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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/03/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

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 22.03.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ART. 51 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE O PODER
REGULAMENTAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO MARANHÃO, IMPONDO LIMITAÇÕES E
ESTABELECENDO MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO. – INSCRITO PARA DISCUTIR OS
DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO E JÚNIOR VERDE,
POR 10 MINUTOS, COM DIREITO A APARTES.

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

REQ. (Nº 026/18).

2. PROJETO DE LEI Nº 365/17, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº124/17) , QUE ALTERA E
ACRESCENTA DISPOSITIVOS NO ITEM 1.12 DA LEI Nº 10.238,
DE 13 DE MAIO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO MARANHÃO, ALTERA O ART. 25 DA LEI Nº 8.508,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2006 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
. DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E RELAÇÕES DO
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEGURIDADE
SOCIAL. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO SESSÃO
ORDINARIA DO DIA 19.03.18 DEVIDO AO PEDIDO DE VISTA
CONCEDIDA AO DEPUTADO ROBERTO COSTA.

III - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº 087/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO LEI Nº 027/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO
DA SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RELATOR SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4.PROJETO DE LEI N 039/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “QUE INSTITUI O
DIA ESTADUAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
SÍNDROME DE DOWM” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.

5.PROJETO DE LEI N 049/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “QUE DISPÕE SOBRE
A OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA, DE TV A CABO, DE CARTÃO DE
CRÉDITO E SIMILARES MANTEREM EM SUAS PÁGINAS NA
INTERNET LINK PRÓPRIO QUE POSSIBILITE AO
CONSUMIDOR REALIZAR A SUSPENSÃO OU O
CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO VIA INTERNET. – COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO
RAFAEL LEITOA.

6.PROJETO DE LEI N 060/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “QUE DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE ENTRADA NOS
ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES
AQUÁTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PESSOAS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SEU
ACOMPANHANTE”. – COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
– RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E COMISSÃO
DE SAÚDE. – RELATOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO.

7.PROJETO DE LEI N 028/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, ALTERA OS VÉRTICES
DE QUE TRATA O ART. 1º DA LEI N 10.171/14, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2014, QUE CRIA NO ESTADO DO
MARANHÃO O PARQUE ESTADUAL MARINHO ¨BANCO
TAROL¨E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 099/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PELA PASSAGEM DO SEU 57º
(QUINQUAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 26 DE MARÇO, REQUER
TAMBÉM QUE DÊ CIÊNCIA À PREFEITA FRANÇA E A
PRESIDÊNCIA DA. CÂMARA DE VEREADORES.

9.REQUERIMENTO Nº 100/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES Á POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, PELA PASSAGEM DO SEU
80º (OCTOGÉSIMO) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO, REQUER
TAMBÉM QUE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO ALBÉRICO FILHO
E A PRESIDÊNCIA DA. CÂMARA DE VEREADORES.
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10. REQUERIMENTO Nº 101/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BALSAS, PELA PASSAGEM DO SEU 100º
(CENTÉSIMO)  ANIVERSÁRIO QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO
DIA 22/03/18.

11. REQUERIMENTO Nº 103/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES À IGREJA ADVENTISTA
DO SÉTIMO DIA – IASD, NA PESSOA DO PASTOR TADEU
MONTEIRO, LÍDER DOS JOVENS DO NORTE DO
MARANHÃO, EXTENSIVO A TODOS QUE FORMAM O
MINISTÉRIO JOVEM DA ASSOCIAÇÃO MARANHENSE, PELO
DIA MUNDIAL DO JOVEM ADVENTISTA, COMEMORADO
EM 17 DE MARÇO.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 102/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE  REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/03/18, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 22/03/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 058/18, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Vieira, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Filantrópico de Apoio e Ajuda as Comunidades Carentes – IFAACC.

2. MOÇÃO Nº 003/18, de autoria do Senhor Deputado Zé
Inácio, que envia Moção de Pesar, pelo falecimento no último dia 14
de março da Vereadora do Rio de Janeiro Marielle Francisco da Silva
(PSOL), conhecida como Marielle Franco e pelo seu motorista Anderson
Pedro Gomes, também do Rio de Janeiro.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 055/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
contratação de bombeiros civis, no âmbito do Estado do Maranhão,
por estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 056/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o Centro
Educacional e Social Kerygma.

3. PROJETO DE LEI Nº 057/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Obra
Social Nossa Senhora da Glória-Fazenda da Esperança Santo Agostinho.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/18,
de autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Pastor Ivan Bastos.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/18,
de autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Pastor Samuel Câmara.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 052/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inadimplência do
imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA.

2. PROJETO DE LEI Nº 053/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou
estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de Lei e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 054/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que determina a realização periódica e
obrigatória de vistoria técnica por profissionais legalmente habilitado
a ser realizadas em condomínios, prédios, casas, residenciais, comerciais
públicos e privados, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises,
telhados e obras de contenção de encostas, bem como todas as suas
instalações, cria o Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP) no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado Heberth de Jesus
Silva Barros e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado PM Danilo Pestana
Pinheiro e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/18, de autoria do Senhor

Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública Centro
Educacional Comunitário Adonay Cruzeiro de Santa Barbara, com
sede no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 051/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Câmara
de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/18,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao engenheiro agrônomo Raimundo Coelho de Sousa.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE MARÇO DE 2018.

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

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

Braide.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.
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O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO

STÊNIO REZENDE (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 PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 058 / 18

CONSIDERA de utilidade pública o Instituto
Filantrópico de Apoio e Ajuda as Comunidades
Carentes - IFAACC.

Art. 1 – É considerado de utilidade pública o Instituto
Filantrópico de Apoio e Ajuda as Comunidades Carentes – IFAACC,
com sede e foro nesta Capital.

Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESÕES DA ASSEMBLEIA LEIGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 12 de março de 2018. – SÉRGIO
VIEIRA – Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 003 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar, pelo falecimento no último dia
14 de março, da Vereadora do Rio de Janeiro Marielle Francisco da
Silva (PSOL), conhecida como Marielle Franco e pelo seu motorista
Anderson Pedro Gomes, também do Rio de Janeiro.

Quero externar nossos sentimentos, e nossa solidariedade à
família e aos amigos de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Neste momento de dor, este poder legislativo reconhece a
importância da luta e da resistência de Mariella, mulher negra defensora
incansável dos direitos humanos e das mulheres, que deixa um legado
inominável de luta por um Brasil e um mundo cada vez melhores,
desejando que descasem em paz, ao lado do nosso bom Deus.

Transmita-se o teor desta às famílias enlutadas, aos amigos e
companheiros do PSOL pela grande perda neste momento.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de março de 2018. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO N° 099 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações com a população de SANTA LUZIA, pela passagem do
seu 56º (quinquagésimo sexto) aniversário, que ocorrerá no próximo
dia 26 de março, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência a Exmª. Srª. Prefeita Municipal e Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente.

JUSTIFICATIVA
Congratulamo-nos com a laboriosa população de SANTA

LUZIA, pelo transcurso de mais um aniversário de fundação, quando
se comemora os 56 anos de sua emancipação política ocasião em que a
mesma foi elevada à categoria de município e distrito com a denominação
de Santa Luzia, pela lei estadual nº 1908, de 17/12/1959, desmembrado
de Pindaré Mirim. Constituído do distrito sede e instalado em 26/03/
1961.

Hoje, com uma população de mais de 74 mil habitantes, o
município tem na agricultura a sua principal fonte de recursos
econômicos tornando-o como um dos maiores centros agropecuários
do estado.
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Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,

em São Luís (MA), 16 de março de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.18
EM: 21.03.18

REQUERIMENTO N° 100 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja enviada mensagem de Congratulações à população
do Município de BARREIRINHAS, pela comemoração da passagem
do seu 80º (octagésimo) ano de emancipação política que ocorrerá no
próximo dia 29 de março, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal e à Câmara de
Vereadores daquele município, na pessoa do seu presidente.

JUSTIFICATIVA

O Distrito de Barreirinhas foi criado em 14 de junho de 1871,
pela Lei Provincial n° 951, e sua emancipação política ocorreu através
da Lei n° 45, de 29 de março de 1938, data em que se comemora o
aniversário da cidade.

O município é conhecido por ser a “porta de entrada” da região
turística conhecida como Lençóis Maranhenses, que consiste em uma
vasta área de altas dunas de areias brancas e de lagos e lagoas, também
conhecido como deserto brasileiro.

A produção do artesanato, fabricado com a fibra do buriti, faz
da cidade de Barreirinhas uma das principais produtoras de artesanato
em linho de buriti (principal matéria-prima) para fabricação deste.

Devido à natureza de seu solo e a abundância de rios, riachos e
córregos, o caju representa a segunda fonte de renda.

O setor terciário cresce com o turismo através de investimentos
nas várias áreas do setor e serviços correlatos.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 20 de março de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.18
EM: 21.03.18

REQUERIMENTO Nº 101 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Balsas, pela passagem de seu 100º
(centésimo) aniversário, que ocorrerá no próximo dia 22.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 20 de março de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.18
EM: 21.03.18

REQUERIMENTO Nº 102 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência da sessão plenária
realizada no dia 19 de março do corrente ano, para acompanhamento
de familiar, conforme atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de março de 2018. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.18
EM: 21.03.18

REQUERIMENTO N.º 103 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada MENSAGEM DE APLAUSOS
E CONGRATULAÇÕES À IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO
DIA – IASD, na pessoa do Pastor TADEU MONTEIRO, LIDER
DOS JOVENS DO NORTE DO MARANHÃO, extensivo a todos
que formam o MINISTÉRIO JOVEM DA ASSOCIAÇÃO
MARANHENSE, pelo DIA MUNDIAL DO JOVEM ADVENTISTA,
comemorado em 17 de março.

O evento foi realizado na concha acústica da lagoa na tarde do
sábado dia 17 deste mês, com a participação de milhares de jovens
lotando todo o espaço do local, sendo presidido pelo VICE-
PRESIDENTE, Pastor Fausto Farias e o LÍDER DE JOVENS NA
ÁREA, Pastor Tadeu Vieira.

A comemoração deste dia tem como objetivo enfatizar a
identidade adventista da juventude a nível mundial. O evento se dá
através de louvores, ações sociais, doação de sangue, alimentos e água
e contou com a participação especial da Cantora Roberta Spitaletti, do
Estado do São Paulo.

Assim, por este importante dia, não resta dúvida que o
Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia é merecedor
das homenagens desta Casa, razão pela qual requeiro que sejam
aprovados os nossos Votos de Aplausos e Congratulações remetidos
ao Pastor TADEU MONTEIRO para o seguinte endereço: Avenida
Daniel de La Touche, N° 53, Bairro Maranhão Novo, CEP 65.061-
021, nesta Capital (Colégio Adventista).

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO em 19 de março 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. 22.03.18
EM: 21.03.18

REQUERIMENTO Nº 104 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão de Administração Pública, para tratar sobre a
problemática envolvendo a consolidação dos limites territoriais entre
os municípios de Satubinha e Pio XII.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 05 de abril (quinta-feira) do corrente ano, às
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14:00h, na Sala das Comissões Permanentes (Dep. Waldir Filho), deste
poder.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 20 de março de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.18
EM: 21.03.18

REQUERIMENTO Nº 105 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão Administração Pública, para tratar sobre os incidentes
de resoluções de demandas repetitivas das promoções ajuizadas pelos
policiais e bombeiros militares.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 03 de abril (terça-feira) do corrente ano, às 14:00h,
no auditório Gervásio Protásio (Plenarinho), deste poder.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 20 de março de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.18
EM: 21.03.18

INDICAÇÃO Nº 170 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, requerer de Vossa
Excelência, que seja solicitado ao Executivo Estadual, através da
Secretaria de Infraestrutura, a recuperação da MA-040 através do
programa tapa-buracos, rodovia esta que liga os Municípios de
Parnarama e Matões.

JUSTIFICATIVA
A apresentação por ora feita é de fundamental importância,

tendo em vista que esta via dá acesso aos municípios de Timon, Matões
e Parnarama, é utilizada também para o escoamento da produção
agropecuária da região e de grande fluxo de veículos.

Por esses e outros motivos faz-se jus a referida indicação.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,

em São Luís (MA), São Luís, 20 de março de 2018. - Deputado Rafael
Leitoa

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

INDICAÇÃO Nº 171 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação
seja encaminhada ao Chefe do Executivo Estadual, Governador Flávio
Dino, para a aquisição do imóvel em que se encontra instalado o 7º
Batalhão do Corpo de Bombeiros do Município de Timon, em razão
do mesmo ser locado.

JUSTIFICATIVA
Os Corpos de Bombeiros Militares são corporações cuja

principal missão consiste na execução de atividades de Defesa Civil,
Prevenção e Combate a Incêndios, Buscas, Salvamentos e Socorros
Públicos no âmbito de suas respectivas Unidades.

No caso do Município de Timon, esta importante corporação
não conta com imóvel próprio, ficando a mercê de imóveis alugados.
Com a grande relevância de suas atividades em benefício da sociedade
em geral, por si só já demonstra necessidade em ter um lugar próprio.

Por esses e outros motivos faz-se jus a referida indicação.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,

em São Luís (MA), São Luís, 20 de março de 2018. - Deputado Rafael
Leitoa

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

INDICAÇÃO Nº 172 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão ofício solicitando providências no sentido de
viabilizar a criação de cargos de Psicólogo e Assistente Social para
atuarem nas escolas públicas da rede de ensino do Estado.

É imprescindível a presença do Assistente Social e do Psicólogo
no contexto escolar na medida que suas formações científicas os habilita
para a compreensão das grandes mudanças sociais e contemporâneas e
seus reflexos na vida das famílias e populações.

O assistente social atua na prevenção de comportamentos de
ris-cos e também o acompanhamento individualizado prestado junto
aos alunos e suas famílias. Por sua vez, o Psicólogo tem muito a
colaborar nos processos educacionais, além da perspectiva clínica e de
saúde mental. Nesse sentido, é também um profissional que pode
ajudar de muitas maneiras no processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, tendo em vista as transformações necessárias na
educa-ção pública do Maranhão, a participação desses profissionais
nas escolas con-tribui para o acesso direto das comunidades mais
carentes a esses serviços, pois tanto a psicologia e a assistência social
podem contribuir nos processos educacionais seja dentro ou fora da
escola.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO MANU-EL BECKMAN, em 21 de março de 2018. –
OTHELINO NETO – Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria, a quem eu saúdo, de forma especial, os
policiais civis do Maranhão que estão de volta a esta Casa para um
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direito que lhes é legítimo, que é acompanhar a votação do Projeto de
Lei nº 365/2017. E este é o motivo, Senhor Presidente, que subo a esta
tribuna, porque, na Ordem do Dia da Sessão de hoje, não consta o
Projeto de Lei 365/2017. V. Ex.ª havia informado já, ontem à noite,
dessa decisão, e até em respeito aos policiais civis do Maranhão, e a
todo acompanhamento que eles vêm fazendo dessa matéria, porque,
ao nosso ver, é um absurdo a retirada das entidades de classe do Conselho
de Polícia Civil e outras sugestões que nós fizemos por meio de uma
emenda. Eu gostaria de solicitar a V. Ex.ª, primeiro: uma informação
acerca da tramitação do Projeto de Lei 365/2017. Segundo: a exemplo
do que aconteceu da primeira votação onde V. Ex.ª assumiu o
compromisso em dizer o dia que seria votado e cumpriu, quando
colocou na Sessão da segunda-feira, e só não foi votado por conta de
um pedido de vista do Deputado Roberto Costa, na CCJ, eu peço a V.
Ex.ª que haja esse compromisso neste momento de informar os policiais
civis qual será o dia que essa matéria será pautada. E pedindo desde já,
Senhor Presidente, que seja informado um dia que haja o tempo
necessário para que seja feita a informação à categoria. Primeiro, eu
lamento o fato do Projeto de Lei não estar na Ordem do Dia de hoje,
todos saíram daqui da sessão de segunda-feira, com a data de hoje para
a votação desse Projeto de Lei, mas, infelizmente, o projeto não se
encontra na Ordem do Dia e o pedido que faço a V. Exª, Senhor
Presidente, e aqui a sugestão é que o Projeto de Lei nº 365/2017 possa
constar na pauta da Ordem do Dia de segunda-feira, é o dia que eles
terão com certeza para informar o restante da categoria. Acho que nós
devemos essa presteza à Polícia Civil do Maranhão, que é dizer o dia
claro, que dia será votado esse projeto de lei, para que eles possam de
forma transparente acompanhar a tramitação e o resultado da votação
do Projeto de Lei nº 365/2017. Então, este é o pleito que faço a V. Exª,
para que esse projeto de Lei que, infelizmente, não consta da Ordem
do Dia de hoje, possa de já, ser informado de forma oficial aos policiais
civis que estará na sessão de segunda-feira à tarde, Senhor Presidente,
eu faço este apelo a V. Exª levando em consideração toda forma
democrática que V. Exª vem conduzindo os trabalhos do Poder
Legislativo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Próximo Deputado inscrito é o Deputado Júnior Verde, que
não está no Plenário. Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos,
sem apartes. Enquanto o Deputado Cutrim se desloca até a tribuna, eu
quero informar aos senhores e às senhoras presentes na galeria, que
nós ontem decidimos não colocar na Ordem do Dia de hoje, e, no
momento da decisão, eu liguei para o Deputado Braide, para informar,
assim como para o líder do Governo, Deputado Rogério Cafeteira, o
líder do Blocão, Deputado Rafael Leitoa, e para o Presidente da Adepol.
Ele me disse inclusive que iria informar a quem conseguisse, mas como
já era noite talvez não conseguisse informar a todos. O projeto, embora
o Deputado Braide tenha solicitado que incluíssemos na Ordem do Dia
na segunda-feira, mas ele vai estar na Ordem do Dia de amanhã. Aí os
senhores fiquem e as senhoras à vontade para acompanhar a sessão
aqui na galeria. Caso haja alguma alteração, tentaremos avisar com
antecedência para que os senhores não precisem vir para cá para
acompanhar caso o projeto não esteja na Ordem do Dia. Deputado
Cutrim, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Mesa,
imprensa, internautas, galeria. Tendo em vista que o presidente já fez
os devidos esclarecimentos e para que a gente pudesse fazer uma
reflexão relativa a esse Projeto 365, eu assumi o sistema de segurança
pública em 97 e na Polícia Civil praticamente não existia nada. Tínhamos
uns 62 delegados de carreira e os delegados que tinham eram daqueles
que o governador da época e todos os anteriores apanhavam de pessoas
do povo, davam uma arma, uma carteira e diziam: você é delegado. Nós
conseguimos acabar na época, foi difícil, pois nós não tínhamos efetivo,
era muito pequeno, e nós achamos por bem nomear, para responder
pelo expediente da delegacia, policiais civis e militares da ativa. Assim,

graças a Deus, o Maranhão foi o primeiro estado do Norte e do Nordeste
a ter delegados de carreira em todo o estado. Em 1997, 1998, veio
aquela leva de delegados, muitos delegados, mais de 200 foram formados
na Academia de Polícia Federal em Brasília, pois nós não tínhamos
aqui o corpo docente bem como médicos legistas e peritos, a academia
não tinha sequer uma caixa, olha aqui tem alguma história da academia.
Então nós começamos do zero, em 1997, com os policiais quando
assumiram em 1998, todos bem formados na melhor academia do Brasil
e foi trazido também todo o corpo docente de Brasília para poder
preparar o nosso pessoal com a academia. Então isso foi um fato
histórico. Não tinha Corregedoria, nós instalamos a Corregedoria, foi
trazida também a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia
Civil para trabalhar em um só ambiente. Dali também foram criados os
conselhos naquela época onde, já de início, as categorias tinham
representações para participar dos procedimentos administrativos
disciplinares. Isso já vem desde que nós estruturamos a Corregedoria,
é um fato que já vem ao longo de muitos anos, bem como nos estados
da Federação. Então, Presidente, é um fato absurdo, veja bem, tirar as
categorias representantes de classe do conselho. Isso já virou
consuetudinário, ou seja, costume, mas nós não podíamos voltar a
tirar um direito que já vem ao longo de muitos anos de ter ali os
representantes das classes para que possam ter voz na hora da votação
ou procedimento, ou para punição, ou para ser mesmo, porque muitas
vezes as pessoas abrem um procedimento e, às vezes, termina pedindo
o arquivamento. E quando é demissão, é preciso ter mais cuidado
ainda, pois muitas vezes um policial com 10, 20, 30 anos de casa, de
repente, perde o cargo por uma coisa, às vezes, pequena. E ali acabou
a vida dele e a família, porque ele não sabe fazer outra coisa se não for
aquilo. Quem é da carreira da Polícia Civil, Militar ou Corpo de
Bombeiros sabe o que eu estou falando. Agora também trazer um
delegado moderno para comandar a Polícia Civil é a gente voltar 50
anos, é voltar atrás, em pleno século XXI. Como é que nós podemos
aceitar ser comandado, porque nas polícias do Brasil a base é a
hierarquia, a disciplina. Na hora que você bota um delegado moderno,
evidentemente um delegado de nível especial não vai querer se submeter
às ordens de uma pessoa moderna. Porque nas polícias a base é
hierarquia e disciplina. É a mesma coisa - fazendo uma comparação
aqui - na Polícia Militar, colocar um capitão ou um tenente, um soldado,
ou um sargento, ou um major, ou um tenente-coronel para comandar o
destino das Polícias Militares do Maranhão e do Brasil. Os coronéis
não vão se submeter hierarquicamente a ser subordinado a um tenente-
coronel. Isso é em todas as polícias do mundo, não é só do Maranhão
e nem no Brasil, é do mundo todo. Agora querer, o que eu oriento aqui
o pessoal é que os delegados... Nós não podemos como deputados, se
submeter a um problema pessoal do Secretário com a classe. Nós não
podemos deixar que a classe toda fique prejudicada. E é uma coisa
histórica. Deixar um delegado de polícia que não seja classe especial
para comandar uma instituição permanente é a gente querer voltar ao
passado. Nós estamos em pleno século XXI. E ontem, Senhor
Presidente, eu ouvi aqui na imprensa, com relação aos policiais, que foi
feita uma visita. Quem criou, quem construiu, quem instalou aquele
espaço para os policiais com medidas cautelares, que estão ali detidos,
ou presos, ou como quer que seja, porque ali ainda está em fase
embrionária. E na época não tinha. O policial tinha qualquer detenção
ou prisão não tinha onde ficar. E nós construímos aquilo ali na época.
Eu acho que em 2002. Entre 1997 e 2002. E ali é para ficar policiais da
ativa para que possam responder a um processo administrativo ou
penal ali dentro da instituição, porque não tinha. Então ali, pelo que eu
sei, não tem nenhuma instrução normativa - não sei se já tem - que diga
que é proibido entrar um celular, entrar um notebook. Eu não sei se
tem ainda alguma portaria dando essa proibição, porque na minha
época não tinha. A mesma coisa é na Polícia Militar, porque também
na minha época não tinha. Porque os oficiais ficam em uma sala, porque
aqueles xadrezes da Polícia Militar, se vocês não sabem, foram
construídos na minha gestão na época de combate ao crime organizado
de 98. Aquelas pessoas de alta periculosidade não tinham onde ficar, a
gente não podia botar na penitenciária porque não tinha segurança.
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Então nós fizemos ali. Na época, foi um esforço concentrado, construído
um xadrez, mas para bandidos, não era para policiais ali que estão com
medidas temporárias em prisões. Então ali foi feito um presídio de
segurança máxima onde a pessoa praticamente, dificilmente podia fugir,
ficava dentro do Quartel. Então na nossa época também não tinha
nenhuma instrução normativa e nenhuma ordem de que fosse proibido
entrar celular, porque ali eles são policiais da ativa, eles não foram
demitidos ainda. Então temos que ter em mente que o policial, nas suas
atribuições, no exercício da sua função pode ter uma prisão decretada
e ele ter um local enquanto é julgado. Depois que é julgado o processo,
aí sim, aí ele possa ser um preso comum, mas separado dos demais
presos, como fala a Lei da Execução Penal. Então são coisas que temos
que analisar. E vi a imprensa explorar muito, será que tem essa instrução
normativa ou alguma portaria que proíba a entrada desses
equipamentos? Então isso aí a gente tem que ver antes, porque eu vi
muita publicação e na minha época não tinha. Eu não sei se hoje as
gestões que me sucederam eles se preocuparam em fazer uma Portaria,
uma instrução normativa para que fosse proibida a entrada de celulares,
de algum equipamento para aquelas pessoas que estão ali detidas e que
são policiais. Até enquanto não são demitidos ou condenados, perdendo
o cargo, eles continuam sendo policiais civis ou militares. É só isso,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Furtado, por cinco minutos, sem apartes.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Enquanto o deputado Fernando Furtado vai para a tribuna,
primeiro lembrar, senhor Presidente, que na sessão de segunda-feira,
quando houve o pedido de vistas na CCJ, por parte do deputado
Roberto Costa, a expectativa que foi criada na Polícia Civil do
Maranhão é que haveria o diálogo com o governo do estado em relação
à aprovação desse projeto de lei, de acordo com os anseios da categoria.
Segunda situação, e é o pleito que faço, esse projeto que estava previsto
para hoje já estará prevista na Ordem do Dia de amanhã, segundo
informação de V. Exa. O que peço é que haja um esforço no sentido do
diálogo com o governo do estado, para que não frustre a categoria em
relação a esses dias em que estamos adiando a votação. Afinal de
contas, e sei que isso não depende de V. Exa, mas de várias outras
pessoas, esse adiamento, na verdade, da votação só tem sentido se for
para vir uma notícia positiva em relação ao Projeto de Lei n.º 365/
2017. Esse é o esforço que peço a todos aqueles que estão envolvidos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, nós temos uma reunião agendada para hoje
com o comando da Secretaria de Segurança, justamente para discutir
esse tema. Não tenho como garantir que vai se chegar a algum
entendimento, mas as tentativas estão sendo feitas. Nós já tivemos
duas rodadas de reuniões com a Secretaria de Segurança e teremos
outra hoje. Deputado Fernando Furtado.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (Questão
de Ordem) - Eu sugiro que seja na segunda ou terça-feira, porque
amanhã é quinta-feira. Para a classe se mobilizar V. Ex.ª sabe que é
difícil. Tem plantão, muitas vezes estão fazendo flagrante. Se fosse

segunda ou terça-feira, acho que seria um dia bom, ou quarta-feira,
desde que fosse na próxima semana. Porque amanhã é quinta-feira, é o
último dia de sessão da semana, aí hoje já veio um quantitativo grande
e para mobilizar, se eles quiserem vir para assistir, então seria bom na
próxima semana, em qualquer dia, desde que não fosse amanhã pois
seria mais viável pela mobilização e pela dificuldade de sair da Delegacia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu já entendi, Deputado Cutrim, eu só pediria como tem um
orador na tribuna que nós deixássemos as questões de Ordem após a
fala do Deputado Fernando Furtado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) – Bom dia, Presidente, bom dia, imprensa escrita,
falada, televisada, blogueiros, TV Assembleia e aqueles que nos
assistem. Bom dia a todos os presentes da galeria. Presidente, o que
me traz a esta tribuna nesta manhã é um assunto relacionado à cidade
de Pinheiro, na qual a cidade de Pinheiro é considerada um polo naquela
região da Baixada, onde está acontecendo praticamente atos cometidos
pelo prefeito municipal, atos que só têm prejudicado a população
daquela cidade e também prejudicado a população das cidades
circunvizinhas, vejamos que o prefeito ora no mandato, o prefeito
Luciano Genésio, que, a partir do momento que assumiu a Prefeitura
daquela cidade, tem se tornado um prefeito irresponsável, um prefeito
que não tem cumprido com aquilo que ele falava quando da campanha.
Nós temos na cidade de Pinheiro um povoado chamado Paraíso, que
tem um Posto de Saúde que o prefeito fechou, logo de saída fechou,
não só o do Paraíso como diversos, logo em seguida, o prefeito fechou
o Restaurante Popular, mas à frente um pouco, o prefeito fecha a
Farmácia Popular e aí vai fechando, a única coisa que ele não deixa de
fazer na cidade são as festividades. E aí eu recordo aqui daquela prefeita
de Bom Jardim, a prefeita Lidiane Leite, que foi considerada
nacionalmente como a prefeita ostentação, e me parece que o prefeito
Luciano, que também é amigo e colega dessa ex-prefeita que hoje está
até condenada por diversas irregularidades administrativas, ele está
cometendo o mesmo ato. O prefeito ostentação e veja que nesse
momento nós estamos vivendo na cidade de Pinheiro tem um shopping
que foi inaugurado ainda na gestão anterior, onde o prefeito anterior
contemplou por meio de uma licitação, o prefeito contemplou diversas
pessoas a trabalharem tirando as pessoas da rua e levando para um
local mais digno para trabalhar. Foi feito uma licitação e o prefeito
Luciano Genésio, em outubro de 2017, começou a perseguição contra
esses trabalhadores. Como começou a perseguição? Criou-se uma
comissão que vai apurar a licitação que foi feita pela administração
anterior. Aí o prefeito entende que as pessoas que ali foram colocadas,
essas pessoas foram agraciadas por serem pessoas do meio de amizade
do prefeito anterior, da administração anterior. Aí eu posso citar aqui,
por exemplo, uma senhora que tenho certeza de que não é do meio de
amizade da administração anterior. A senhora Elisângela Brito Mendes
é aliada do prefeito Luciano Genésio que também está na rua e observe,
Presidente, que o prefeito usa da truculência e aí expulsa todos os
trabalhadores do Shopping do Povo, pessoas que receberam os boxes
sem nenhuma infraestrutura, pessoas que colocaram portas, fizeram
balcão, criaram de qualquer forma alguma estrutura naquelas lojas para
trabalhar, saindo da rua, da informalidade para ir trabalhar. Hoje essas
pessoas, esses trabalhadores, e aí posso afirmar que grande número
desses trabalhadores, a maioria mulheres, está na rua, não pode nem
entrar no prédio para retirar os seus pertences, os seus utensílios de
venda. E aí o prefeito colocou a Guarda Municipal na porta, Deputada
Francisca Primo, mas o que está me surpreendendo é que a Polícia
Militar também está lá. Essas mulheres, esses trabalhadores estão
fazendo uma manifestação, sem baderna, apenas requerendo seus
direitos. Não está havendo quebra-quebra, não está havendo depredação
do patrimônio. Então me deixou surpreso. Essas pessoas estão lá fora
jogadas, mulheres na grande maioria, Deputada Graça Paz, mulheres
trabalhadoras que estão lá sem poder ganhar o sustento do dia a dia
para sustentar seus familiares, seus filhos, numa hora, num momento
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em que vivemos uma crise neste país. E aí o prefeito da cidade, o
prefeito Luciano, que há poucos dias jogou nas redes sociais uma festa
feita numa boate, sei lá onde, fechada com amigos, gastando dinheiro
público, enquanto as pessoas que querem trabalhar ali no Shopping do
Povo estão na rua, jogadas no meio da rua, sem direito a nada. O
Ministério Público já foi acionado, a OAB também já foi acionada,
mas ainda não houve nenhuma decisão que venha garantir a esses
trabalhadores e a essas trabalhadoras que possam pelo menos retirar
os seus pertences. Agora o prefeito diz que vai fazer uma nova licitação.
Ora, uma nova licitação para colocar “apadrinhados”, para colocar os
seus amigos, seus correligionários. Isso não é justo! Tem que respeitar
aquilo que foi feito anteriormente. Se houver alguma distorção, que
corrija. Mas não deixar aquelas mulheres, aquelas mães de família, pai
de família do lado de fora, no meio da rua, ao relento, jogados e excluídos.
Quando o prefeito, enquanto em campanha, dizia que ia fazer um
governo diferente, o governo da mudança, um governo que ia marcar
uma nova história. E a nova história que o Prefeito Luciano Genésio
está fazendo nesse momento na cidade de Pinheiro é a história da
perseguição, é a historia da corrupção. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Francisca Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas,
deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, amanhã, dia 22 de março, é o Dia
Mundial da Água. E hoje, em Brasília, está acontecendo o Fórum
Mundial da Água. Mas eu venho à tribuna falar da falta desse bem tão
precioso, Deputada Graça. Ontem a BR-222, no trecho próximo a
Buriticupu, ficou interditada por mais de seis horas, causando
transtorno. Pois os moradores do habitacional da Minha Casa Minha
Vida lá em Buriticupu estão mais de oito meses sem água. Nós sabemos
que ir para a rua não é a melhor forma de solucionar o problema, mas
quando o povo chega a esse ponto, ao extremo é porque a situação já
chegou ao limite, se esgotaram todas as condições e a procura para
resolver esse problema. Pois em Buriticupu uma carrada d’água custa
de R$ 80 a R$ 90. E muitos desses moradores desse habitacional do
Minha Casa e Minha Vida Eco-Buriticupu não têm como comprar,
porque muitos não têm nem condição de pagar a casa. A razão desse
problema da água é que o prefeito de Buriticupu, o senhor Zé Gomes,
aceitou receber este habitacional da empresa construtora e da Caixa
Econômica Federal com abastecimento de água comprometido. E já
tem dois anos da entrega e o problema não foi resolvido. Entende-se,
Senhor Presidente, que só o prefeito receber a obra com problema é
porque ele se comprometeu a resolver esse problema, mas não foi
resolvido. E a população esta sem esse bem tão preciso. É por isso que
eu estou na tribuna hoje para solicitar à empresa construtora e também
à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura que resolva essa questão.
Porque a CAEMA não recebeu o poço por conta desse problema. Mas
isso não quer dizer que em Buriticupu não tenha problema de água.
Inclusive eu estive com o Governador no dia 07 de março, junto com o
Presidente da Assembleia, o Deputado Othelino Neto, onde levei
algumas reivindicações a ele. Inclusive o problema de água que está
acontecendo em alguns bairros em Buriticupu. Na mesma hora o senhor
governador Flávio Dino ligou para o Presidente da CAEMA e
determinou que o mesmo resolvesse o problema, lá em Buriticupu,
desses bairros de responsabilidade da CAEMA. Então venho a esta
tribuna, hoje, também para solicitar da CAEMA, do presidente da
CAEMA e do diretor da CAEMA de Imperatriz, o senhor Rafael, que
é o responsável por Buriticupu, que encaminhe a esta Casa. Assim
como ele encaminhou, ontem, uma nota esclarecendo que a questão do
poço não é de responsabilidade dele, do Eco Buriticupu, que ele também
encaminhe uma nota para esta Casa, para a população de Buriticupu
falando quais as medidas que ele está tomando para resolver o problema,
solicitado por nós ao governo do estado, determinado pelo governo do
estado como a CAEMA e que resolva também esse problema. Então

estamos aqui justamente para que a CAEMA emita essa nota a esta
Casa com as providências que estão sendo tomadas para resolver o
problema do abastecimento da água nos bairros da Terra Bela, Açude e
Caeminha, todos localizados no município de Buriticupu. Porque o
governador não estava sabendo, mas se comprometeu a resolver. Eram
essas as nossas palavras, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Comitê de Imprensa, senhoras e senhores que ocupam a galeria desta
Casa, pertencentes a Polícia. Senhor Presidente, há uma ansiedade ao
longo, talvez, de décadas no coração da nossa comunidade ludovicense,
no que diz respeito à recuperação do Patrimônio Histórico da nossa
cidade, cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. Esse patrimônio,
em várias cidades históricas brasileiras, como Recife, como Salvador,
tem padecido de atenção do poder público, de forma urgente. Foram
iniciadas há algumas semanas, dentro dessa visão de recuperar esse
patrimônio da humanidade, as obras da Praça Deodoro e do Panteon,
Deputado Furtado. Parceria do governo do município de São Luís, do
Governo do Estado e do IPHAN, que é o instituto que cuida do
patrimônio em nosso País. As obras da Rua Grande têm sido proteladas,
segundo o governo federal, porque faltam recursos e nós vivemos a
aguardar o início dessas obras que, com certeza, deverão iniciar também,
em breve. Mas, nesta semana, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior com
o Instituto do Patrimônio do Brasil iniciou as obras de requalificação
da Avenida Pedro II, talvez a avenida mais importante da nossa capital.
Ali tudo começou, a cidade iniciou naquele local e ali nós temos a sede
dos Poderes Executivo Estadual, Municipal, do Tribunal de Justiça,
da Sé, o Museu de Artes Sacra, para lá convergem todos os turistas que
demandam a nossa capital. Estas obras de requalificação, o Senhor
Presidente, darão um novo visual, um novo incentivo também para que
os turistas possam estar cada vez mais vindo a nossa cidade de São
Luís. Nós parabenizamos esta parceria importante entre o IPHAN e a
Prefeitura Municipal de São Luís. Vamos aguardar o resultado final
desta importante obra que vai ajudar a melhorar a imagem do Centro
Histórico da nossa capital. Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito
obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados, pela atenção.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente, galeria e
imprensa, senhores servidores, meus pares desta Casa. Presidente, eu
vim aqui convidar os meus pares para a sessão solene de amanhã, às 11
horas, e pedir a compreensão de todos também considerando que esta
Assembleia prestará homenagem aos 25 anos do CFO, o Curso de
Formação de Oficiais, o qual eu tive o privilégio de autorizar numa
portaria de 1998 durante o meu reitorado. O curso foi reconhecido em
2000, também no meu reitorado, e fez com que aproximasse o sistema
de segurança da universidade. Então, amanhã, às 11 horas, prestaremos
essa homenagem à formação de oficiais de forma diferente. O Maranhão
rompeu com as tradições históricas de outros estados. Oficialatos
daqui do Maranhão se deslocavam para Natal e para o Rio de Janeiro,
e a UEMA criou, em 1993, eu ainda não era reitor, era pró-reitor
quando votei, mas a autorização e o reconhecimento me permitiram
que hoje grande parte dos tenentes-coronéis, dos coronéis, dos majores,
dos capitães fosse formada pelo CFO. Tive o prazer de colar grau com
eles. O Jinkings aqui, grande parte deles são exemplos disso, outros
são hoje mestres, alguns estão fazendo doutoramento. Então, a polícia
teve uma roupagem diferente. Fica esse registro do meu convite a
todos. Quanto à votação da Polícia Civil, prometi a mim mesmo a vida
toda que minha mão e que minha voz jamais se levantariam contra o
sistema de segurança. São duas categorias que eu votei sempre nos
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meus 16 anos de mandato, professores e policiais, então nunca vou
negar um voto tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil.
Registro o meu convite a todos para que vocês estejam aqui. Vai ser
uma festa bonita, Presidente, quero convidar V. Ex.ª para estar presente.
A nossa expectativa é que haja pelo menos 250 policiais com a parte
tradicional da Polícia Militar e eu tendo a honra, como você, de receber
a Reitoria da Universidade, receber os formandos. O Jinkings, Deputado
Eduardo Braide, que você está vendo aqui, foi formado pelas mãos do
seu amigo César Pires e hoje grande parte dos tenentes que estão aqui
fez mestrado e alguns estão fazendo doutorado graças a essa
aproximação da universidade. Aqueles que foram formados lá atrás em
outros estados, muitos deles não têm nível superior. Aqui na UEMA,
na minha gestão, saíram todos com nível superior, muitos deles se
deslocando para fazer outros cursos que as universidades estão a
oferecer. Portanto, Presidente, eu queria a sua compreensão para que
amanhã nós terminássemos às 11 horas para que essa solenidade
brilhante, talvez uma das mais bonitas desta Casa, tenha realmente o
objetivo cumprido, que é homenagear nessa festa maravilhosa que será
feita ao CFO por parte da Assembleia Legislativa com o apoio de
todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR – Senhor
Presidente, só uma questão de ordem, enquanto o Deputado
Wellington...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO- Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR (Questão de
Ordem) - Aqui o Bloco PV/PEN, Senhor Presidente, já indicamos o
Deputado César Pires para a Comissão de Constituição e Justiça já há
alguns dias, e não consta ainda o nome dele. Eu vejo aqui que consta o
nome do Deputado Roberto Costa, do PMDB, do Bloco de Oposição,
mas nós temos uma maioria, um número maior de deputados. Eu queria
só que fosse analisado pela Mesa, o quanto antes, para que pudesse
ser sanado esse vício que se encontra aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Edilázio, a modificação já será feita a partir da
próxima semana. A partir da próxima segunda, o Deputado César já
será titular da CCJ.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja Louvado! Senhor Presidente,
apresentamos um projeto de lei nº 39/2016, que foi aprovado na CCJ.
E pedi, inclusive, a benevolência de V. Exa. para que possa trazer para
o plenário, para que possamos aprovar e ir para a sanção do
Governador. Ele institui o Dia Estadual da Conscientização sobre a
Síndrome de Down. Hoje, dia 21, é o dia nacional, então o dia estadual,
para que nós possamos formalizar essa luta em defesa das pessoas
com Síndrome de Down. É um projeto de suma importância para o
Estado do Maranhão de sensibilização e de conscientização em escolas,
universidades e a Assembleia Legislativa. Elas podem dar a sua
contribuição nesse sentido. Eu formalizo o pedido da tribuna desta
Casa e me reúno com V. Ex.ª para apresentar o pleito pedido a V. Ex.ª.
Ontem também nós realizamos uma audiência pública na cidade Paço
do Lumiar pela Assembleia Legislativa e pela Comissão de Direitos
Humanos, uma reunião para tratar do taxi lotação, do transporte na
cidade de Paço do Lumiar. Muito embora saibamos que não é da nossa
competência, não é competência do Poder Legislativo Estadual. A

Constituição é bem clara. Destaca que sobre o transporte a discussão,
a deliberação faz-se pela União, pelos deputados federais, pela nossa
Bancada Federal. Não é nossa atribuição, não é de nossa competência
o Legislativo Estadual. Mas não podemos ser omissos, principalmente
porque muitos maranhenses são afligidos, são prejudicados com a
situação do transporte na região, não só de Paço do Lumiar, mas de
toda a região metropolitana. São 36 comunidades que são contempladas
pelos táxis-lotação. E precisamos dessa regulamentação, até porque
essas 36 comunidades que são contempladas pelos táxis-lotação são
comunidades que têm um prejuízo enorme. São comunidades que não
têm transporte coletivo. Então o táxi-lotação, as vans, carrinho de
lotação, na verdade, não é uma opção de transporte. Eles às vezes são
o único meio de transporte para que o cidadão, para que a mãe de
família, para que o pai de família, para que o adolescente, para quem
faz faculdade possa sair do seu bairro e se deslocar até um ponto mais
avançado para que ele possa pegar outro transporte. Então a expectativa
dessa discussão foi muito boa ontem, com a participação do Ministério
Público com a Dra. Nádia, com as Cooperativas, a representação da
Prefeitura de Paço do Lumiar, bem como também da agência
metropolitana. Então a audiência pública realizada, ontem na cidade de
Paço do Lumiar, estou destacando os pontos principais, dentre eles:
fazer o mapeamento de todos os pontos onde não são atendidos pelo
transporte público; análise das propostas de lei tanto municipal, estadual
e o que não for da nossa competência para que possamos mandar como
anteprojeto de lei para a Bancada Federal, bem como estaremos
articulando em reuniões com o Ministério Público, com as
Cooperativas e com a Prefeitura de Ribamar. E, para concluir no minuto
que me resta, senhor Presidente, apresentamos no início da semana e já
recebeu a numeração, que é o Projeto de Lei n.º 53, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados, onde ficam
depositados e estacionados veículos e motocicletas apreendidos em
virtude de lei, e dá outras providências. Então ficam obrigados
estabelecimentos públicos ou privados localizados no estado do
Maranhão, responsáveis pelo depósito de veículos e motos
apreendidos, em virtude de lei, a estacionar e depositar aqueles bens
em local coberto. O governador Flávio Dino já apreendeu mais de 14
mil veículos, carros e motos de maranhenses e esses carros são levados
para o pátio da VIP Leilões e são guardados ou jogados de qualquer
forma. Então esse projeto de lei visa resguardar o bem do cidadão que
foi apreendido e que está no pátio da VIP Leilões. Não obstante a isso,
estamos fazendo isso para proteger o bem do cidadão, mas não obstante
a isso, apresentamos o Projeto de Lei n.º 099, que proíbe a apreensão,
a retenção, a remoção do veículo com o IPVA atrasado. E fizemos
também a representação ao Ministério Público para que possa parar
essa inconstitucionalidade, essa irregularidade por parte do governador
Flávio Dino, que tem tomado o bem do cidadão. E é proibido pela
Constituição e já tem também definição do STF. É o que tinha para o
momento, senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Solicitar a V. Ex.ª a conferência de quórum, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e os deputados e deputadas que assim
quiserem, confirmem suas presenças.
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A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Questão de
Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (Questão de
Ordem) – Eu e a Deputada Valéria estamos sem o Diário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, eu tenho impressão de que essa PEC,
no meu modo de pensar, eu acho que é inconstitucional nós votarmos
uma PEC tendo em vista que se tem um Estado em intervenção, por
analogia, em nenhum Estado pode ser votada PEC até dia 31 de
dezembro. Eu acho que a gente deveria reanalisar para não ter
questionamentos futuros. Porque se está em intervenção o Estado do
Rio Janeiro, então nenhum Estado no Brasil pode ser votado PEC nem
federal e, evidentemente, nem estadual. Eu acho que a gente deveria
reanalisar, eu vejo que é inconstitucional, se a Constituição Federal diz
textualmente que não podem ser emendadas as Constituições em caso
de estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal, então eu
penso que nós não podemos, até dia 31 de dezembro, votar nenhuma
PEC. É minha sugestão que seja reanalisada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cutrim, nós já fizemos essa análise e o nosso
entendimento é que esse impedimento é apenas para o estado do Rio
de Janeiro. Então a PEC vai ser apreciada. Se ela for aprovada, nós
vamos, caso haja algum questionamento, aí vamos fazer a devida
sustentação no Judiciário.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Senhor
Presidente, só para gente analisar, o Art. 41, parágrafo 1º ela não diz. A
Constituição do Estado ela diz desde que tenha o Estado em situação
de estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal, é o Brasil
todo. É bom a gente reanalisar, porque o Art. 41, parágrafo 1º da
Constituição do Estado, ela é praticamente uma reprodução da
Constituição Federal. Eu não sou contra, mas eu acho uma temeridade
a gente votar, sendo que a Constituição do Estado é bem clara, no Art.
41, parágrafo 1º, ao dizer textualmente que é no Brasil, não diz que é
apenas no Rio de Janeiro, ela fala de forma ampla. É uma cópia da
Constituição Federal, só para a gente reanalisar. Eu não sou contra essa
PEC, eu sou contra votar uma coisa que eu acho que é inconstitucional,
é só isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cutrim, V. Ex.ª sem dúvidas é um dos deputados
que mais entendem do assunto, mas a Constituição do Estado se refere
à intervenção no estado. Se tivesse havido uma intervenção no estado
do Maranhão, aí sim nós estaríamos impedidos de votar a PEC. Nós já
fizemos essa discussão aqui internamente com a nossa consultoria
jurídica, com a nossa procuradoria. É claro que não é um assunto que
seja pacificado, há opiniões diferentes, mas, diante da dúvida, esta
Mesa tem o entendimento e tomou a decisão de que nós podemos
apreciar, sim, a PEC porque a intervenção não é no estado do Maranhão
e não faria sentido uma intervenção lá no Rio de Janeiro impedir a
análise de uma PEC aqui no estado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente Othelino...

O SENHOR PRESIDENTE OTHELINO NETO – Deputado
Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Pela Ordem,
Senhor Presidente, sobre essa matéria que está em pauta, que envolve
a questão da proposição que afeta o Tribunal de Contas, queria que V.
Exa. informasse para nós qual a opinião do Conselho do Tribunal de
Contas do Estado a respeito dessa matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira, eu não sei qual é a opinião do Conselho do
Tribunal de Contas com relação ao tema. Essa PEC surgiu de uma
inquietação apresentada por alguns deputados e, em específico, pela
FAMEM com relação a instruções normativas que estão sendo
frequentemente aprovadas e que, na avaliação de alguns, extrapolam a
competência do Tribunal de Contas. Além disso, questiona-se também
a aplicabilidade, porque, em alguns casos, a instrução normativa é
aplicada, tem validade imediata. E os gestores, sejam municipais ou
estaduais, não têm tempo para se adequar às modificações aplicadas.
Então, no geral, é isso. Acho que esse juízo deve mais ser dos deputados
do que do Tribunal de Contas, instituição pela qual nós temos o maior
respeito e da qual, aliás, eu em particular sou servidor. Mas essa é
instrução normativa a em nada fere o Tribunal de Contas. É apenas a
Assembleia exercendo a sua prerrogativa de legislar. Projeto de Lei n.º
026/2018, de autoria da deputada Nina Melo e também o Projeto de
Lei n.º 027/2018, de autoria da deputada Nina Melo. Vou suspender a
Sessão para que as Comissões emitam os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Presidente da CCJ,
Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, os Projetos de Lei nº 026/2018 e 027/2018, ambos de
autoria da Deputada Nina Melo, foram aprovados por unanimidade
nesta Comissão, sendo que o Projeto de Lei nº 027 foi aprovado com a
supressão do artigo 2º.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. O Projeto de Lei nº 026/2018, de autoria Deputada
Nina Melo. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 027/2018, também
de autoria da Deputada Nina Melo. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Neste
último projeto, ele vai à redação final porque houve uma emenda na
Comissão. Projeto de Lei nº143/2018, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 267/2018, de
autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei nº 028/2018, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira. Ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento à deliberação do Plenário: Requerimento nº 086/2018,
de autoria do Deputado Sérgio Frota. Ausente. Como é a terceira sessão,
vamos apreciar (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de
autoria do Deputado Sérgio Frota. Também já é a terceira sessão (lê).
Deputado Sousa, V. Ex.ª quer subscrever? Peço que inclua a subscrição
do Deputado Sousa Neto. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
098/2018, de autoria da Deputada Francisca. A autora solicitou que
retirasse de pauta o pedido de regime de urgência. Requerimentos para
inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã, quinta-feira,
22 de março: Requerimentos nº 099/2018 e 100/2018, de autoria da
Deputada Francisca Primo; Requerimento nº 101/2018, de autoria do
Deputado Sérgio Frota; Requerimento nº 102/2018, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; Requerimento nº 103/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda.
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V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Estava inscrito o Deputado Wellington do Curso que declinou.
Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição,
Deputada Andréa Murad, por seis minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras
deputados, galeria, imprensa. Eu estou acompanhando, Deputada Graça
Paz, toda a celeuma no município de Coroatá, onde o prefeito Luís
Filho, aliado do Governador Flávio Dino, que faz uma gestão tão pífia
como a do governador, está deixando centenas de crianças sem
professores porque foi incapaz de preparar um seletivo, um concurso
público para formar um quadro de professores na rede municipal de
educação. Em vez disso, estava infringindo a própria lei, inclusive
criada por ele, nomeando pessoas em troca de favores políticos. O
mais engraçado de tudo é que o prefeito Luís Filho não consegue
compreender o grau de prejuízo que está causando ao povo de Coroatá.
Deputada Graça, ele faz uma péssima gestão, quem manda é o pai dele,
inclusive ontem numa reunião, por incrível que pareça, a coisa mais
hilária do mundo é que ontem, veja bem, quem comandava a reunião era
o pai do prefeito, cidadão inelegível, condenado pela Justiça a devolver
milhões aos cofres da Prefeitura. E é ele quem comanda as reuniões.
Inclusive gritava ontem. Esse cidadão ontem gritava na reunião, dando
murros na mesa, completamente descontrolado, numa reunião com o
promotor. O promotor assistia aquilo sem ação, sem entender aquilo
tudo, porque é uma situação inusitada. O pai do Prefeito comandando
uma reunião, mandando, dando murro na mesa e dizendo que ia acabar
com as pessoas que estavam ali reclamando. Inclusive foi feito até
boletim de ocorrência pelo Reginaldo, pela Júlia, professores.  E ele
dizendo “vou acabar com vocês”. Ou seja, o Luís da Amovelar, na
frente do promotor, ainda ameaçou professores do sindicato durante a
reunião, que registraram queixa. Eu sinceramente acho que o Luís da
Amovelar Filho não é quem administra o município. Ele, inclusive,
estuda em São Luís no Ceuma. Deixa o pai mandando. Um cidadão que
eu inclusive já falei dezenas de vezes que não pôde ser candidato,
desviou centenas de milhares de reais dos cofres da Prefeitura e hoje é
quem continua mandando no município. Eu quero saber cadê a justiça
nesses casos? O quê vai acontecer, Deputada Graça? Porque, enquanto
o país continuar desse jeito, o Maranhão continuar desse jeito, não
tem jeito para nós aqui, não existe. Eu fico me perguntando. E aí o que
acontece é isso que está acontecendo em Coroatá, deixando as crianças
nessa situação. Um cidadão desse ainda se acha certo. Ele se acha
certo. Ele se acha certo. Ele prometeu fazer o seletivo. Ele criou uma lei
para fazer o seletivo e ele não fez o seletivo. E agora a justiça tomou
uma providência e ele agora está lá berrando. É uma situação muito
complicada. Então nós precisamos... Eu como deputada estadual de
Coroatá, queria, inclusive, que os deputados de Coroatá, que se dizem
de Coroatá, também subissem nessa tribuna para defender os alunos
de Coroatá. Porque eu quero saber se acham normal essa situação que
está acontecendo lá? Independente de lado ou não, eu quero saber: É
normal esta situação que está acontecendo em Coroatá, fazerem isso
com as crianças? E outra: ainda culpa a justiça. Acha que a justiça que
está errada. Quando, na verdade, o prefeito não teve competência,
como não tem competência. Acha que tudo se pode dar um jeitinho,
Deputada Graça. E hoje eu acho que a justiça tem que continuar firme.
Ela tem que continuar agindo dentro da lei neste caso específico de
Coroatá, que é muito grave. Não pode mais ficar: Ah! A Deputada
Andréa, ou qualquer outro político não é do lado do Governador.
Porque o que eu ando vendo na Justiça, Deputada Graça... Hoje, eu já
dei entrada em várias denuncias no Ministério Público. Nada acontece,
absolutamente nada acontece. Estão lá as ações paradas, tudo
caminhando. E eu quero saber por qual motivo, por qual razão. Inclusive
deram um prêmio para o Governador. Então eu quero saber agora se a
justiça vai continuar dessa forma com o Governador, ou se vai com a
decisão que teve lá em Coroatá de realmente fazer com a que a lei seja

cumprida. Porque isso aí, Deputada Graça, nós temos que aplaudir
quando um caso desse hoje dentro do Maranhão acontece. O Judiciário
precisa ficar do lado do povo e não do lado do Governo, de quem está
no Poder. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Partido Verde/PEN. Deputado Sérgio Vieira, por oito minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhor Presidente, bom dia nobres deputados,
deputadas, galeria, imprensa, servidores desta Casa, telespectadores.
Hoje eu quero tratar de um assunto que acho de grande importância
para a economia do Maranhão. Na semana passada estive cumprindo
uma agenda como Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do
Setor Siderúrgico, com os dirigentes da Vale, da Companhia Vale, a
antiga Vale do Rio Doce, inclusive na companhia do deputado Marco
Aurélio, onde tratamos assuntos de interesse do setor siderúrgico.
Não poderia ser diferente, porque estávamos ali com a pauta da Frente
Parlamentar em Defesa do Setor Siderúrgico. Mas dentre esses assuntos,
um nos chamou atenção. É o fato de que a aciaria, de Açailândia, já
começou a sua produção tarugos, só para esclarecer tarugos é o aço em
forma de barras, é o aço ainda processado, ainda não acabado, e foi
trazido ao nosso conhecimento essa demanda pelo Secretário de
Indústria e Comércio, da cidade de Açailândia, o senhor Cleones Matos
e pelos dirigentes da Companhia Vale do Rio Doce onde, por incrível
que pareça, toda a produção dos tarugos da aciaria de Açailândia está
sendo transportada para o Porto de Vila do Conde, no estado do Pará,
sob a alegação de que o Porto aqui de São Luís não existe logística para
receber esses tarugos. Inicialmente houve uma conversa com a VLI, de
onde a Companhia Vale do Rio Doce é acionista, onde a VLI deu toda
a condição e se comprometeu em dar o suporte para esse transporte
sair da cidade de Açailândia, pelas linhas férreas da Companhia VLI,
onde chegaria à cidade de São Luís e escoaria pelo Porto aqui de São
Luís, pelo Porto do Itaqui. Mas por questões que temos que tratar, e
que não podemos aceitar que ela continue desta forma, o Porto não
apresenta logística para o recebimento desses tarugos. Isso gera um
prejuízo para a economia local da cidade de Açailândia, isso gera um
prejuízo para a economia do estado do Maranhão. Então estou ao lado
desse empreendimento para que procuremos uma solução, para que
esse tarugo seja escoado não pelo Porto de Vila do Conde, no estado do
Pará, e sim pelo Porto do Itaqui aqui no Maranhão, rendendo dividendo,
gerando empregos e produzindo riquezas para o estado do Maranhão.
Hoje mesmo, à tarde, tenho uma audiência marcada com o Presidente
da EMAP, senhor Ted Lago, para tratarmos desse assunto, porque nós
precisamos encontrar uma solução, porque não existe essa logística, a
aciaria para transportar pelo Porto do Itaqui teria que fazer o transporte
da Cidade de Açailândia para São Luís, rodoviário, armazenar em algum
lugar, depois desse armazenamento mais um transporte para o Porto,
para embarcar. O que ficaria inviável economicamente para aquela
empresa. Empresa essa que está gerando emprego e gerando divisas
para o Estado do Maranhão, localizada na cidade de Açailândia. Então,
não podemos ficar parados diante de uma situação dessas, Deputado
Antônio Pereira, temos que encontrar uma solução para que esse
escoamento da aciaria, dos tarugos da cearia que eles sejam escoados
pelo Porto do Itaqui gerando riquezas para o Maranhão e não mais
pelo Porto de Vila do Conde fica mais barato para a aciaria, Deputado
Antônio Pereira, escoar sua produção pelo porto de Vila do Conde, em
Barcarena, no Pará, do que pelo Porto do Itaqui. Então, como Presidente
da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Siderúrgico, hoje tenho uma
audiência com o Presidente da EMAP, o Senhor Ted Lago, para tratar
desse assunto, quero dizer para a população do Maranhão, a população
de Açailândia, e os representantes daquela empresa que gera emprego
e riquezas para o Estado do Maranhão que podem contar com os
nossos esforços que nós estamos ao lado de quem gera emprego, ao
lado de quem gera riquezas para o Maranhão para tratarmos desse
assunto, e, hoje à tarde mesmo, tenho uma audiência com o senhor Ted
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Lago e vamos tratar desse assunto e tenho certeza de que equacionando
esses problemas, encontraremos um denominador comum e uma solução
para que a gente resolva isso de uma vez por todas. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro,
sete minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas telespectadores da TV Assembleia, e
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para falar que ontem estivemos em reunião com o presidente
da AVMA do Estado do Maranhão, Almir, que é o representante dos
vaqueiros, estivemos presentes também com todos os presentes que
fazem parte dessa associação que defende essa cultura nordestina,
defende o esporte de Vaquejada, que gera muito emprego e renda no
Estado do Maranhão. Senhor Presidente, aqui nós temos uma Indicação
ao Projeto de Lei, Deputado Max Barros, que estamos levando ao
Governo do Estado, o Poder Executivo, para trazer a gratuidade,
Deputado Bira do Pindaré, a gratuidade do exame de mormo e do
exame de anemia no estado do Maranhão, porque nós sabemos que são
muitos equinos, mulares que existem no nosso estado, muitas vezes
animais soltos devolutos que não têm nenhum tipo de exame e acabam
contaminando os outros animais. Nós somos sabedores de que, quando
o animal é infectado pela anemia ou mormo, Senhor Presidente, nós
temos que sacrificar esse animal porque não tem medicamento.
Deputada Graça Paz, V. Ex.ª é uma conhecedora, tem o seu filho
Leonardo Paz que é um criador, um dos maiores criadores do estado do
Maranhão, uma genética ímpar, nós o consultamos e ele viu a
importância desse projeto. Então peço o apoio de V. Ex.ª para que a
gente possa apoiar, nesta Casa, de forma unânime, de forma rápida,
que essa indicação ao projeto possa ir, o mais rápido possível, para o
nosso governador reenviar para esta Casa. Estivemos também, Senhor
Presidente, tratando da questão do GTA. O GTA, Guia de Transporte
Animal, é essa guia que possibilita que todos os animais bovinos e
equinos transitem em nosso estado. Eles trouxeram essa problemática
e nós estaremos agora com o Superintendente da AGED para tratar
justamente dessa questão, com o senhor Sebastião, pois o que está
acontecendo? A AGED fica aberta de segunda a sexta-feira, até meio-
dia ou duas da tarde, salvo engano, e esse problema é muito sério, pois
imaginemos nós, como criadores de animais no estado, onde o animal
se acidente em um final de semana, como isso mesmo aconteceu comigo
no nosso haras e eu tive que mandar o animal no final de semana, mas
a AGED estava fechada e não expedia o GTA, Guia de Transporte
Animal, fazendo com que esperasse até a segunda-feira com esse animal
com problema de fratura óssea, no sofrimento, sem ter nenhum tipo de
cuidado. Nós estamos levando também ao superintendente a questão
da compra bovina. A maioria dos negócios de gado, da comercialização
do gado, do boi no estado do Maranhão é efetuada no final de semana,
a maioria, não na sua totalidade, Deputada Graça Paz, então seria
muito importante que a gente trouxesse, já que nos guichês que são da
AGED, nos estabelecimentos de fiscalização, eles pudessem ali também
expedir o GTA, que é a Guia de Transporte Animal. O nosso
pensamento e a nossa audiência ao superintendente da AGED é
justamente para fazer com que esses atendimentos sejam feitos nos
guichês da AGED não só durante a semana, porque muitas pessoas
fazem a comercialização do gado e não podem retirar o seu gado no
final de semana, estando preso, passando fome porque fica esperando
uma Guia de Transporte Animal. Então, são esses problemas que o
Almir, Marcos Sasá, Eduardo Gomes, todos trouxeram para a gente
levar ao superintende para que possa ser resolvido o mais rápido
possível. A gente fica feliz como representante desta classe, Deputado
Bira, que nós sempre lutamos pela aprovação da Lei de Esporte de
Vaquejada no estado do Maranhão, inclusive estivemos em Brasília e
também fizemos essa indicação da gratuidade do mormo e da anemia

no estado do Maranhão. Agora iremos à luta para realmente haver a
facilidade para todos os criadores do estado do Maranhão na questão
da Guia de Transporte Animal. São essas as minhas palavras, Senhor
Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa, cinco
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, povo
do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu venho aqui com muita
satisfação afirmar, relatar o que vi esse final semana no município de
Brejo. Município em que temos amigos. Temos companheiros de luta
naquela cidade que ainda, no inicio do ano passado, nos comunicaram
pedindo uma visita ao município e nos mostraram alguns equipamentos
públicos do Estado que estavam desativados, abandonados. Entre eles
a antiga UNIVIMA, CETECMA, que eram as escolas que tinham
cursos técnicos do Estado do Maranhão. Levamos essa reivindicação
ao Secretário Jhonatan Almada de imediato quando estávamos no
prédio. E dentro da política de extensão da escola de ensino médio em
tempo integral e profissionalizante, estava contemplado dentro do
programa do Governador Flávio Dino para que o Baixo Parnaíba
pudesse ter mais um equipamento de ensino em tempo integral. Fiquei
muito feliz quando estive sábado no município e vi que aquela obra o
Governador Flávio Dino, nos próximos dias, vai entregar para o
município de Brejo, para a população do Baixo Parnaíba. Eu quero
registrar a determinação e altivez do Secretário Jhonatan Almada, que
nos atendeu de imediato no pleito. Cobramos e acompanhamos esse
processo. E agora a gente está vendo que o Governador, nos próximos
dias, vai entregar para a cidade um equipamento novíssimo, belíssimo
com laboratório de química, com laboratório de ciências, com
laboratório de informática, além de 13 salas de aulas amplas. Todas
elas  climatizadas, Deputado Bira do Pindaré. Então se isso não for
fazer revolução na educação, eu não sei mais o que é, se isso não for
investir nas pessoas do povo do Maranhão, eu não sei mais o que é
isso. Então mais uma conquista importante para nossa região do Baixo
Parnaíba. Eu fico aqui imaginando aquelas crianças, aqueles adolescentes
tendo a oportunidade de ter uma educação de qualidade em um prédio
de qualidade, com professores de qualidades. Tanto que o seletivo
para os professores parece que já foi feito. Os profissionais que lá irão
trabalhar  estão em fase final de contratação. Creio eu que até o final do
mês o Governador Flávio Dino entregará aquele belíssimo equipamento
de educação do Estado do Maranhão, que é o IEMA - Unidade Plena
do município de Brejo. Concedo o aparte ao Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Rafael, dizer a V. Ex.ª que eu também estive no município de
Brejo. Também verifiquei essa situação in loco. De fato já está em
estágio avançado. Em breve nós teremos mais uma unidade do IEMA.
Aliás, é importante frisar que estava incluída essa ação, essa implantação
dessa unidade desde  a nossa gestão como Secretário de Ciências e
Tecnologia. Porque dentro do planejamento que nós fizemos foi
contemplado o município de Brejo. Então, o município de Brejo, por
ser um município estratégico na área do Baixo Parnaíba, vai atender
não só a cidade de Brejo, mas outros municípios também nas
proximidades. De maneira que realmente é uma ação de suma
importância. E seu engajamento ajuda muito a fortalecer o seu trabalho,
para que a gente possa obter os resultados que estão programados, que
é no sentido de oferecer oportunidade e condição de uma educação
pública gratuita e de qualidade em tempo integral, com formação
profissional como é o IEMA. Então parabéns a V. Ex.ª pelo trabalho,
em estar acompanhando essa grande obra, essa grande iniciativa no
município de Brejo.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Quero

destacar também a sua luta, o seu trabalho quando secretário de Ciência
e Tecnologia. Não posso dizer que deixou, porque quem nomeia é o
governador, mas com certeza aconselhou o governador a escolher o
Jhonatan Almada como secretário e agora na mudança que o governador
fez colocá-lo como reitor o IEMA. Acredito que a Educação do
Maranhão tem ganhado muito com Jhonatan Almada, sem dúvida
nenhuma. Quero aqui destacar a luta dos nossos vereadores do município
de Brejo, a vereadora Lúcia, o vereador Alécio que nos acompanhou
também, mas a vereadora Lúcia foi quem me levou, ainda no ano
passado, mostrando aquele desperdício e, graças a Deus, conseguimos
vencer essa etapa em um governo que realmente tem um olhar especial
para a educação do nosso Estado e, com certeza, esse equipamento vai
transformar a vida de muita gente. Assim como tem feito em várias
cidades do estado do Maranhão. Toda semana o secretário Felipe
Camarão inaugura uma Escola Digna. Semana passada nós estivemos
em Paulo Ramos onde ele estava entregando mais uma Escola Digna,
na zona rural, para entregar para a Prefeitura gerir aquela escola. Estava
lá também para inaugurar um Farol da Educação. E também quero
destacar, deputado Bira do Pindaré, porque o Farol da Educação que
também visitei, no ano passado estava naquela situação como estavam
todos os Faróis do Estado, abandonado. E hoje o Farol está quase todo
também completo, reformado e que com certeza será talvez inaugurado
com o IEMA. Mais outro equipamento importante para o município
de Brejo, além da praça pública que o governador também fez, além do
programa Mais Asfalto. Estamos trabalhando com o secretário da
Agricultura Familiar e o de Desenvolvimento Econômico e Social
levando as demandas daqueles municípios, principalmente com relação
à água. Porque temos ainda que vencer muito essas etapas,
principalmente na zona rural, levando água potável para as regiões
interioranas do nosso Estado e, principalmente, ali no município, que
a gente recebeu o pleito do município de Brejo. Então, senhor Presidente,
queria dar essa informação de que mais uma conquista chega ao
município de Brejo.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu gostaria só que fosse incluído no meu
discurso, agora há pouco, que ontem participaram dessa reunião em
nosso gabinete, o presidente Associação dos Vaqueiros do Maranhão
(AVMA), Almir Serejo, com os diretores Eduardo Gomes, Guilherme
Cortez e Markos Sousa, além do prefeito de Lima Campos, Jailson
Fausto e do ex-deputado Raimundo Louro. Queria só que registrasse.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que a Secretaria da Mesa faça o registro. Deputado Bira
do Pindaré, por cinco minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, para registrar que
no último sábado tivemos uma audiência pública que aconteceu lá no
Auditório da Faculdade Pitágoras, antiga FAMA, que tratou sobre a
defesa da APA Itapiracó. Uma luta que surgiu em razão de uma placa
de venda de lotes na área, isso está sendo acompanhado pela SEMA.
Estamos também discutindo com a Defensoria Pública, o Ministério
Público Federal. Vamos convidar a DPU para estar aqui na próxima
quarta-feira, às 08h30, na Comissão de Meio Ambiente discutindo
essa questão da venda de lotes. Mas a audiência foi um sucesso, com
comparecimento bastante expressivo de várias comunidades do entorno
da APA Itapiracó e também a constituição de um Fórum que resultou
dessa audiência, com a presença com mais de trinta entidades, diversas

entidades do entorno APA Itapiracó. Que ali é uma área muito
abrangente, ali nós temos Cohatrac e toda região do Cohatrac, da Cohab,
do Ipem Turu, do Parque Vitória, é muita gente que hoje se beneficia da
APA e que se preocupa com  essas situação. Então foi uma presença
muito forte de pessoas da comunidade, foi constituído esse fórum e
foram tirados alguns encaminhamentos que eu faço questão de registrar
nos Anais da Casa. Primeira coisa em relação à venda de terrenos foi
reiterado que a SEMA embargou a venda de terrenos. Portanto está
proibida a venda de terrenos lá na área da APA Itapiracó, e não houve
qualquer questionamento até então. Segundo, a SEMA vai fazer um
Plano de Manejo da área, vai fazer o diagnóstico, o Plano de Manejo
com a participação da comunidade acompanhando para que a gente
possa ter todas as diretrizes de gestão da área da APA, daqui em
diante. Terceiro, nós faremos a reunião com SPU, a Secretaria de
Patrimônio da União, será na próxima quarta-feira, às 8h30, na Comissão
de Meio Ambiente, discutimos hoje com o Presidente da Comissão
Deputado Rafael Leitoa, próxima quarta já está confirmado. Teremos
também uma reunião com o procurador-geral da República que tem a
competência de acompanhar as questões ambientais, que vai
acompanhar de perto todo esse processo que ensejou a decisão da
Justiça Federal a respeito da venda de lotes. Depois, nós vamos discutir
também e aí é uma indicação que nós fazer no sentido de que haja uma
designação de gestores para todas as unidades de conservação. As
unidades de conservação do Maranhão hoje não têm gestores. Então é
uma questão que eu quero submeter ao estudo de viabilidade do Poder
Executivo  para que a gente possa ter gestores habilitados, designados
para cuidar de cada unidade de conservação fazendo dessas unidades
ter um cuidado maior e uma preocupação mais constante em relação a
todas as suas necessidades depois também foi encaminhada a
necessidade de que a Prefeitura dê sequência à implantação do Ecoponto,
na área do Itapiracó, do lado do Cohatrac tem um lixão, o que eles
querem é que no lugar do lixão tenha um Ecoponto, nada mais correto,
tira o lixão e coloca o Ecoponto, disciplina a coleta de materiais que são
descartados pela comunidade a fim de evitar um lixão na área da APA e
prejudicando a própria comunidade.  Também foi discutida a questão
dos conselhos consultivos, a área tem um conselho consultivo,  a
comunidade quer que esse conselho seja deliberativo, nós vamos
examinar à luz da lei, sobretudo as leis federais, a possibilidade de
fazer esta alteração, foi feito também um pedido de que haja bebedouros
ao longo da APA Itapiracó. Muita gente pratica esporte, passeia,
frequenta a área e não tem bebedouros públicos, uma excelente
solicitação que será encaminhada ao Governo do Estado, por intermédio
da Secretaria de Meio Ambiente, Código de Postura, foi pedido uma
divulgação maior a respeito do Código de Postura, faremos isso em
parceria com a SEMA, para que todos tenham conhecimento desse
Código e das restrições de uso e de presença dentro da área da APA
Itapiracó. É fundamental porque a informação gera consciência e isso é
importante acontecer numa área de preservação. E, finalmente, também
foi feita também  uma solicitação às Universidades, nós tínhamos lá a
presença da Universidade Federal, da universidade estadual, de várias
pessoas também das universidades particulares que se interessam por
essa temática. As universidades se comprometerem em buscar e levar
serviço de extensão tanto da Universidade Federal do Maranhão como
da Estadual para a área da APA. É importante isso porque você leva
aos estudantes projetos de extensão que vão prestar serviços à
comunidade e vão dar mais proteção à área da APA. Isso pode ser feito
no âmbito da saúde, da educação física, da biologia, da química, da
física, todas as áreas, todos os departamentos, todos os cursos, para
levar serviços para a APA Itapiracó. Então foi feito esse apelo e tanto
a representante da UFMA, professora Flávia Mochel, que estava lá
presente, como a professora que representava a UEMA se encarregaram
de levar essas temáticas para suas universidades. Portanto, foi uma
audiência muito representativa que contou com a presença de várias
autoridades e que proporcionou um grande debate como nunca havia
acontecido antes. Portanto, parabenizo a comunidade, as entidades
que se mobilizaram e foram os principais responsáveis pelo sucesso
desta audiência que ao final constituiu um fórum da sociedade civil que
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agora está abraçando e se organizando cada vez mais em defesa da APA
Itapiracó. Senhor Presidente, faço esse registro para que a luta possa
prosseguir em favor dessa causa que é uma causa ambiental. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fernando Furtado, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) – Bom dia, Presidente, imprensa, servidores desta
Casa, galeria. Presidente, o que me traz mais uma vez a esta tribuna é
para fazer uma fala sobre o que aconteceu nos dias 19 e 20 deste mês,
quando houve um seminário estratégico de mais desenvolvimento do
mercado interno. Fui convidado a fazer uma visita e, quando lá estive,
fiquei muito surpreso com o que vi. Um seminário feito no Golden
Shopping, onde houve o patrocínio fundamentalmente do Governo do
Estado, por meio da SEINC, com outras entidades empresariais, como
a Associação Comercial, e os sindicatos do setor. Mas o que me deixou
surpreso foi ver que as indústrias do Maranhão, Presidente, hoje não
deixam muito a desejar com relação às indústrias do sul do país. Estive
vendo ali empresários que hoje estão produzindo no Maranhão e
produzindo com qualidade, produzindo de forma competente, igual às
empresas do sul do país. Esse evento busca viabilizar uma maior
interação entre o empresariado e os empreendedores do Maranhão. A
prova é que o evento foi um sucesso. Esteve presente o nosso
Governador Flávio Dino. Esteve presente na abertura desse seminário,
onde foi reconhecido pelos empresários, foram destacados os
investimentos feitos pelo Estado nas aplicações de gastos, nas políticas
industriais. E o Governo sabe que precisa fazer mais investimentos,
porque são esses investimentos feitos nesse setor que, Deputada Graça
Paz, a senhora que defendeu aqui o projeto das empreendedoras, que
estive vendo lá também. Inclusive falei que a gente tinha aprovado o
seu projeto aqui. De forma que o Governo sabe que esses investimentos
e que devem ser feito mais investimentos nesse setor, porque são
esses investimentos que trarão mais empregos, renda para o nosso
Estado e, consequentemente, vai gerar mais tributos. Portanto, o evento,
o seminário foi um seminário que eu, inclusive, na minha colocação,
deixei bem claro que ele não deve ser apenas aquele seminário. Devem
acontecer outros seminários semelhantes e não só na capital. Esses
seminários devem também ser feitos em outras regiões do estado para
justamente fazer com que os empresários que  ainda  não estão
participando regionalmente  possam participar. E nós vimos ali a
amostra  do poder  de produção das  empresas  instaladas  no Maranhão.
E eu fiquei bastante satisfeito com o que vi e torcendo muito para que
o nosso empresariado tenha as condições para que ele possa
desenvolver a  sua  atividade,  de a  forma que ele  possa  gerar  emprego
e  renda,  que é o que  nós  precisamos  nos  dias  de  hoje  com toda  essa
recessão, com toda  essa  situação que o país atravessa.  E o Maranhão,
mais uma vez, dando uma demonstração de que está no caminho certo.
Dando uma demonstração de que está fazendo com que o empresariado,
as indústrias genuinamente  maranhenses possam produzir. E ali eu
estive vendo indústrias de alimentos, como  indústria de sopas,
biscoitos, geleias, sorvetes, temperos, de  bebidas. Estive vendo a
indústria da cachaça tiquira, cerveja produzida artesanalmente de  boa
qualidade   no nosso estado. Tivemos o prazer, Deputado Vinícius, de
degustar algumas  delas e  vimos que  realmente um produto de  qualidade
que  não deixa em  nada a desejar,  produzido  em grande escala  por
cervejarias que tem nosso estado. Refrigerantes, água de coco, inclusive
da  nossa  região, já produzidos em embalagens que você  possa
consumir em qualquer  local em que  você  esteja viajando, o caldo de
cana. Na construção civil, estivemos vendo  na área de cerâmica, gesso,
cimento, concreto, mineradoras, ferro gusa, minério de ferro. Inclusive
a mineradora ali daquela região de Carutapera, que está produzindo, no
período, 27 toneladas e meia de ouro. Então a gente viu que realmente
o nosso Estado é um Estado promissor, é um Estado rico que precisa
de oportunidades para que o empresariado também possa fazer com
que todos esses setores possam gerar emprego e renda para os nossos

trabalhadores do nosso Estado. Eu estive vendo, deputado Vinícius,
por exemplo, produção de caixa de papelão, que tem alguns empresários
que estavam comprando fora do Estado e houve essa interação. Então
esse seminário foi importante porque fez essa interação entre os
empresários e começaram a descobrir que no próprio Estado tem as
condições, reúne as condições de poder produzir todas as necessidades
do empresariado maranhense. Portanto, o seminário é o seminário que
ficou, deixou saudade, está deixando saudades, porque havia uma
necessidade de poder continuar, mas tenho certeza que os empresários
e o governo irão patrocinar e irão fomentar novos seminários pelo
Maranhão afora, para que a gente possa realmente conhecer as nossas
potencialidades e capacidade de produzir em nosso Estado. Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Independente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.

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

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Fábio Macêdo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho e Sérgio Frota. 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: César Pires, Sérgio Vieira, Edivaldo Holanda,
Fábio Braga, Sousa Neto, Wellington do Curso e Cabo Campos.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Rogério Cafeteira,
Eduardo Braide e Júnior Verde ficaram transferidas para a próxima
Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, quando foi feita verificação
de “quórum”, a pedido do Deputado Sousa Neto, que assim como os
Líderes do Bloco Parlamentar Independente e do PEN/PV declararam
obstrução. Confirmada a existência de número regimental para deliberar
a Ordem do Dia, o Presidente deu prosseguimento aos trabalhos,
informando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2018, de
autoria do Deputado Júnior Verde, ficou transferida por falta de
“quórum” qualificado. Em seguida, anunciou o Projeto de Lei de
Conversão nº 002/2018, da CCJC oriundo da Medida Provisória nº
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264/2017, que dispõe sobre a criação de transformação de organizações
policiais militares da Polícia Militar do Maranhão, com parecer
favorável da CCJC, acatando Emenda apresentada pela referida
Comissão. Na sequência, submeteu à deliberação do Plenário o pedido
de Destaque, do Deputado Eduardo Braide para a Emenda de sua
autoria e concedeu-lhe a palavra para discuti-la, assim como ao
Deputado Wellington do Curso que se manifestou favoravelmente a
Emenda em questão e ao Deputado Professor Marco Aurélio que se
manifestou contrário à sua aprovação. No encaminhamento à votação
do pedido de destaque fizeram-se ouvir o Deputado Max Barros, pelo
Bloco Parlamentar Independente; o Deputado Eduardo Braide, que o
fez como autor da emenda; o Deputado Edilázio Júnior, pelo PV-PEN;
O Deputado Sousa Neto, pelo Bloco Parlamentar de Oposição. Todos
orientaram suas respectivas bancadas a votarem a favor da Emenda,
enquanto o Deputado Professor Marco Aurélio encaminhou à votação
pela liderança do Governo, manifestando-se contrariamente à sua
aprovação. Submetida à deliberação do Plenário, foi rejeitada, em votação
nominal a Emenda de autoria do Deputado Eduardo Braide ao PLC nº
002/2018, por 21 votos “não” e 11 votos “sim”, conforme relação
anexa. Em seguida, o Presidente anunciou a votação em único turno, do
Projeto de Lei de Conversão nº 002/2018, da CCJC oriundo da Medida
Provisória nº 264/2017. Discutido pelos Deputados Wellington do
Curso e Cabo Campos que se manifestaram contra a matéria em questão
e também pelos Deputados Rogério Cafeteira e Professor Marco Aurélio
que defenderam a aprovação do PLC nº 002/18, que foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental. Em único turno, com parecer
favorável da CCJC, o Presidente anunciou a Medida Provisória nº 265/
2018 (Mensagem Nº 122/2018), de autoria do Poder Executivo, que
altera o efetivo disposto no quadro de cargos efetivos do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão. Nesse momento, o Deputado Sousa
Neto solicitou a verificação de quórum, ocasião em que os líderes do
Bloco Parlamentar Independente, Bloco Parlamentar de Oposição do
PEN/PV declararam obstrução. Confirmada a existência de quórum, o
Deputado Eduardo Braide ocupou a Tribuna para discutir a Emenda
de sua autoria à Medida Provisória nº 265/2018, solicitando votação
nominal para a mesma. A votação nominal foi aprovada e a Emenda foi
rejeitada. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso discutiu a
referida Medida Provisória, defendendo a rejeição da mesma. Colocada
em votação a Medida Provisória nº 265/2018 foi aprovada e encaminhada
à promulgação. Os Projetos de Lei nºs: 026 e 027/2018, ambos de
autoria da Deputada Nina Melo, ficaram transferidos devido à ausência
da autora, assim como os Requerimentos nºs: 086 e 087/2018, de
Autoria do Deputado Sérgio Frota. Em seguida, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 091, 092 e 097/2018, de autoria dos Deputados
Wellington do Curso, Cabo Campos e Júnior Verde, respectivamente,
solicitando que seja enviada mensagem de aplausos aos Soldados PM
Danilo Pestana Pinheiro e Heberth de Jesus Silva Barros, que no dia 18
do corrente, resgataram com vida, uma criança de 7 (sete) meses que
havia sido arremessada pela mãe no lamaçal próximo a Ponte do São
Francisco. Sujeitos à deliberação da Mesa: requerimento nº 093/2018,
de autoria da Deputada Nina Melo, para que seja concedido o abono
das faltas, durante sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 28 de
fevereiro e 01, 05, 06, 07, e 08 de março do ano em curso, em virtude
da impossibilidade do seu comparecimento nesta Casa, conforme se
verifica nos atestados médicos, em anexo; Requerimento nº 094/2018,
também de autoria da Deputada Nina Melo, para que seja encaminhada
mensagem de pesar à família de Danilo Raposo Martins, vereador
Presidente da câmara municipal de São Luiz Gonzaga do Maranhão,
que faleceu no dia 13 de março do ano em curso e 096/2018, ainda de
autoria da Deputada Nina Melo, para que seja encaminhada mensagem
de pesar à família do Senhor Luiz Arthur Carvalho de Sousa Milhomem,
Vice-Prefeito do Município de Sucupira do Norte, que faleceu no dia
18 de março do ano em curso. Na forma do Regimento Interno, o
Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Projetos de Lei nºs: 365/2017, de autoria do Poder Executivo e 143/
2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim e o Requerimento nº

098/2018, da Deputada Francisca Primo. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Doutor Levi Pontes. Não houve
orador inscrito no tempo dos Partidos e Blocos nem no Expediente
Final. 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, 21 de março de 2018.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANH

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
ANTÕNIO PEREIRA

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 067/2018 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº

002/2018 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI
Nº 296/2017, que DISPÕE sobre a obrigatoriedade de as empresas que
utilizam ou prestam serviços de entrega em motocicletas, motonetas e
ciclomotores fornecerem os equipamentos de segurança exigidos para
o uso desse transporte e dá outras providências, de iniciativa do
Deputado CÉSAR PIRES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLAUBERT CUTRIM
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

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

PARECER Nº 076/2018 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº
002/2018 – INSTITUI o Código de Proteção aos animais no Estado do
Maranhão e dá providências correlatas.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE,  nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 078/2018 – Emitido  ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/2018 – CONCEDE a Medalha
“Manuel Beckman” à senhora ÂNGELA MARIA MORAES
SALAZAR.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado GLAUBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 079/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2018 – CONCEDE a Medalha
“Manuel Beckman” ao senhor REYNALDO SOARES DA FONSECA.

AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 080/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/2018 – CONCEDE a Medalha
“Manuel Beckman” ao 2° Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão,  senhor CARLOS MARCONE MARTINS DIAS

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
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PARECER Nº 082/2018 – Emitido  ao   PROJETO DE LEI Nº

343/2017 – DISPÕE sobre a transparência na Política Estadual de
Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO:  REJEITADO por maioria, nos termos do Voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 083/2018 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº

362/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade da  construção ou
adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de shopping
centers e estabelecimentos similares, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 086/2018 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº

266/2017 – DISPÕE sobre embarque e desembarque de passageiros do
Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana da Grande
São Luís, fora da parada seletiva

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 337/2018

Dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento de membros parlamentares,
servidores públicos e dos pensionistas
parlamentares do Poder Legislativo  do Estado do
Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições que lhe
confere o Art.11 do Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1° A Diretoria  de Recursos Humanos  através da
Subdiretoria da Folha de Pagamento, responsável pelo controle e
fiscalização da folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão,  deve observar, na elaboração da folha de pagamento dos
servidores públicos ativos, dos pensionistas parlamentares,
pertencentes ao quadro de pessoal do Poder Legislativo Estadual e dos
membros parlamentares, as regras estabelecidas nesta Resolução,
relativas às consignações compulsória e facultativa.

Parágrafo único. Considera-se servidor público, para efeito
desta Resolucão, os investidos em cargo efetivo ou em comissão, os
estáveis no serviço de acordo com o Art. 19 do ADCT da Constituição
Federal de 1988, os requisitados sem ônus para o órgão de origem, dos
pensionistas e membros parlamentares.

Art. 2° Considera-se, para fins desta Resolução:
I - consignatário: destinatário dos créditos resultantes das

consignações compulsória e facultativa;
II - consignante: órgão ou entidade do Poder Legislativo que

procede os descontos relativos às consignações compulsória e facultativa
na ficha financeira do servidor ativo,  do pensionista e membro
parlemantar, em favor de consignatário;

III - consignação compulsória: desconto incidente sobre a
remuneração do servidor ativo, do pensionista e membro parlemantar,
efetuado por força de lei ou mandado judicial;

IV -  consignação facultativa: desconto incidente sobre a
remuneração do servidor ativo e do pensionista e membro parlemantar,
mediante sua autorização prévia e formal;

V - Sistema de Consignações Facultativas: O Sistema
Informatizado de Consignação Facultativa tem por objetivo viabilizar
o processo de consignações, possibilitando mais agilidade e maior
segurança às operações de descontos em folha de pagamento.

Art. 3° São consideradas consignações compulsórias:
I -  contribuição para a Seguridade Social do Servidor Público

Estadual;
II -  contribuição para ao regime geral de previdência social;
III -  pensão alimentícia judicial;
IV -  imposto sobre rendimento do trabalho;
V -  reposição e indenização ao erário;
VI - benefícios e auxílios prestados aos servidores ativos e aos

pensionistas parlamentar pelo Poder Legislativo Estadual, inclusive
as prestações decorrentes de financiamentos com recursos do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
e os oriundos de contratos e convênios com órgãos do Sistema
Financeiro de Habitação;

VII -  decisão judicial ou administrativa;
VIII - mensalidade e contribuição em favor de entidades

sindicais, na forma do inciso IV do art. 8º da Constituição Federal, e
alínea “d” do art.282 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994;

IX -  taxa de ocupação devida em favor de órgão ou entidade do
Poder Executivo Estadual, decorrente de cessão/permissão de uso de
imóveis funcionais;

X -  outros descontos compulsórios instituídos por resolução
ou lei.

Art. 4° São consideradas consignações facultativas:
I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe,

associações e clubes constituídos exclusivamente para servidores do
Poder Legislativo;

II -  mensalidades em favor de cooperativa instituída de acordo
com a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, destinada a atender ao
servidor público estadual de um determinado órgão ou entidade do
Poder Executivo Estadual;

III -  contribuição para planos de saúde patrocinados por
entidade fechada ou aberta de previdência privada que opere com
planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência
complementar, bem como por entidade administradora de planos de
saúde;

IV - contribuição prevista na Lei Complementar nº 109, de 29
de maio de 2001, patrocinada por entidade fechada ou aberta de
previdência privada que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro
de vida, renda mensal e previdência complementar;

V -  prêmio de seguro de vida de servidor coberto por
seguradoras que operem com planos de seguro de vida e renda mensal;

VI - prestação referente à imóvel adquirido de outras entidades
financiadoras de imóveis residenciais não incluídas no inciso VI do
Art. 3º desta Resolução;

VII - amortização de empréstimo ou financiamento concedido
por entidade fechada ou aberta de previdência privada que opere com
plano de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal, previdência
complementar e empréstimo; cooperativa constituída de acordo com a
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, destinada a atender ao
servidor público estadual, ativo e ao pensionista de um determinado
órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual e instituições bancárias
em geral;

Art. 5° As instituições financeiras credenciadas pela Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão como entidades consignatárias,
nos termos da legislação em vigor, deverão limitar até 2.8 (dois inteiro
e oito décimos por cento) ao mês os encargos praticados nas operações
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de crédito pessoal ao servidor, incluindo neste limite o Custo Efetivo
Total-CET, obedecendo ainda o seguinte:

I - a renegociação dos financiamentos obedecerá ao estabelecido
no caput deste artigo;

II -  as entidades consignatárias deverão atualizar o Sistema de
Consignação com os fatores correspondentes à taxa de juros a ser
praticada no período de abertura do Sistema;

III - o descumprimento do disposto no inciso II pelas entidades
consignatórias implicará a suspensão do acesso ao Sistema;

IV - o restabelecimento do acesso ocorrerá após o cumprimento
do inciso II deste artigo.

Art. 6° Ficam mantidas no Sistema Informatizado de Folha de
Pagamento as rubricas de descontos concedidos a outras entidades de
classe, associações e clubes de servidores não incluídos no inciso I do
Art. 4º, observado o disposto nesta Resolução.

Art. 7° Os consignatários de que trata o Art. 4º devem apresentar
solicitação de código para consignar em folha de pagamento à Diretoria
de Recursos Humanos, instruída com a cópia do Certificado de Registro
Cadastral – CRC, emitido pelo Sistema de Cadastramento de
Fornecedores do Estado – CFE, na forma prevista no Decreto      nº
18.053, de 27 de junho 2001.

Parágrafo único. Após a instrução do pleito caberá à
Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa opinar, em parecer
conclusivo, sobre a viabilidade do deferimento da solicitação e os autos
serão encaminhados à Presidência para apreciação e decisão.

Art. 8° Compete ao consignatário:
I - apresentar anualmente à Diretoria  de Recursos Humanos,

cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC, atualizado, no caso
de descumprimento, serão suspensos as novas inclusões e alterações;

II - efetuar o pagamento  à empresa autorizada por este Poder
Legislativo a gerir os descontos facultativos consignados em folha de
pagamento no valor estabelecido no Termo de Adesão ao Sistema.

Art. 9° As entidades sindicais e de classe, associações, clubes
constituídos exclusivamente para servidores públicos estaduais e
cooperativas devem disponibilizar, quando solicitados pela Diretoria
de Recursos Humanos através da  Subdiretoria da Folha de Pagamento,
órgão central de acompanhamento e controle de consignações, a qualquer
tempo, seus cadastros de associados.

Art. 10 O valor mínimo para desconto decorrente da
consignação facultativa é de 1,0% (um por cento) do valor do menor
vencimento básico no âmbito do Poder Legislativo Estadual.

Art. 11 A soma mensal das consignações facultativas de cada
servidor ativo não pode exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por
cento) da soma do subsídio ou dos vencimentos com o adicional por
tempo de serviço e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou ao local de trabalho, a vantagem pessoal, nominalmente
identificada, sendo excluídas:

I -  diárias;
II -  ajuda de custo;
III -  salário-família;
IV -  gratificação natalina;
V -  adiantamento de gratificação-natalidade;
VI -  adicional de férias correspondente a um terço sobre a

remuneração;
VII -  Indenizações;
VIII -  diferenças.
Parágrafo Único: Em se tratando dos pensionistas

parlamentares, o percentual de 30% (trinta por cento) deverá ser
aplicado sobre o total da pensão.

Art. 12 Fica estabelecido o prazo máximo de até 72 (setenta e
dois) meses para pagamento das prestações referentes a empréstimos
consignados.

Art 13 Fica vedada qualquer consignação efetuada através de
cartão de crédito junto aos consignatários.

Art. 14 O procedimento de portabilidade dos valores
descontados em folha de pagamento, referente a empréstimos
consignados concedidos aos servidores, pelas consignatárias, deve

observar ao que consta da Resolução nº 4.292, de 20 de dezembro de
2013 do Banco Central do Brasil–BCB, em vigor desde 05 de maio de
2014 e suas alterações.

Art. 15 As consignações compulsórias têm prioridade sobre as
facultativas.

§ 1º Não será permitido o desconto de consignações facultativas
até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destas com as
compulsórias exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do
servidor.

§ 2º Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas
exceda ao limite definido no § 1º, serão suspensos, até ficarem dentro
daquele limite, os descontos relativos às consignações facultativas,
obedecida a ordem crescente da numeração a seguir discriminada, até
que se restabeleça a margem consignável:

I -  mensalidade para custeio de entidade de classe, associações
e cooperativas;

II -  contribuição para planos de pecúlio;
III -  contribuição para plano de saúde;
IV -  contribuição para previdência complementar ou renda

mensal;
V -  contribuição para seguro de vida;
VI - amortização de empréstimos ou financiamentos pessoais;
VII - amortização de empréstimos ou financiamentos

concedidos por administradora de cartões de crédito;
VIII  - amortização de financiamento de imóveis residenciais.
§ 3º Na hipótese do § 2º, caberá aos beneficiados por esta

resolução providenciar diretamente junto à consignatária o recolhimento
das importâncias por ele devidas, não se responsabilizando a Assembléia
Legislativa, em qualquer hipótese, por eventuais prejuízos daí
decorrentes.

Art. 16 Não serão permitidos, na Folha de Pagamento dos
Servidores do Poder Legislativo, ressarcimentos, compensações,
encontros de contas ou acertos financeiros entre entidades
consignatárias e os beneficiados por esta resolução, que impliquem
créditos nas fichas financeiras dos servidores ativos e  dos pensionistas
parlamentares.

Art. 17 A consignação em folha de pagamento não implica
corresponsabilidade direta ou indireta do Poder Legislativo Estadual,
por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelos
beneficiados por esta resolução junto ao consignatário.

Art. 18 A consignação facultativa pode ser cancelada:
I - por interesse da Administração, observados os critérios de

conveniência e oportunidade da medida;
II - por interesse do consignatário;
III -  por término do prazo de amortização.
IV -  por interesse do servidor ativo, do pensionista e membro

parlamentar:
a) mediante requerimento à consignatária;
b) mediante requerimento à Diretoria de Recursos Humanos,

quando a solicitação efetuada junto à consignatária não for atendida no
prazo de 30 (trinta) dias;

c) no caso da alínea “b” o pedido deve ser instruído com a
cópia do requerimento encaminhado à consignatária devidamente
protocolado.

Parágrafo único. Quando não houver representação da
consignatária no Estado, para o cumprimento do disposto na alínea
“a”, a solicitação de cancelamento do desconto deverá ser mediante
requerimento endereçado diretamente à Diretoria de Recursos Humanos.

Art.19 Independentemente de contrato ou convênio entre o
consignatário e o consignante, o pedido de cancelamento de consignação
por parte do servidor ativo e do pensionista parlamentar deve ser
atendido, com a cessação do desconto na folha de pagamento do mês
em que foi formalizado o pleito, ou na do mês seguinte, caso já tenha
sido processada, observando ainda o seguinte:

I -  a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical
somente pode ser cancelada após a comprovada desfiliação do servidor;
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II -  a consignação relativa à amortização de empréstimo ou

financiamento somente será cancelada com a aquiescência do servidor
e da consignatária, ressalvada a hipótese de cancelamento oriundo de
fraude ou outra irregularidade, cujo deferimento deverá ser imediato.

Art. 20 A constatação de consignação processada em desacordo
com o disposto nesta Resolução mediante fraude, simulação e dolo,
que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos servidores
públicos ativos e dos pensionistas parlamentares do Poder Legislativo
Estadual,  impõe a Diretoria de Recursos Humanos através da
Subdiretoria da Folha de Pagamento, resposável pelo controle e
fiscalização da folha de pagamento, o dever de suspender a consignação
e desativação imediata, temporária ou definitiva, da rubrica destinada
ao consignatário envolvido.

Parágrafo único. O ato omisso do responsável pelas
consignações  poderá caracterizar grave inobservância das normas legais
e regulamentares, cuja responsabilidade civil-administrativa deve ser
apurada pela autoridade competente, mediante processo administrativo
disciplinar, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 21 A utilização imprópria, pelo servidor, da senha de
inclusão no Sistema de Folha de Pagamento, implantando ou retirando
verba de consignação sem autorização de devido documento legal,
implicará em suspensão imediata da senha.

Parágrafo único. A suspensão da senha de que trata o caput
será realizada pelo Subdiretor da Folha de Pagamento, que comunicará
o ocorrido imediatamente ao Diretor de Recursos Humanos, para os
procedimentos administrativos cabíveis.

Art. 22 Os descontos das consignações facultativas efetuados
na Folha de Pagamento anterior a esta Resolução, ficam mantidos até o
término do contrato, ressalvados os casos de renegociação ou compra
de dívidas com fundamento na presente Resolução.

Art. 23 Os consignatários credenciados anteriormente à
publicação desta Resolução, sem consignação no sistema, terão seus
códigos cancelados.

Art. 24 A Diretoria de Recursos Humanos poderá expedir
normas complementares para a execução desta Resolução.

Art. 25 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação,
revogando a Resolução Administrativa nº 698 de 23 de maio de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 14 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado FABIO
MACEDO - Primeiro Vice-Presidente. Deputado STENIO REZENDE
- Primeiro Secretário, em exercício. Deputado JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO - Segundo Vice-Presidente. Deputado ZÉ
INACIO - Segundo Secretário, em exercício. Deputado ADRIANO
SARNEY - Terceiro Vice-Presidente. Deputada NINA MELO -
Terceiro Secretário, em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aquisição de material permanente na espécie dois
computadores com uma placa de captura em alta definição para
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993; do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011,
HOMOLOGO o resultado da licitação decorrente do Pregão Presencial
nº 058/2017-CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 060/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexos aos autos do Processo Administrativo nº 4726/
2017-ALEMA e autorizo a celebração do Contrato e emissão da Nota
de Empenho com a empresa MARIA LÚCIA M. COSTA, vencedora
do certame, com valor total de R$ 16.947,90 (dezesseis mil novecentos
e quarenta e sete reais e noventa centavos), de acordo com as regras do
Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria
Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 20 de março
de 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente da ALEMA.
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