deputado Fábio Braga discorreu sobre os danos causados pelas
chuvas. O Deputado Wellington do Curso relatou sua participação em
Audiência Pública promovida pelo Ministério Público para tratar de
acessibilidade e mobilidade da pessoa idosa. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno, a Medida Provisória
nº 262/2017 (Mensagem nº 115/17), de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a implementação do programa “Adote um casarão”
pelo Governo Estadual. Com parecer favorável da CCJC, esta Medida
Provisória foi aprovada e encaminhada a promulgação. Em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, com parecer favorável da CCJC e
das Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia,
o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 018/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do
Maranhão os blocos tradicionais maranhenses em atividade no Estado,
sendo este Projeto de Lei encaminhado à sanção Governamental. Em
seguida, o Presidente anunciou o Projeto de Lei nº 012/18, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/18 e o Projeto de Resolução Legislativa nº
009/18, suspendendo a Sessão para que as competentes Comissões
Técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os trabalhos,
o Presidente da CCJC, Deputado Glalbert Cutrim informou que os
três projetos foram aprovados nas Comissões. Nesta oportunidade, o
Presidente da Mesa informou que o Projeto de  Lei nº 012/2018, de
autoria do Deputado Stênio Rezende, ficou transferido para a próxima
Sessão devido a ausência do autor em Plenário e anunciou a discussão
em único turno, regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2018, de autoria da Mesa Diretora, que extingue a concessão de
auxílio-moradia aos Deputados da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, revogando as disposições do Decreto Legislativo nº
448/2014, o qual foi aprovado em seus turnos regimentais, assim como
foi aprovado em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto
de Resolução Legislativa nº 009/2018, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a alteração na estrutura administrativa da Assembleia
Legislativa do Maranhão, sendo estes Projetos encaminhados à Sanção
Governamental. Na sequência foram aprovados os Requerimentos nºs:
039/2018, do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando que o
Projeto de Lei nº 022/2018, de sua autoria, seja dispensado de pauta e
enviado à CCJC para emissão de Parecer;  Requerimento nº 040/2018,
do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja antecipada para o
dia 04 de abril, a Sessão Especial voltada ao fomento e apoio à
Campanha da Fraternidade 2018, cujo tema é “Fraternidade e Superação
da Violência”; Requerimento nº 041/2018, do mesmo  Deputado,
solicitando que a Sessão Solene em comemoração ao Centenário do
Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, seja realizada
no dia 25 de abril de corrente ano; Requerimento nº 047/2018, do

Deputado Adriano Sarney, à Câmara dos Deputados e ao Senado,
solicitando o apoio dos Senadores e Deputados Federais eleitos pelo
Maranhão que rejeitem o Veto Presidencial ao Programa Especial de
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte; Requerimentos nºs: 048 e 050/2018, do Deputado Wellington
do Curso, e da Deputada Nina Melo, respectivamente, encaminhando
voto de aplauso ao Ministro João Batista Brito Pereira,  parabenizando-
o por sua posse na Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. O
Requerimento nº 036/2018, da Deputada Valéria Macêdo, ficou
transferido para a próxima Sessão devido a ausência da autora. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 049/
2018, de autoria da Deputada Francisca Primo, para que seja consignada
nos Anais da Casa e encaminhada mensagem de pesar aos familiares do
Senhor Francisco Moreira Paixão, por ocasião do seu falecimento,
ocorrido no dia 25 de fevereiro do ano em curso e 051/2018, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, para que seja registrado nos Anais
desta Casa e publicado no Diário da Assembléia, o Editorial publicado
no Jornal o Estado do Maranhão, edição do dia 23/02/18, com o título
“fiscalização eletrônica e as multas”. Na forma do Regimento Interno
desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Projetos de Lei nºs 053 e 261/2017, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa e 240/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; os
Projetos de Resolução nºs: 043/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa; 033/2017, de autoria da Mesa Diretora e 047/2017, de autoria
do Deputado Othelino Neto e os Requerimentos nºs: 053 e 054/2018,
de autoria do Deputado Zé Inácio; 056/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 057/2018, de autoria da Deputada Valéria Macêdo
e 058/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa. Inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Bira do Pindaré
que parabenizou o Governador Flávio Dino e o Secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, pela implantação do Projeto Sorrir. O Parlamentar
também parabenizou a Mesa Diretora pela aprovação da extinção do
auxilio moradia na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. No
tempo dos Blocos e Partidos, o Deputado Eduardo Braide falou pela
Liderança do Bloco Parlamentar Independente discorrendo sobre a
Medida Provisória 263/2017 que altera Políticas de Esporte e Lazer
do Estado do Maranhão, destacando que essa medida retira os
representantes da sociedade civil do Conselho de Estado de Esporte e
Lazer, assumindo, portanto, um caráter autoritário e antidemocrático.
Pela Liderança do Governo, o Deputado Rogério Cafeteira, criticou o
Projeto de Lei de autoria do Deputado Wellington do Curso, que proíbe
a apreensão de veículos com IPVA atrasado, afirmando que a legislação
de trânsito não é de competência do Estado e que é função do legislador
defender o cumprimento da Lei. O Deputado Vinicius Louro, falando
pelo Bloco Parlamentar Democrático, relatou que os municípios São
Raimundo do Bezerra e São Roberto estão sem internet há vários dias,
solicitando a regularização do serviço de comunicação nesses
municípios. O tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
foi dividido entre os Deputados: Fernando Furtado que teceu duras
críticas ao Presidente da República, Michel Temer, que, segundo o
Parlamentar, tem retirado sistematicamente os direitos do trabalhadores;
Zé Inácio que relatou sua participação em um evento de combate ao
Racismo, intitulado de “O Brasil que o povo negro quer”, realizado
pelo Partido dos Trabalhadores, na Cidade do Rio de Janeiro e Rafael
Leitoa que destacou o ato de assinatura do Pacto de Gestão Integrada
dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba que
aconteceu no dia 27 do mês em curso, no Palácio dos Leões. O
documento, assinado pelo Governador Flávio Dino, é fundamental
para dar prossegguimento à criação do Comitê de Bacia do Velho Monge,
defendida pelo Deputado desde o início do mandato. Pelo Bloco
Parlamentar Independente o Deputado Wellington do Curso refutou o
pronunciamento do Deputado Rafael Leitoa realizado na Sessão anterior
sobre o conserto da máquina que realiza exames de endoscopia no
Hospital Juvêncio Matos, afirmando que o Parlamentar falseou a
verdade. Inscrito no Expediente Final falou o Deputado Sérgio Vieira
informou que o Governador Flávio Dino assinou o reajuste da
recomposição salarial dos professores as Rede Estadual de Ensino.
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Também informou que o primeiro núcleo de educação integral da Cidade
de Açailândia será inaugurado no mês de março do ano em curso. 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, 28 de
fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Glalbert Cutrim - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Sousa
Neto - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 266 /2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
Ofício nº 003/2018/DL.

RESOLVE:

DESIGNAR o Deputado Rafael Leitoa, Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, e a servidora Luzenice Macedo Martins,
Consultora Legislativa, como representantes titular e suplente,
respectivamente, desta Assembleia Legislativa no Conselho Estadual
de Meio Ambiente e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 01 de março de 2018. Deputado Othelino Neto  -
Presidente, em Exercício. Deputado Stênio Rezende - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Zé Inácio - Segundo Secretário, em
exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 288/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 042 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
dia 21 de fevereiro de 2018 do deputado Wellington do Curso, tendo
em vista o mesmo encontrar-se participando da Audiência Pública na
Câmara Municipal de Carolina, com o objetivo de discutir a implantação
da Unidade Prisional de Ressocialização no município de Carolina –
MA.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 28 de
fevereiro de 2018. Othelino Neto - PRESIDENTE. Stênio Rezende -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. Zé Inácio - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 289/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 056 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 01 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
dia 27 de fevereiro  de 2018 do deputado Wellington do Curso, tendo
em vista o mesmo encontrar-se participando da Audiência Pública na
OAB - MA, com o objetivo de discutir assuntos sobre acessibilidade
e mobilidade urbana da pessoa idosa

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
março de 2018. Othelino Neto - PRESIDENTE. Stênio Rezende -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. Zé Inácio - SEGUNDO SECRETÁRIO.
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