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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/04/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.04.2017 – TERÇA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 196/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 129/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE DISPÕE SOBRE A
GRATUIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE
IDENTIDADE ESTUDANTIL PARA ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.  COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.(RELATOR DEPUTADO ROBERTO
COSTA) E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. (RELATOR DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO). – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 198/2017)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE
CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” AO GRUPO DE ATORES DA COMÉDIA PÃO COM
OVO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 001/17 DO PODER EXECUTIVO
(MENSAGEM Nº 121/2016) QUE INSTITUI O PROJETO
“REMISSÃO PELA LEITURA” NO ÂMBITO DOS
ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO
MARANAHÃO. – COM PARECERES INDIVIDUAIS E
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES; E
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO SERGIO FROTA. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 209/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÙNIOR VERDE REQUER  DEPOIS DE OUVIDO O

PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
08 DE JUNHO DE 2017, ÀS 11H, NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, PARA ENTREGA DA “MEDALHA MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR IZAC MUNIZ MATOS, CORONEL
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/04/2017 DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO E DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL. (2ª SESSÃO)

5. REQUERIMENTO Nº 210/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 01/06/
2017 EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CORAL SÃO
JOÃO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 211/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUER APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO SENHOR
NATALINO SALGADO, PARABENIZANDO-O PELA SUA POSSE
COMO MEMBRO DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA,
OCORRIDA NESSA ÚLTIMA TERÇA FEIRA, DIA 11/04/2017. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 212/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO  REQUER APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO PROCURADOR DE JUSTIÇA
SENHOR EDUARDO JORGE HELUY NICOLAU,
PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO COMO
CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃO PARA O BIÊNIO 2017-2019. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 214/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO A REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 015/2017 QUE CONCEDE TÍTULO DE
CIDADÃO MARANHENSE AO SENADOR JOSÉ AGRIPINO
MAIA. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 215, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO CORAL SÃO JOÃO,
QUE NESTE DIA 10 DE ABRIL COMEMOROU 40 ANOS DE
FUNDAÇÃO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 216, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE SÃO
FÉLIX DE BALSAS PELA PASSAGEM DE SEU 56º
(QUINQUAGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO COMPLETADO
NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 217, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER APÓS OUVIDO O
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PLENÁRIO QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE CODÓ
PELA PASSAGEM DE SEU 121º (CENTÉSIMO VIGÉSIMO
PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO COMPLETADO NO DIA 16 DE
ABRIL DE 2017. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 218, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE SANTA
QUITÉRIA DO MARANHÃO PELA PASSAGEM DE SEU 105º
(CENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO COMPLETADO NO DIA
16 DE ABRIL DE 2017. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO N º 220, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE REQUER, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 083/
2017, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

14. REQUERIMENTO Nº 221/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 074/2017,
QUE ALTERA O DISPOSITIVO DA LEI Nº 7.992/2003.

15. REQUERIMENTO Nº 222/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, QUE REQUER, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO QUE SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,
APÓS A SESSÃO ORDINÁRIA, PARA CELEBRAR O
CENTENÁRIO DOS ESCOTEIROS DO MARANHÃO.

16. REQUERIMENTO Nº 223/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER NOS
TERMOS DO REGIMENTO INTERNPO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
BACABAL, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE.

V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 224/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE PESAR A ESPOSA MÁRCIA
SOARES, PELO FALECIMENTO DO SR. MIGUEL SAMPAIO.

18. REQUERIMENTO Nº 225/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO  ADRIANO SARNEY, QUE REQUER QUE SEJAM
JUSTIFICADAS SUAS AUSÊNCIAS NAS SESSÕES PLENÁRIAS
DOS DIAS 05, 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, POR
MOTIVOS DE SAÚDE E DE VIAGEM OFICIAL, CONFORME
ATESTADO, DECLARAÇÃO E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 18/04/2017 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 084/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação da Lei
do Feminicídio nos estabelecimentos de ensino público no Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 085/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que assegura aos Servidores Públicos da

Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, incluindo os
funcionários das Fundações mantidas ou instituídas pelos Estados a
redução de carga horária semanal para quem possuem filhos (as)
portadores de deficiência congênita ou adquirida.

3. PROJETO DE LEI Nº 086/17,  de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que garante o atendimento prioritário e a
acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos serviços dos
estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que
importem em atendimento por filas, senhas ou outros métodos
similares, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 087/17, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública a
“Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto”.

PRIORIDADE 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 083/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental Nº 015/17, que institui a Política Estadual de
Confinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado do
Maranhão – PECAPS e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 080/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui, no Estado do Maranhão,
o Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 081/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Conselho Comunitário dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair – G13.

3. PROJETO DE LEI Nº 082/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores do Loteamento Renascer.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/17,
de autoria da Senhora Deputada Graça Paz, que concede Título de
Cidadã Maranhense a Senhora Kênia Régia Anasenko Marcelino e dá
outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/17,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão Concede o Título de Cidadã Maranhense a
Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 071/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “institui no Estado do Maranhão,
o cartão acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras
providências”.

2. PROJETO DE LEI N° 072/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, sobre a criação da “semana para
sensibilização e defesa da educação inclusiva de alunos com
necessidades educacionais especiais”, no ensino público e privado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 073/17, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública a
COMPANHIA FOLCLÓRICA E CULTURAL ENCANTO DO SÃO
CRISTÓVÃO”, com sede no Município de São José de Ribamar, no
Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 074/17, de autoria do Senhor
Deputado Stênio Resende, que altera dispositivo da Lei n° 7.992 de 22
de outubro de 2003, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão
a fazer doação de um imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil –
Secção do Maranhão – OAB/MA, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 075/17, de autoria da Deputada
Francisca Primo, que dispõe sobre a criação do Programa “Pro-Meninas
e dá outras providências”.

6. PROJETO DE LEI N° 076/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que estabelece a obrigatoriedade de realização do
exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos.

7. PROJETO DE LEI N° 077/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se garantir
às gestantes de alto risco o internamento em hospitais da rede privada,
com custeio pelo estado, para o caso de constatada falta de leitos em
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hospitais da rede pública, e se tratar de deslocamento iguais ou superior
a 200 quilômetros.

8. PROJETO DE LEI N° 078/17, do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade do servidor
da Secretaria de Estado da Saúde, informar à Vara da Infância, da
Juventude, e de Violência Doméstica, ocorrência que envolva a criança,
o adolescente ou o idoso com início de maus-tratos.

9. PROJETO DE LEI N° 079/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis
pelas chefias de plantão nas entradas principais e de acesso ao público
dos hostitais, casas de saúde, prontos-socorros e ambulatórios
localizados no Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 064/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui o Programa Estadual de
Conscientização sobre a Hipertensão Arterial Precoce, no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 065/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que inclui as procissões históricas do
Tempo da Quaresma e Semana Santa, realizadas pela Forania Nossa
Senhora da Vitória, no calendário turístico e religioso do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 066/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a
Comunidade Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede
e foro no Município de Codó, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 067/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia do Profissional de
Eventos no Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 068/17, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a isenção de taxas/tarifas e
outras despesas oriundas de inscrição para concursos públicos estaduais
e vestibulares do Estado do Maranhão, a doadores de sangue e medula
óssea cadastrados em órgãos competentes assim como portadores de
deficiência, e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI N° 069/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que institui o Dia Estadual da Prevenção,
Controle e Orientação da Osteoporose.

7. PROJETO DE LEI N° 070/17, do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que altera a Lei n° 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 014/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Pedro Robson Holanda da Costa.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 015/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA.

10. MOÇÃO DE APLAUSOS N° 005/17, de autoria do
Deputado Raimundo Cutrim, à Excelentíssima Senhora LETÍCIA
OLIVEIRA MILHOMEM GAMA, Delegada de Polícia Civil do
Estado do Maranhão, titular da Delegacia Especial da Mulher de
BALSAS/MA, pelo profícuo trabalho realizado a frente daquela
Delegacia especializada.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  17/04/17.

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

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

Costa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N° 016 / 2017

São Luís, 12 de abril de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa
Legislativa o incluso Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício financeiro de 2018, elaborado em estrita observância ao
disposto no art. 165, II, § 2º da Carta Magna de 88, no art. 136, § 2º da
Constituição Estadual, assim como no art. 4º da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

A propositura em questão dispõe sobre as metas, prioridades
e normas da Administração Pública, que serão consideradas para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2018, tendo como
base a premissa da continuidade do nosso compromisso com a
manutenção e ampliação dos importantes investimentos que estão
sendo realizados em nosso Estado, simultaneamente ao responsável
cumprimento das obrigações de pagamentos da dívida, do custeio da
máquina pública, e dos salários dos servidores ativos e inativos.

Para tanto, mesmo diante de um cenário fiscal desafiador, sem
abdicar de uma gestão fiscal eficiente e responsável que adota, com
transparência, a efetiva qualidade e controle dos gastos públicos, darei
continuidade às iniciativas de enfrentamento das injustiças sociais,
ampliando as condições de infraestrutura educacional; atuando, no
estímulo à geração de emprego e renda, no fortalecimento e ampliação
da segurança pública, da infraestrutura e logística; na promoção dos
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direitos humanos, na universalização do saneamento básico, além das
diversas ações nas áreas de habitação, saúde, turismo, juventude, esporte
e lazer.

Dada a importância da matéria tratada, solicito o apoio de
Vossa Excelência no encaminhamento e votação desta proposição,
esperando contar com a aprovação dos senhores Deputados e das
senhoras Deputadas.

Ao finalizar, renovo meus protestos de admiração e apreço
aos dignos componentes dessa Egrégia Casa Legislativa, ao tempo que
agradeço pelo vosso apoio e colaboração, que possibilitam a
concretização de ações importantes para o avanço do nosso
compromisso em prol da melhoria permanente da qualidade de vida da
população maranhense.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 088 DE DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2018, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECR ETA, DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no
§ 2º do art. 136 da Constituição Estadual, na Lei Complementar Estadual
nº 011, de 10 de setembro de 1991, e na Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes
orçamentárias do Estado do Maranhão para 2018, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Estadual;
II - a estrutura e organização dos orçamentos do Estado;
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos

do Estado e suas alterações;
IV - as disposições relativas às despesas do Estado

com pessoal e encargos sociais;
V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do

Estado;
VI - as disposições relativas à Dívida Pública Estadual:
VII - as disposições finais.
Parágrafo único. Integram ainda, esta Lei:
I - Os anexos em conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º

e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:
a) Anexo I - Anexo de Metas Fiscais;
b) Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais.
II - Anexo III - Despesas que constituem obrigação

constitucional ou legal do Estado.
III - Anexo IV - Anexo de Metas e Prioridades.

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de
Investimento serão elaborados em consonância com as metas e
prioridade s estabelecidas na Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015
- Plano Plurianual, para o período 2016-2019.

Seção I
Das Prioridades e Metas

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Pública
Estadual para o exercício de 2018, atendidas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos
órgãos, fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social, correspondem às ações relativas ao Plano de
Desenvolvimento Socioeconômico – PDS, as quais terão precedência
na alocação de recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2018.

§ 1º As ações do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico
do Maranhão - PDS serão definidas e identificadas, em anexo próprio,
no Projeto e na Lei Orçamentária de 2018, e de forma compatível com
a Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015- Plano Plurianual, para o
período 2016-2019.

§ 2º As Ações do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico –
PDS, não serão objeto de limitação de empenho e movimentação
financeira prevista no art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº101, de 04
de maio de 2000.

§ 3º A Lei Orçamentária Anual de 2018 deverá observar, ainda,
os compromissos definidos em reuniões com as lideranças
representativas das Regiões de Planejamento do Estado, bem como as
resoluções aprovadas nos Conselhos Deliberativos de políticas setoriais,
devendo as deliberações resultantes ser encaminhadas ao órgão central
de Planejamento e Orçamento até o dia 15 de agosto de 2017.

§ 4º Em caso de necessidade de limitação de empenho e
movimentação financeira, os órgãos, fundos e entidades da
Administração Pública Estadual deverão ressalvar, sempre que possível,
as ações vinculadas às metas e prioridade s estabelecidas nos termos
deste artigo.

Art. 4º A elaboração da Lei Orçamentária Anual, bem como a
sua execução, deverá atender aos seguintes princípios:

I - gestão com foco em resultados: atingir resultados e
indicadores de Governo que representem compromissos com a
população e que estejam alinhados com os resultados setoriais,
buscando padrões de eficiência, eficácia e efetividade dos programas e
projetos;

II - enfoque regional: descentralização das ações do Governo
para melhorar a oferta e gestão dos serviços públicos e estimular o
desenvolvimento territorial, buscando a interiorização e a distribuição
equitativa da renda e riqueza entre as pessoas e regiões;

III - participação social: permanente em todo o ciclo de gestão
do PPA e dos orçamentos anuais como instrumento de interação entre
o Estado e o cidadão para o aperfeiçoamento das políticas públicas;

IV - transparência: ampla divulgação dos gastos dos órgãos
públicos da Administração direta e indireta, com a exibição dos contratos
e aditivos, e informações atualizadas, de forma simplificada quanto às
partes contratantes, objeto, valor, vigência, e avaliação dos resultados
obtidos, situados no Porta l da Transparência, favorecendo o controle
social;

V - estabelecimento de parcerias: formação de alianças para
financiamento e gestão dos investimentos e compartilhamento de
responsabilidades;

VI - integração de políticas e programas: visa otimizar os
resultados da aplicação dos recursos, focalização do público-alvo e de
temáticas específicas;

VII - acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações
e projetos: gerenciamento dos programas, projetos e ações do Pl ano
Plurianual 2016-2019.

Seção II
Das Metas Fiscais

Art. 5º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei
Orçamentária de 2018, bem como a execução da respectiva Lei, deverá
ser compatível com as metas fiscais para o exercício de 2018, constantes
do Anexo I desta Lei.

Art. 6º O resultado a que se refere o art. 5º desta Lei poderá ser
ajustado até o montante estabelecido na revisão do Programa de Ajuste
Fiscal - PAF, referente ao exercício 2018, firmado entre o Governo do
Estado do Maranhão e o Ministério da Fazenda.
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CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
DO ESTADO

Art. 7º Para efeito desta Lei entende-se por:
I - programa: o instrumento de organização da ação

governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II - ação: menor nível de categoria de programação, sendo um
instrumento necessário para alcançar o objetivo de um programa,
classifica da em:

a) atividade: quando envolver um conjunto de operações que
se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulte um
produto necessário à manutenção da ação de governo;

b) projeto: quando envolver um conjunto de operações limitadas
no tempo, das quais resulte um produto que concorra para a expansão
ou aperfeiçoamento da ação de governo;

c) operação especial: quando envolver despesas que não
contribuam para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações
d e governo, das quais não resulte um produto, e não gere
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

III - subtítulo: detalhamento da ação, de caráter indicativo e
gerencial, sendo utilizado, especialmente, para especificar sua
localização física;

IV - unidade orçamentária: segmento da administração direta
ou indireta a que o orçamento do Estado consigna dotações específicas
para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce
o poder de disposição;

V - órgão orçamentário: maior nível da classificação
institucional, sendo Poder, Secretaria de Estado ou Entidade desse
mesmo grau, aos quais estão vinculadas as respectivas Unidades
Orçamentárias.

§ 1º Para fins de planejamento e orçamento, considera-se
categorias de programação os programas de Governo constantes do
Plano Plurianual ou nele incorporados mediante lei.

§ 2º Cada ação identificará a função e a subfunção às quais se
vinculam, considerando que:

I - a classificação por função respeitará a missão institucional
da unidade orçamentária responsável por sua realização,
independentemente da finalidade da ação;

II - a classificação por subfunção respeitará a finalidade da
ação, independentemente da missão institucional da unidade
orçamentária responsável por sua realização.

§ 3º As atividades que possuem a mesma finalidade deverão ser
classificadas sob um único código de ação, independentemente da
unidade executora.

§ 4º  O projeto constará somente de uma única esfera
orçamentária e de um único programa.

§ 5º Ficam vedadas, na especificação dos subtítulos, referências
a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiária, se
determinados.

§ 6º Cada programa identificará as ações necessária para atingir
os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações
especiais, especificando os respectivos valores para o cumprimento
das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela
realização da ação.

§ 7° O produto e a unidade de medida deverão ser compatíveis
com os especificados para cada ação, constantes do Plano Plurianual
2016 -2019.

§ 8º As regiões de planejamento que identificarão a localização
física da ação nos programas de trabalho integrantes da Lei Orçamentária
Anual deverão ser compatíveis com as constantes no Plano Plurianual
para o quadriênio 2016-2019.

Art. 8º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
compreenderão a programação dos Poderes do Estado, seus órgãos,
fundos, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, bem como das empresas públicas dependentes, sociedades de

economia mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos
do Tesouro Estadual, devendo a correspondente execução orçamentária
e financeira, da receita e da despesa, ser registrada no Sistema Integrado
de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM,
ou em outro sistema que vier a substituí-lo, observadas as normas da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, e consoante às diretrizes estabelecidas no Plano
Plurianual 2016-2019.

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo as empresas públicas
ou sociedades de economia mista que recebam recursos do Estado
apenas em virtude de:

I - participação acionária;
II - fornecimento de bens ou prestação de serviços;
III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.
§ 2º A empresa destinatária de recursos na forma prevista do

inciso I do § 1º deste artigo deve divulgar, mensalmente, pela internet,
as informações relativas à execução das despesas do Orçamento de
Investimento, discriminando os valores autorizados e os executados
mensalmente.

Art. 9º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de
Investimento discriminarão a despesa por esfera orçamentária,
classificação institucional, funcional e estrutura programática em seu
menor nível, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, o
identificador de resultado primário, a modalidade de aplicação, o
identificador de uso e a fonte de recursos.

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar cada
tipo de orçamento, conforme o art.136 da Constituição Estadual,
constando na Lei Orçamentária pelas seguintes legendas:

I - Orçamento Fiscal -(F);
II - Orçamento da Seguridade Social -(S);
III - Orçamento de Investimento-(I) .
§ 2º A classificação institucional é representada pelos órgãos

orçamentários no seu maior nível, agrupando as unidades orçamentárias
que são o menor nível da classificação institucional.

§ 3º A classificação funcional e estrutura programática, de que
trata a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será discriminada
de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 4º As categorias econômicas são as Despesas Correntes e as
Despesas de Capital, identificadas respectivamente pelos códigos 3 e
4.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa (GND) constituem
agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto
ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I - pessoal e encargos sociais (GND 1);
II - juros e encargos da dívida (GND 2);
III - outras despesas correntes (GND 3);
IV - investimentos (GND 4);
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas

referentes à constituição ou aumento de capital de empresas (GND 5);
VI - amortização da dívida (GND 6).
§ 6º A Reserva de Contingência, prevista no art. 13desta Lei,

será classificada no GND 9.
§ 7º O identificador de resultado primário (RP), de caráter

indicativo, tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário
previsto no art. 5º desta Lei, devendo constar no Projeto de Lei
Orçamentária de 2018 e na respectiva Lei em todos os grupos de
natureza de despesa, identificando, de acordo com a metodologia de
cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará
da mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2018,
nos termos do art. 12, inciso II, desta Lei, se a despesa é:

I - financeira (RP 0);
II - primária obrigatória, quando constar do Anexo III desta Lei

(RP 1);
III - primária discricionária, assim considerada aquela não

incluída no Anexo III desta Lei (RP 2);
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IV -primária discricionária relativa ao Plano de

Desenvolvimento Socioeconômico - PDS (RP 3).
§ 8º Nenhuma ação conterá, simultaneamente, dotações

destinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvada a Reserva de
Contingência.

§ 9º Os subtítulos enquadrados no Plano de Desenvolvimento
Socioeconômico – PDS não poderão abranger dotações com identificador
de resultado primário diferente de RP 3.

§ 10. A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os
recursos serão aplicados:

I - indiretamente, mediante transferência financeira:
a) a outras esferas de Governo, seus órgãos, fundos  ou

entidades;
b) a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições.
II - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário

ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão
ou entidade integrante dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social.

§ 11. A especificação da modalidade de que trata es te artigo
observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - Transferências à União (20);
II - Transferências a Estados e ao Distrito Federal(30);
III - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito

Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012(35);

IV - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito
Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (36);

V - Transferências a Municípios (40);
VI - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41);
VII - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta

de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (45);

VIII - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta
de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012 (46);

IX - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
(50);

X - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
(60);

XI - Transferências a Instituições Multigovernamentais (70);
XII - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato

de rateio (71);
XIII - Transferências a Consórcios Públicos, mediante contrato

de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012(73);

XIV - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato
de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar
nº141, de 13 de janeiro de 2012(74);

XV - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta
de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
complementarnº141, de 13 de janeiro de 2012 (75);

XVI - Transferências a Instituições Multigovernamentais à
conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar nº141, de
13 de janeiro de 2012 (76);

XVII - Transferências ao Exterior (80);
XVIII - Aplicações Diretas (90);
XIX - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,

Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade
Social (91);

XX- Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§
1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012
(95);

XXI- Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art.
25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012(96);

XXII - A Definir (99).
§ 12. O empenho da despesa não poderá ser realizado com

modalidade de aplicação a definir (99).

§ 13. Quando a operação a que se refere o § 11 deste artigo for
identificada apenas na execução orçamentária, antes da emissão da
nota de empenho, a unidade orçamentária solicitará à Secretaria de
Estado do Planejamento e Orçamento a troca da modalidade de
aplicação, na forma prevista no art. 33 desta Lei.

§ 14. O identificador de uso destina-se a indicar se os recursos
compõem contrapartida estadual de empréstimos ou de doações, ou
destina-se a outras aplicações, constando do Projeto e da Lei
Orçamentária de 2018 e de seus créditos adicionais pelos seguintes
dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos:

I - recursos não destinados à contrapartida (0);
II - contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (1);
III-  contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano

de Desenvolvimento-BID (2);
IV - contrapartida de empréstimos do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (3);
V - contrapartida de outros empréstimos (4);
VI - contrapartidas de convênios (5);
VII - outras contrapartidas (6).
Art. 10. Todo e qualquer crédito orçamentário será consignado

diretamente, independentemente do grupo de natureza de despesa em
que for classificado, à unidade orçamentária responsável pelas ações
correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de
transferência a unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.

§ 1º Não caracteriza infringência ao disposto no caput deste
artigo, bem como à vedação contida no art. 138, inciso VI, da
Constituição do Estado, a descentralização de créditos orçamentários
para execução de ações de responsabilidade da unidade orçamentária
descentralizadora.

§ 2º As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas
nos Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social, ressalvado o disposto
no § 1º deste artigo, serão executadas,obrigatoriamente, por meio de
empenho, liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, a que se
refere o art.9º, § 11, inciso XIX, desta Lei.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária de 2018, que o Poder
Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa e a respectiva Lei
serão constituídos de:

I - texto da lei;
II - os seguintes quadros orçamentários consolidados, incluindo

os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320,
de 1964:

a) evolução da receita do Tesouro Estadual, segundo as
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
cada imposto e contribuição, de que trata o art. 204 da Constituição do
Estado;

b) evolução da despesa do Tesouro Estadual, segundo as
categorias econômicas e grupos de despesa;

c) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa e
grupo de despesa;

d) recursos do Tesouro Estadual, diretamente arrecadados, nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;

e) programação referente à manutenção e ao desenvolvimento
do ensino, nos termos do art. 220 da Constituição do Estado, em nível
de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

f)  resumo das fontes de financiamento e da despesa do
Orçamento de Investimento, segundo órgão, função, subfunção e
programa;

g) fontes de recursos por grupos de despesas;
h) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

segundo os programas de governo, detalhado por atividades, projetos
e operações especiais.

III - os seguintes quadros orçamentários adicionais:
a) quadro consolidado do orçamento da Administração Direta;
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b) quadro consolidado dos orçamentos das autarquias, das

fundações públicas e dos fundos estaduais;
c) quadro consolidado do Orçamento Fiscal;
d) demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção

e desenvolvimento do ensino, para efeito de cumprimento do disposto
no art. 220 da Constituição do Estado, no art. 212 da Constituição
Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 ,
de 19 de dezembro de 2006;

e) demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para efeito do cumprimento do disposto
da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000,
regulamentada pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012;

f) demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto
no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.

IV - Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
discriminando as receitas e as despesas, na forma definida nesta Lei;

V - Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o
inciso II, § 5º do art. 136da Constituição do Estado, na forma definida
nesta Lei;

VI - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo único. Os quadros orçamentários consolidados e as
informações complementares exigidas por esta Lei identificarão, logo
abaixo do respectivo título, o dispositivo legal a que se referem.

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei
Orçamentária de 2018conterá:

I - análise da conjuntura econômica do Estado e das políticas
econômica e social do Governo;

II - avaliação das necessidades de financiamento do Governo
Estadual, explicitando receitas e despesas bem como indicando os
resultados primário e nominal previstos no Projeto de Lei Orçamentária
de 2018, os estimados para 2017 e os observados em 2016.

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária enviado à Assembleia
Legislativa, a dotação para a Reserva de Contingência, equivalerá a, no
mínimo, até 2,5% (dois e meio por cento) da Receita Corrente Líquida
do exercício anterior.

Parágrafo único. A dotação orçamentária de que trato caput
deste artigo poderá ser utilizada conforme o disposto na alínea “b”,
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
bem como para abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria
Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na
elaboração e execução dos orçamentos, as eventuais modificações
ocorridas na estrutura organizacional do Estado, bem como, na
classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na
Legislação Federal.

Art. 15. Os órgãos do Poder Executivo, o Poder Legislativo, o
Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado
encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento,
por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIPLAN,
ou de outro sistema que vier a substituí-lo, a partir de 20 de julho de
2017 e até data a ser estipulada por aquela Secretaria, suas respectivas
propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei
Orçamentária de 2018 .

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS

ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 16. A elaboração e a aprovação dos Projetos de Lei
Orçamentária de 2018e de créditos adicionais, bem como a execução

das respectivas leis, deverão ser realizadas de acordo com o princípio
da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações
relativas a cada uma dessas etapas.

§ 1º Serão divulgados pelo Poder Executivo na Internet:
I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
III - o Projeto de Lei Orçamentária de 2018 e seus Anexos;
IV - a Lei Orçamentária de 2018 e seus Anexos;
V - o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o

Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses
documentos;

VI - a execução orçamentária da receita e da despesa nos termos
das Leis Complementares nº101/2000 e 131/2009.

§ 2º Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública
do Estado poderão realizar audiências públicas com a finalidade de
estimular a participação popular no debate e aprimoramento do Projeto
de Lei Orçamentária de 2018.

Art. 17. As propostas orçamentárias do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do
Estado terão, como limite para outras despesas correntes em 2018, o
conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano de 2017,
corrigida pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, para o período de julho de 2016 a junho de 2017.

Parágrafo único. No cálculo do limite a que se refere o caput
deste artigo serão excluídas as dotações destinadas ao pagamento de
precatórios e despesas de capital destinadas a obras.

Art. 18. É vedada a destinação de recursos para atender a
despesas referentes a ações que não sejam de competência do Estado,
nos termos da Constituição Estadual.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias responsáveis pela
execução de políticas públicas consignarão em suas propostas
orçamentárias, de forma compatível com a Lei nº10.375, de 16 de
dezembro de 2015 – PPA para o período 2016 -2019, dotação suficiente
para o funcionamento dos respectivos Conselhos Estaduais.

Art. 19. Além da observância do que dispõe esta Lei, a Lei
Orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art.
45 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirão
projetos novos se:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os
projetos em andamento;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa
ou a obtenção de uma unidade completa;

III - a ação estiver compatível com o Plano Plurianual para o
período 2016-2019 e suas revisões.

§ 1º Serão entendidos como projetos em andamento aqueles
que a execução financeira, até 30 de junho de 2017, ultrapassar 10%
(dez por cento) do seu custo total estimado.

§ 2º Entre os projetos em andamento, terão precedência na
alocação de recursos aqueles que apresentarem maior percentual de
execução física.

§ 3° Os investimentos em obras públicas e demais projetos,
sempre que possível, serão  discriminados  por  Território  de  Identidade
ou Município,  observada  a  regionalização estabelecida no Plano
Plurianual.

§ 4° Os investimentos com duração superior a um exercício
financeiro somente serão contemplados quando previstos no Plano
Plurianual ou autorizada a sua inclusão em Lei, conforme disposto no
§ 1º do art. 138 da Constituição Estadual e no § 5º do art. 5º da Lei
Complementar nº101, de 4 de maio de 2000;

Art. 20. As dotações relativas às operações de crédito externas
somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de
2018se contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal
até 30 de junho de 2017.
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Art. 21. O Projeto de Lei e a Lei Orçamentária de 2018somente

conterão programação compatível, com o disposto na Lei nº 10 .375,
de 16 de dezembro de 2015 - Plano Plurianual 2016-2019, e suas
alterações.

Seção II
Das Disposições sobre Débitos Judiciais

Art. 22. O Poder Judiciário encaminhará até 20 de julho de
2017 ou dez dias úteis após a publicação desta Lei, prevalecendo o que
ocorrer por último, à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento,
a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem
incluídos na proposta orçamentária de 2018, conforme determina o
art. 100 da Constituição Federal e o art. 79 da Constituição do Estado,
discriminada por órgão da administração direta, autarquias e fundações,
e por grupo de despesas, especificando:

I - número da ação originária;
II - memória de cálculo da correção do valor, quando houver;
III - número do precatório;
IV - tipo de causa julgada;
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário e o número de sua inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda;

VII - valor individualizado por beneficiário e total do precatório
a ser pago;

VIII - data do trânsito em julgado.
Parágrafo único. A relação dos débitos de que trata o caput

deste artigo somente incluirá precatórios cujos processos contenham
certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam a pelo
menos uma das seguintes condições:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou

qualquer impugnação aos respectivos cálculos.
Art.  23.  Para  fins  de  acompanhamento,  controle  e

centralização,  os órgãos  da Administração  Pública  Estadual  direta  e
indireta submeterão  os  processos  referentes  ao pagamento de
precatórios à apreciação da Procurador ia Geral do Estado, antes do
atendimento da requisição judicial, observadas as normas e orientações
a serem baixadas por aquela unidade.

Parágrafo único. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de
2018, destinados ao pagamento de precatórios judiciários ou ao
cumprimento de débitos judiciais transitados em julgado considerados
de pequeno valor, somente poderão ser cancelados para a abertura de
créditos suplementares ou especiais com outra finalidade mediante
autorização específica da Assembleia Legislativa.

Seção III
Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas

Físicas

Art.  24.É  vedada  a  inclusão,  na  Lei  Orçamentária  de 2018
e  em  seus  créditos adicionais, de dotações a título de subvenções
sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins
lucrativos que realizem atividades de natureza continuada e que
comprovem funcionamento regular há pelo menos dois anos, e que
preencham uma das seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita,
nas áreas de assistência social, saúde ou educação e tenham o
reconhecimento de Utilidade Pública Estadual ou Municipal;

II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza
filantrópica, institucional ou assistencial;

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal,
no art. 61 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias bem
como n a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de

funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de
2018 por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do
mandato de sua diretoria.

§ 2º É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de
subvenções sociais.

§ 3º É vedado, pagamento a qualquer título, a empresas privadas
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados.

§ 4º É vedado, o pagamento a qualquer título, a agente público
da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica
ou assemelhados, por intermédio de convênios ou instrumentos
congêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos
ou entidades de direito público.

Art. 25. É vedada a inclusão de dotações, na Lei Orçamentária
de 2018 e em seus créditos adicionais, a título de auxílios para entidades
privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que comprovem
funcionamento regular há pelo menos três anos, e que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para
o ensino especial, ou representativo da comunidade escolar das escolas
públicas estaduais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas
pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;

II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para
recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados
por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;

III - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e
gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e
outras entidades sem fins lucrativos e que estejam inscritas no Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS e cadastradas no Cadastro
Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS;

IV - signatárias de contrato de gestão celebrado com a
Administração Pública Estadual, não qualificada como organizações
sociais nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

V - consórcios intermunicipais de saúde, assistência social e
segurança alimentar, constituídos exclusivamente por entes públicos,
legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a
Administração Pública Estadual e que participem da execução de
programas nacionais de saúde;

VI - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIPS, conforme a Lei nº 101 de 4 de maio de
2000, Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e Lei 13.019 de 31 de julho
de 2014;

VII - contribuam diretamente para o alcance das diretrizes,
objetivos e metas previstos no Plano Plurianual 2016-2019.

Art. 26. Sem prejuízo da observância das condições
estabelecidas nos arts. 24 e 25 desta Lei, a inclusão de dotação na Lei
Orçamentária de 2018 e sua execução dependerão, ainda, de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a s erem
observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão
no caso de desvio de finalidade;

II - destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação,
aquisição de equipamentos e sua instalação e de material permanente;

III - identificação do beneficiário e do valor transferido no
respectivo termo de parceria, convênio ou instrumento congênere.

Art. 27. A execução das ações de que tratam os arts. 24 e 25
desta Lei ficam condicionadas à autorização específica exigida pelo
caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção IV
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e
assistência social, obedecerá ao disposto nos arts. 203 e 204 da
Constituição do Estado e contará, dentre outros, com recursos
provenientes:
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I - da contribuição para o sistema de seguridade social do

servidor estadual, que será utilizada para despesas com benefícios
previdenciários e assistenciais dos servidores do Estado;

II - de convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos e
entidades que integram o Orçamento da Seguridade Social;

III - das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas, de
órgãos, fundos e entidades, cujas despesas integram, exclusivamente,
o orçamento referido no caput;

IV - do Orçamento Fiscal.
Parágrafo único. A destinação de recursos para atender a

despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência
social obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 29. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2018 incluirão os
recursos necessários ao atendimento da aplicação mínima em ações e
serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, regulamentada pela
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Seção V
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 30. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 136, §
5º, inciso II, da Constituição do Estado, abrangerá as empresas em que
o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e dele constarão todos os investimentos realizados,
independentemente da fonte de financiamento utilizada.

§ 1º Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária
a que se refere este artigo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, serão consideradas investimento as despesas com:

I - aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado,
excetuados os que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio
da empresa ou destinados a terceiros;

II - benfeitorias realizadas em bens do Estado por empresas
estatais;

III - benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços
públicos concedidos pelo Estado.

§ 2º A despesa será discriminada nos termos do art.9º desta Lei,
especificando a classificação funcional, a categoria de programação em
seu menor nível e as fontes previstas no § 3º deste artigo.

§ 3º O detalhamento das fontes de financiamento do
investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma
a evidenciar os recursos:

I - gerados pela empresa;
II - oriundos de participação do Estado no capital

social;
III - oriundos de operações de crédito internas e externas;
IV - de outras origens.
§ 4º A programação dos investimentos à conta de recursos

oriundos dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, inclusive
mediante participação acionária, observará o valor e a destinação
constantes do orçamento original.

§ 5º Não integrarão o Orçamento de Investimento as empresas
estatais dependentes, conforme definido no inciso III do art. 2º da Lei
Complementar nº 101, de4 de maio de 2000.

§ 6º Não se aplicam às empresas integrantes do Orça mento de
Investimento as normas gerais da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e
demonstrações contábeis.

§ 7º Excetua-se do disposto no § 6º deste artigo a aplicação, no
que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, para as finalidades a que se destinam.

Seção VI
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 31. As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão
ao disposto no §2º do art. 137 da Constituição do Estado, sendo vedada

a indicação de recursos provenientes de anulação das seguintes
despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartidas;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente

arrecadados;
V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VI - dotações referentes a encargos financeiros do

Estado;
VII - dotações correspondentes às ações relativas a o Plano de

Desenvolvimento Socioeconômico - PDS.
Art. 32. As emendas apresentadas deverão estar compatíveis,

em seu objeto de gasto, com a finalidade das ações a que estão
relacionadas.

Seção VII
Das Alterações da Lei Orçamentária e da Execução Provisória

do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 33. As fontes de recursos dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, as fontes de financiamento do Orçamento de
Investimento, os subtítulos, as modalidades de aplicação, os
identificadores de uso e de resultado primário e as esferas orçamentárias
das ações constantes da Lei Orçamentária de 2018 e dos créditos
adicionais, inclusive os reabertos no exercício, poderão ser modificados,
justificadamente, para atender às necessidades de execução, se
autorizados por meio de portaria do Secretário de Estado do
Planejamento e Orçamento.

Parágrafo único. Portaria do Secretário de Estado do
Planejamento e Orçamento poderá modificar códigos e títulos das ações,
desde que constatado erro material de ordem técnica ou legal, observada
a compatibilidade com o Plano Plurianual para o período 2016-2019.

Art.34. Poderão ser incorporados ao orçamento anual , mediante
abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações
constantes do Plano Plurianual 2016-2019, que não foram incluídos no
Projeto de Lei do Orçamento de 2 018.

Art. 35. Acompanharão os projetos de lei concernentes a
créditos suplementares e especiais, as exposições de motivos
circunstanciada s que os justifiquem e indiquem as consequências dos
cancelamentos de dotações propostos sobre a execução das ações.

Art. 36. Para fins do disposto no art. 136, § 8º, da Constituição
do Estado, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de
natureza de despesa em ação existente.

Art. 37. Os créditos adicionais aprovados pela Assembleia
Legislativa serão considerados automaticamente abertos com a sanção
e publicação da respectiva Lei.

Art. 38. Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso
de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das
estimativas de receitas para o exercício, comparando-as com as
estimativas constantes da Lei Orçamentária de 2018, apresentadas as
parcelas já utilizadas em créditos adicionais abertos ou cujos projetos
se encontrem em tramitação.

Art. 39. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta
de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações
relativas a:

I - superávit financeiro do exercício de 2017, por fonte de
recursos;

II - créditos reabertos no exercício de 2018;
III - valores já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em

tramitação;
IV - saldo do superávit financeiro do exercício de2017, por

fonte de recursos.
Art. 40. As propostas de abertura de créditos suplementares

autorizados na Lei Orçamentária de 2018, quando se tratar de anulação
de dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto e a
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repercussão decorrente da não execução da ação anulada parcial ou
total.

§ 1º Os créditos a que se refere o caput deste artigo, com
indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos termos
do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem
como os abertos à conta do excesso de arrecadação de receitas próprias,
apurados conforme disposto no art. 38 desta Lei, serão abertos, no
âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público
Estado e da Defensoria Pública do Estado, por atos, respectivamente:

I - dos Presidentes da Assembleia Legislativa do Estado, do
Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça;

II - do Procurador Geral de Justiça;
III - do Defensor Público Geral do Estado.
§ 2º Os créditos de que trata o § 1º deste artigo serão incluídos

no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e
Municípios - SIAFEM, ou em outro sistema que vier a substituí-lo,
pelos respectivos órgãos.

Art. 41. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,
conforme disposto no art. 138, § 2º, da Constituição do Estado, será
efetivada, se necessário, mediante ato do Governador do Estado, até
27de abril de 2018.

Parágrafo único. Os créditos reabertos na forma do caput deste
artigo serão incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira
para Estados e Municípios - SIAFEM, ou em outro sistema que vier a
substituí-lo, exclusivamente por intermédio de transmissão de dados
do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIP LAN, ou de
outro sistema que vier a substituí-lo.

Art. 42. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em créditos
adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência,
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidade s bem como de
alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura
programática, expressa por categoria de programação, inclusive os
títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo
detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa,
fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso
e de resultado primário.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou
remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das
programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 ou em créditos
adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação
funcional.

Art. 43. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2018 não for
sancionado pelo Governador do Estado até 31de dezembro de 2017, a
programação dele constante poderá ser executada até o limite de 1/12
(um doze avos) da proposta remetida à Assembleia Legislativa,
multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva
lei.

§ 1º O limite previsto no caput deste artigo não se aplica ao
atendimento de despesas com:

I - obrigações constitucionais ou legais do Estado, relacionadas
no Anexo III desta Lei;

II - pagamento de bolsa de estudo observado o disposto nos
arts. 70 a 77 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB e a
Portaria CAPES-MEC nº 64,de 24 de março de 2010;

III - ações de prevenção a desastres, classificadas
na subfunção Defesa Civil;

IV - projeto ou atividade financiada com doações;
V - projeto ou atividade financiada com recursos de operações

de crédito externa.
§ 2º Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 33 desta Lei

aos recursos liberados na forma deste artigo.
§ 3º Na execução de outras despesas correntes, liberadas na

forma deste artigo, o ordenador de despesa poderá considerar os valores
constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2018 para fins do

cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.

Seção VIII
Das Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 44. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria
Pública deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias
após a publicação da Lei Orçamentária de 2018, cronograma anual de
desembolso mensal, por órgão, n os termos do art. 8º  da Lei
Complementar nº 101, de4 de maio de 2000, com vistas ao cumprimento
da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. Excetuadas as despesas com pessoal encargos
sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de
desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Estado terão como referencial o
repasse previsto no art. 139 da Constituição do Est ado, na forma de
duodécimos.

Art. 45. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e
movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo apurará o montante
necessário e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 da
referida Lei e à Defensoria Pública do Estado, até o vigésimo dia após
o encerramento do bimestre, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste
artigo, o Poder Executivo comunicará aos demais Poderes, ao Ministério
Público e à Defensoria Pública do Estado o montante que caberá a cada
um na limitação do empenho e da movimentação financeira,
acompanhado da memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e
da justificação do ato.

§ 2º O montante da limitação a ser promovida pelos órgãos
referidos no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional
à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias
iniciais classificadas como despesas primárias fixadas na Lei
Orçamentária de 2018, excluídas as:

I - que constituem obrigação constitucional ou lega l do Estado
integrantes do Anexo III desta Lei;

II - classificadas com o identificador de resultado primário 3;
III - custeadas com recursos de doações, convênios e parcerias;
IV – ações de combate à fome e à pobreza.
§ 3º Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública

do Estado, com base na informação a que se refere o § 1º deste artigo,
editarão, até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do respectivo
bimestre, ato que evidencie a limitação de empenho e movimentação
financeira.

§ 4º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos tenham sido
limitados poderá ser efetuada a qualquer tempo, devendo o Poder
Executivo comunicar à Assembleia Legislativa, aos órgãos referidos no
art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e à Defensoria
Pública do Estado, os montantes a serem restabelecidos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO
ESTADO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 46. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de
Estado de Gestão e Previdência, publicará, até 31 de agosto de 2017,
tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral
de pessoal civil, demonstrando os quantitativos de cargos ocupados
por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado observarão o
cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 47. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria
Pública do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas
propostas orçamentárias de 2018, relativo à pessoal e encargos sociais,
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a despesa com a folha de pagamento vigente em maio de 2017,
compatibilizada com os eventuais acréscimos legais, respeitados os
limites impostos pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de4
de maio de 2000.

§ 1º Para efeito de cálculo dos parâmetros a que se refere o
caput deste artigo, por Poder e Órgão, o Poder Executivo colocará à
disposição do Tribunal de Contas do Estado e dos demais poderes, o
demonstrativo da Receita Corrente Líquida que servirá de base para o
cálculo dos limites de despesa de pessoal, conforme previsto no § 2º
do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º A Defensoria Pública do Estado terá como limite na
elaboração de sua proposta orçamentária para pessoal e encargos sociais
o percentual de 0,5% a 1,5 % da receita corrente líquida do Estado.

Art. 48. No exercício de 2018, observado o disposto no art.
169 da Constituição Federal e no art. 49 desta Lei, somente poderão
ser admitidos servidores se, cumulativamente:

I - existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher,
demonstrados na tabela a que se refere o art. 46 desta Lei, bem como
aqueles criados de acordo com o art. 49 desta Lei, ou se houver vacância,
após 31 de agosto de 2017, dos cargos ocupados constantes da referida
tabela;

II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o
atendimento da despesa;

III - for observado o limite previsto no art. 47 desta Lei.
Art. 49. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º,

II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo,
fica autorizada as despesas com pessoal relativas a concessões de
quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos,
empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras bem como
admissões ou contratações a qualquer título, até o montante das
quantidades e limites orçamentários constantes de Anexo discriminativo
específico da Lei Orçamentária de 2018, cujos valores deverão constar
da programação orçamentária e serem compatíveis com os limites da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º O Anexo a que se refere o caput deste artigo conterá
autorização somente quando amparada por projeto de lei ou medida
provisória cuja tramitação seja iniciada na Assembleia Legislativa até
15 de setembro de 2017, e terá os limites orçamentários correspondentes
discriminados, por Poder, Ministério Público e Defensoria Pública do
Estado e, quando for o caso, por órgão referido no art. 20 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com as respectivas:

I - quantificações, para a criação de cargos, funções e empregos,
identificando especificamente o projeto de lei, a medida provisória ou
a lei correspondente;

II - quantificações para o provimento de cargos, funções e
empregos, especificando, no caso do primeiro provimento, o projeto
de lei, a medida provisória ou a lei correspondente;

III - especificações, relativas a vantagens, aumentos de
remuneração e alterações de estruturas de carreira, identificando o
projeto de lei, a medida provisória ou a lei correspondente.

§ 2º O Anexo de que trata o § 1º deste artigo considerará, de
forma segregada, provimento e criação de cargos, funções e empregos
e será acompanhado dos valores relativos à despesa anualizada, facultada
sua atualização, durante a apreciação do projeto, pela Secretaria de
Estado do Planejamento e Orçamento, no prazo fixado pelo § 4º do art.
137, da Constituição do Estado.

Art. 50. Não se aplica a obrigatoriedade de inclusão no Anexo
a que se refere o art. 49 à revisão geral das remunerações, subsídios,
proventos e pensões dos servidores civis e militares, ativos e inativos,
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário bem como do Ministério
Público, da Defensoria Pública do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, cujo percentual será único para todos os
servidores abrangidos por este artigo e definido em lei específica.

Art. 51. O pagamento de quaisquer aumentos de despesa com
pessoal decorrente de medidas administrativas ou judiciais que não se
enquadrem nas exigências dos arts. 46, 48 e49 dependerá de abertura
de créditos adicionais .

Art. 52. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de
cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da
legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo os contratos de
terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO

Art. 53. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa
projetos de lei sobre matéria tributária que deva ser alterada, visando
ao seu aperfeiçoamento, à adequação a diretrizes constitucionais e
ajustamento às determinações de l eis complementares federais.

§ 1º Poderão ser instituídos polos de desenvolvimento regionais
ou setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas
as vocações econômicas de cada região.

§ 2º Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

Art. 54. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei
Orçamentária de 2018 e da respectiva Lei poderão ser considerados os
efeitos de propostas de alterações na legislação tributária, inclusive
quando se tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de
proposta de emenda constitucional, de projeto de lei ou de medida
provisória que esteja em tramitação na Assembleia Legislativa.

§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de
Lei Orçamentária de 2018:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação
e especificada a variação esperada na receita, em decorrência de cada
uma das propostas e seus dispositivos;

II - será identificada a despesa condicionada à aprovação das
respectivas alterações na legislação.

§ 2º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o
sejam parcialmente, até noventa dias após a publicação da Lei
Orçamentária de 2018, de forma a não permitir a integralização dos
recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão
canceladas mediante decreto.

§ 3º O atendimento de programação cancelada nos termos do §
2º deste artigo far-se-á por meio da abertura de crédito suplementar.

§ 4º O projeto de lei ou medida provisória que institua ou altere
tributo somente será aprovado ou editada, respectivamente, se
acompanhada da correspondente demonstração da estimativa do
impacto na arrecadação, devidamente justificada.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA

ESTADUAL

Art. 55. As operações de crédito interna e externa reger-se-ão
pelo que determinam a Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, e
a Resolução nº43, de 21 de dezembro de 2001, todas do Senado Federal,
e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000.

§1º A administração da dívida interna e externa contratada e a
captação de recursos por órgãos ou entidades da Administração Pública
Estadual, obedecida à legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade
de recursos para atender:

I - mediante operações e/ou doações, junto a instituições
financeiras nacionais e internacionais, públicas e/ou privadas,
organismos internacionais e órgãos ou entidades governamentais:



TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2017                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou

entidade;
b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do

Governo do Estado;
c) ao  aumento  de  capital  das  sociedades  em  que  o  Estado

detenha,  direta  ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a voto;

II - mediante alienação de ativos:
a) ao atendimento de programas sociais;
b) ao ajuste do setor público e redução do endivida mento;
c) à renegociação de passivos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. A execução da Lei Orçamentária de 2018 e d os créditos
adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 57. A despesa não poderá ser realizada se não houver
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para
atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize
a sua realização sem observar a referida disponibilidade.

§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, independentemente de
sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais
consequências da inobservância do disposto no caput deste artigo.

§ 2º A realização de atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, no âmbito do Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM, ou em outro sistema
que vier a substituí-lo, após 31 de dezembro de 2018, relativos ao
exercício findo, não será permitida, exceto ajustes para fins de
elaboração das demonstrações contábeis, os quais deverão ser efetuados
no prazo e na forma estabelecida pelo órgão central do Sistema de
Contabilidade Estadual.

Art. 58. Para efeito do disposto no art. 60 da Lei nº 4.320 de 17
de março de 1964, considera-se contraída a obrigação no momento da
emissão da Nota de Empenho.

Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de
serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração
Pública Estadual, consideram-se compromissadas apenas as prestações
cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro,
observado o cronograma pactuado.

Art. 59. A ordem bancária ou outro documento por meio do
qual se efetue o pagamento de despesa, inclusive de restos a pagar,
indicará a nota de empenho correspondente.

Art. 60. O Poder Executivo atualizará a relação de que trata o
Anexo III sempre em razão de emenda constitucional ou lei de que
resultem em obrigações para o Estado.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá incluir outras
despesas na relação de que trata o caput deste artigo, desde que
demonstre que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado.

Art. 61. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder
Legislativo dados e informações constantes da Lei Orçamentária Anual
e dos Créditos Adicionais, inclusive em meio magnético de
processamento de dados, bem como os detalhamentos utilizados na
sua consolidação.

Art. 62. As despesas referenciadas em moeda estrangeira serão
convertidas em moeda nacional, segundo a taxa de câmbio vigente no
prime iro dia útil do mês de junho de 2017.

Art. 63. Os acordos trabalhistas dos órgãos da Administração
Indireta só poderão ser celebrados pelos dirigentes após parecer da
Procuradoria-Geral do Estado, do Comitê de Gestão Orçamentária,
Financeira e de Política Salarial e aprovação do Governador do Estado.

Art. 64. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LU ÍS, 12 DE ABRIL DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

PROJETO DE LEI Nº 084 / 17

Dispõe sobre a divulgação da Lei do Feminicídio
nos estabelecimentos de ensino público no Estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – Todos os estabelecimentos de ensino do Estado do
Maranhão divulgarão, em suas dependências, o conteúdo da Lei Federal
n° 13.104/2015, a qual prevê o feminicídio como homicídio qualificado
e crime hediondo, por qualquer meio eficaz, tais como cartazes,
panfletos, banners, revistas, jornais impressos, murais, ferramentas
de mídias nos espaços de comunicação internos, murais e afins.

Parágrafo único. A fim de facilitar o entendimento e possibilitar
maior alcance da divulgação, é facultado ao Poder Público promover a
divulgação da lei por meio de cartilhas educativas e mensagens gráficas
lúdicas, em substituição ao conteúdo literal da lei do feminicídio.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Nascida da pressão popular, que vem reagindo fortemente aos
casos de assassinatos de mulheres no país (o Brasil ocupa o 5º lugar
nesse triste ranking mundial), a chamada Lei do Feminicídio foi aprovada
em 2015, quando o número de assassinatos de mulheres chegou a 13
casos por dia – um aumento de 9% na última década. Os dados são
do Mapa da Violência 2015, uma compilação de informações divulgadas
por Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas), ONU Mulheres e Ministério das
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

A mudança na penalização dos assassinatos femininos para
homicídio qualificado determinou penalidades mais duras e inafiançáveis
aos casos que envolverem violência doméstica e familiar ou menosprezo
e discriminação à condição de mulher.

A Lei n. 13.104/2015 incluiu o assassinato de mulheres na lista
de crimes hediondos (Lei n 8.072/1990), como já ocorre em casos de
genocídio e latrocínio, cujas penas previstas pelo Código Penal são de
12 a 30 anos de reclusão. No Brasil, o crime de homicídio (assassinato)
prevê pena de seis a 20 anos de reclusão. No entanto, quando for
caracterizado feminicídio, a punição parte de 12 anos de reclusão.

Sendo assim, o objetivo dessa proposta é fazer com que as
crianças, adolescentes e jovens tenham acesso a Lei do
Feminicídio nas escolas estaduais, claro, de uma forma bem
didática. De forma geral, precisamos tornar a sociedade mais
consciente em relação à Lei do Feminicídio, à Lei Maria da Penha e à
questão da violência contra a mulher. Só com educação mudaremos o
atual quadro.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 085 / 17

Assegura aos Servidores Públicos da
Administração Direta, Autárquica ou Fundacional,
incluindo os funcionários das Fundações mantidas
ou instituídas pelos Estados a redução de carga
horária semanal para quem possuem filhos (as)
portadores de deficiência congênita ou adquirida.
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Artigo 1º - Os servidores públicos da Administração Direta,

Autárquica ou Fundacional, incluindo os funcionários das fundações
mantidas ou instituídas pelo Estado, que tenham filhos (as) portadores
de deficiência congênita ou adquirida, terão sua carga horária semanal
reduzida à 2/3 (dois terços), nos termos dessa lei.

§ 1º - A redução de carga horária, de que trata o “caput” deste
artigo, será destinado para que os beneficiados possam acompanhar
seus filhos (as), naturais ou adotivos, no seu tratamento ou atendimento
às necessidades básicas diárias.

§ 2º - Se acaso ambos os pais se enquadrarem no benefício que
dispõe esta lei, caberá somente a um a redução da carga horária prevista
no “caput” deste artigo.

§ 3º - A redução da carga horária poderá ser consecutiva,
intercalada ou escalonada, conforme necessidade ou programa de
atendimento do filho (a) portador de deficiência.

Artigo 2º - Para ter direito a redução da carga horária prevista
nesta lei, o beneficiado deverá encaminhar requerimento ao responsável
máximo hierárquico do órgão em que estiver lotado, munido com cópia
da certidão de nascimento ou adoção, atestado médico ou laudo que o
filho (a) é portador de deficiência, com seu grau de dependência e um
laudo prescritivo do tratamento que deve ser submetido o portador de
deficiência.

§ 1º - Caberá ao órgão responsável pelas perícias médicas do
estado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento
do encaminhamento da solicitação do beneficiado, a emissão do laudo
conclusivo sobre o requerimento.

§ 2º - Não havendo órgão específico de Perícias Médicas da
Secretaria Estadual de Saúde na cidade domiciliar do servidor, o relatório
final ou laudo médico conclusivo poderá ser feito por dois profissionais
plenamente habilitados.

Artigo 3º - O benefício de que trata esta lei será concedida pelo
prazo de 6 (seis) meses, devendo ser renovado sucessivamente por
iguais períodos, observando-se o disposto no Artigo 2º e seus
respectivos parágrafos.

Parágrafo único - Tratando-se de deficiência irreversível e
que necessite de tratamento permanente o servidor fará, na época da
renovação, apenas a comunicação ao responsável máximo hierárquico
do órgão que estiver lotado, para fins de registro e providências.

Artigo 4.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2017.

- Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa garantir a redução da carga horária
semanal aos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica
ou Funcional, incluindo os funcionários das Fundações mantidas ou
instituídas pelos Estados que possuam filhos (as) portadores de
deficiência.

Não se trata de benefício, mas sim de condições mínimas para
que os pais possam dar aos filhos (as) oportunidade de
acompanhamento no tratamento dessas graves patologias, pois são
necessárias sessões de fisioterapia, equoterapia, fonoaudiologia e
demais tratamentos que facilitem o dia a dia dos portadores de
deficiência.

Esta iniciativa, portanto, virá para contribuir e minimizar as
dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos que tenham filho
(a) portador de deficiência.

A proposta em si dispensa maiores argumentações, portanto,
peço o apoio de todos para aprovação do presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2017.
- Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

PROJETO DE LEI Nº 086 / 17

Garante o  atendimento prioritário e a
acessibilidade de pessoas com obesidade em grau

III, aos serviços dos estabelecimentos bancários,
comerciais, órgãos públicos e outros que importem
em atendimento por filas, senhas ou outros métodos
similares, e dá outras providencias.

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

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

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

Artigo 3° - Será destinado, no mínimo, um assento com
dimensão, resistência e conforto compatíveis com o IMC das
obesidades, em área identificada visualmente como sendo exclusiva
para pessoas mencionadas nesta Lei.

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

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

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

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2017.

- Deputada Ana do Gás - PC do B - MA.

JUSTIFICATIVA

Doença crônica e de difícil tratamento a obesidade é uma questão
grave de saúde pública que afeta atualmente mais de 300 milhões de
pessoas no mundo e é considerada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) um dos principais problemas de saúde dos últimos anos.

Não bastassem todos os problemas de saúde e sociais que os
obesos enfrentam em razão da sua massa corporal ser elevada, ainda
passam por constrangimentos diversos ao enfrentar horas em filas de
espera para ser atendido em estabelecimentos bancários, comerciais e
órgãos públicos.

É nítido que o obeso deve sentir mais dores nas pernas ao ficar
em pé e alguns podem ter problemas de pressão pelo esforço que essa
simples atividade significa.

Nossa Constituição garante o direito à saúde e igualdade para
todos, porém o obeso não leva direito nenhum. Não pode ir ao cinema
porque não tem cadeira apropriada. Ao pegar um ônibus, fica entalado
na roleta e é motivo de riso para muitos, além de serem chamados até
de preguiçosos e enfrentarem o preconceito de quem não compreende
que, na maioria dos casos, o seu problema de peso é na verdade uma
doença.

A obesidade em grau III é considerada doença e já é comprovado
que os pacientes podem ser comparados a portadores de necessidades
especiais por terem problemas de resistência física e até dificuldade de
locomoção.

A prioridade no atendimento é uma necessidade já que esses
obesos estão de 40 a 50 quilos acima do peso ideal. Esse fato gera uma
enorme sobrecarga ao organismo e causa problemas articulares e
vasculares. Além do excesso de peso, 95% das pessoas com obesidade
mórbida têm outras doenças, como diabetes, hipertensão ou apneia do
sono.

Para fazer uma cirurgia bariátrica, o paciente fica pelo menos
oito anos na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS). O obeso
é cidadão que também paga impostos e não se trata de dar privilégio a
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ninguém e sim de conceder um direito a tratamento especial aquele que
infelizmente ainda é desassistido pela saúde pública em nosso país.

Por estes motivos expostos e tantos outros que aqui não foram
elencados é que apresento essa propositura de grande relevância ao
nosso Estado na certeza de aprovação e do apoio dos nobres pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2017.
- Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

REQUERIMENTO Nº 220 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 083/2017, de autoria do Poder Executivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 12 de abril de 2017. - Valéria Macedo - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

REQUERIMENTO N° 221 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n.º
074/2017, que altera dispositivo da Lei n.º 7.992 de 22 de outubro de
2003, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a fazer doação
de um imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Maranhão
– OAB, e dá outras providências, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, EM 12 DE ABRIL DE 2017.
STÊNIO RESENDE – deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

REQUERIMENTO Nº 222 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja realizada uma sessão solene no dia 22 de junho do
corrente ano, após a sessão ordinária, para celebrar o Centenário dos
Escoteiros do Maranhão.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, SÃO LUÍS, 10 de abril de 2017. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Deputado Estadual – PSB. - Líder do Governo

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

REQUERIMENTO Nº 223 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da
Câmara Municipal do município de Bacabal, parabenizando-os pela
passagem do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu no dia 17
de abril de 2017.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 17 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

REQUERIMENTO N° 224 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR a esposa MÁRCIA SOARES,
pelo falecimento do seu Sr. MIGUEL SAMPAIO SOARES, externando
o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido
no dia 15 de abril, no Município de Anajatuba.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de abril de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

REQUERIMENTO Nº 225 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência das sessões
plenárias realizadas nos dias 05, 10 e 11 de abril do corrente ano, para
acompanhamento de familiar por motivos de saúde e de viagem oficial,
conforme atestado e declaração em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 12 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

REQUERIMENTO N.º 226/2017

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa n.º 773/2015 requeiro a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, entidade suprapartidária de
cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos nos termos da Ata
de fundação e do Estatuto em anexo.

São Luís (MA), 27 de março de 2017. Adriano Sarney – PV –
Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

INDICAÇÃO Nº 535  / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela solicitando, com a maior brevidade
possível o melhoramento na infraestrutura da polícia civil e militar do
município de Caxias, visando o reestabelecimento da segurança oferecida
a população do município neste estado.

O município de Caxias, registra atualmente um aumento no
índice de criminalidade. Mazela esta que antes existia em menor
proporção, acompanhou o crescimento da cidade, haja vista que o
município de Caixas, tornou-se um dos maiores centros econômicos e
culturais do Estado.

Diante do expressivo desenvolvimento do município, graças
aos investimentos na área da educação e o desempenho de várias esferas
produtivos, onde se destacam o segmento industrial de produção
alimentícia, da construção civil, de bebidas, entre outros, fez com que
a sua população crescesse, exigindo-se mais de alguns setores como a
saúde e a segurança.

Deste modo, solicitamos a melhoria na infraestrutura da polícia
civil e militar de Caxias, com o aumento no contingente de policiais,
viaturas, helicópteros, e demais mecanismos próprios para combater a
criminalidade nas ruas e oferecer mais segurança a população.

O aprimoramento da infraestrutura das polícias, possibilitará
mais tranquilidade a população do município, que vive, atualmente,
em total insegurança causada pela grande ocorrência de crimes na região,
contribuindo para uma melhora significativa nas condições de vida da
população que reside no município de Caxias, justificando a presente
demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 11 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 536 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flavio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado da
Saúde, o Sr. Carlos Eduardo Lula, solicitando, em caráter de urgência,
a disponibilização de 01 (uma) ambulância para o município de Caxias,
neste Estado.

A Constituição Federal de 1988, no que tange ao direito à
saúde, prevê, in verbis:”art. 6º(...) como direitos sociais fundamentais
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância”.

O município de Caxias, é uma das mais relevantes cidades do
Maranhão, por ser um dos maiores centros econômicos do estado
graças a seu grande desempenho nos setores da indústria e um importante
centro político, cultural e populacional do estado. Entretanto, mesmo
diante da sua grande importância, a população de aproximadamente
161 926 (cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e seis) habitantes
(censo 2014), demanda de algumas melhorias de infraestrutura,
destacando-se o serviço de saúde que é oferecido na localidade.

O Referido município possui uma extensa rede de prestação
de serviços de saúde. Na rede pública a cidade conta com o Hospital
Regional de Caxias, Maternidade Carmosina Coutinho, Hospital Geral
Municipal Gentil Filho, Hospital Infantil Municipal Dr. João Viana,
contudo as ambulâncias existentes no município, não conseguem suprir
toda a demanda da população, uma vez que atende não só a população
do município, como também de municípios circunvizinhos, servindo
assim, boa parte da região meio-norte do Maranhão.

Nesse aspecto, e atendendo à um preceito constitucional,
solicitamos a disponibilização de ambulâncias, para o melhor
atendimento de saúde da população do município de Caxias, visando o
pronto atendimento de urgências médicas através de um transporte
seguro, eficaz e digno à sua população.

Vale mencionar que além de transporte, com a aquisição de
equipamentos como o desfibrilador, a ambulância pode servir de
estabilização de vida tornando um Centro de Tratamento e Terapia
Intensiva (CTI) móvel, possibilitando o atendimento imediato a
qualquer tipo de emergência médica.

Desta forma, a fim de viabilizar o oferecimento de um
atendimento de saúde digno àquela população, dando suporte e melhor
atendimento, assegurando o direito social de acesso à saúde para todos,
torna-se indubitável a disponibilização de uma ambulância, justificando
assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 11 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 537 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, de vias no perímetro urbano do município de Caxias, neste
estado.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

A implantação do programa “Mais Asfalto” realizado pelo
Governo do Estado em parcerias com Prefeituras Municipais, busca
assegurar melhores condições de tráfego nas vias públicas, visando
proporcionar desenvolvimento e um maior bem-estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Caxias, solicitamos por meio desta Indicação a
pavimentação asfáltica, no perímetro urbano do referido município,
beneficiando a população local, composta por aproximadamente
161 926 (cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e seis)
habitantes, gerando renda e avanços para a região.

 Ressalta-se que a pavimentação das vias urbanas, permitirá
também, a integração do município com demais municípios e povoados
circunvizinhos, diminuindo a distância entre eles, facilitando a logística
e promovendo uma melhora na acessibilidade, permitindo um
dinamismo econômico, sendo fundamental para o turismo da região,
repleta de riquezas naturais.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
mencionado município, com o objetivo de facilitar a mobilidade urbana,
e melhorar as condições de vida aos diversos moradores da região que
atualmente encontram-se prejudicados pela precariedade, justificando
assim a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 11 de abril de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 538 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio
Dino, ao Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, e ao
Comandante Geral da Polícia Militar, Frederico Pereira, solicitando
que os policiais que foram formados nos polos de Imperatriz e
Açailândia sejam lotados na área de abrangência do Comando da Polícia
do Interior da Área 3, que compreende de Buriticupu a Estreito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - 17 de abril
de 2017. - Prof. Marco Aurélio - Deputado Estadual – P C do B

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

INDICAÇÃO Nº 539 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Secretário de Trânsito e Transportes de São Luís,
Canindé Barros, e ao Superintendente do SET, Luís Cláudio Siqueira,
solicitando em caráter de urgência, que adotem providências a fim de
SOLUCIONAR O PROBLEMA NO SISTEMA DE RECARGA DE
PASSAGENS  DE SÃO LUÍS, QUE ESTÁ FORA DO AR DESDE
O INÍCIO DESTA SEGUNDA-FEIRA (17).

A adoção da providência acima tem como finalidade solucionar
os transtornos que estão sendo enfrentados por vários estudantes de
São Luís, que estão impossibilitados de realizar recarga nos Terminais
e Postos.  Isso ocorre porque o sistema de compra de passagens para
o Transporte Público encontra-se novamente fora do ar.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 17 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 540 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente a Exmº. Sr. Governador
do Estado, Dr. Flávio Dino, para as suas providências no sentido de
determinar ao Secretário da Agricultura Sr. Márcio Hoinaiser a
construção de 01(um) MATADOURO PÚBLICO, na cidade de
BURITICUPU, neste estado.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se o pleito pela necessidade de se oferecer uma melhor
infraestrutura de segurança alimentar e saúde pública no município de
Buriticupu por meio da construção de 01 (um) Matadouro Público.

O povo se valerá dessa benfeitoria, pois com esse matadouro,
a população terá carne de qualidade superior, dentro de padrões de
higiene adequados e a um preço mais acessível.

Também se somam os inegáveis benefícios ambientais e de
saúde pública, que terá o município de Buriticupu com a instalação
deste Matadouro Público.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 17 de abril de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº  541 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício a Exmº. Senhor Governador Flávio Dino para que
determine ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Sr. Neto
Evangelista, a implantação de um RESTAURANTE POPULAR no
município de BURITICUPU, neste estado.

JUSTIFICATIVA

Considerando que, o direito à alimentação faz parte do rol de
direitos sociais individuais e coletivos, derivando ainda do direito à



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2017 19
qualidade de vida e atendendo ao pedido da população, que clama por
um estabelecimento público onde sejam ofertadas refeições prontas e
saudáveis a preço acessível, é que solicitamos a implantação de um
restaurante popular no município de Buriticupu, neste estado.

Os restaurantes populares são unidades de alimentação e
nutrição de preparo e comercialização de refeições saudáveis, oferecidas
à preços acessíveis para a população, sendo fundamentais para combater
a extrema pobreza e a fome, além de proporcionar mais dignidade à
população em situação de vulnerabilidade social e em estado de
insegurança alimentar.

O intuito dos restaurantes é de proporcionar dignidade à
população de baixa renda, oferecendo padrões adequados de
alimentação.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 17 de abril de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 542 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal da Cidade de São Luís, solicitando, em caráter de urgência,
a recuperação asfáltica das Ruas: João Castelo, Amor, Felicidade, Pereira
Ramos, 18 de Novembro, União, Gonçalves Dias, Margaridinha,
Pernambucana, São José e Independência, localizadas na Vila Bacanga
– Eixo Itaqui Bacanga – São Luís.

Talvez essa Vila seja a mais antiga aglomeração urbana do Eixo
Itaqui Bacanga pois, com a construção da barragem e do Porto do
Itaqui foram criados vários bolsões populacionais e, nesta época
destacava-se a atividade pesqueira dos moradores desta vila de
pescadores que se encontra bem próximo ao Rio Bacanga. Ocorre que,
com o alto índice pluviométrico nesta localidade, há o aparecimento de
inúmeros buracos em todas as extensões dessas ruas carecendo de
reparos urgentes. Frisa-se, nesse período a formação de poças
transformam-se de criadouros de mosquito propiciando a proliferação
de Dengue, Chicungunha e outras patologias decorrentes do Aedes
Aegypti.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 543 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado
ao Prefeito de São Luís, solicitando providenciar a construção de um
serviço de saúde especializado no atendimento às vítimas de acidentes
de trânsito.

Essa medida teria por base as recentes estatísticas, que apontam
acentuada expansão demográfica da nossa capital e, em consequência,
o preocupante aumento do número de tais episódios.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12  de abril de 2017.
- Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 544 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao prefeito de Barreirinhas, Albérico Filho, solicitando
que aprecie a possibilidade de DAR POSSE AOS APROVADOS
NO CONCURSO DE 2016 PARA OS CARGOS LISTADOS EM
ANEXO.

A adoção da providência acima tem como finalidade efetivar a
expectativa de direito que os aprovados no concurso de 2016 possuem.
Sabe-se que, até o presente momento, 118 professores já receberam
posse; além de 01 fotógrafo; 01 locutor; 17 merendeiros; 03 motoristas;
01 orientador educacional; 01 supervisor escolar. No entanto, há vários
outros cargos, conforme o anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 17 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - 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 ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Boa tarde, Senhor Presidente, nobres colegas deputados,
imprensa, galeria. Gostaria de usar este espaço hoje para deixar registrado
à população da cidade de Açailândia e cidades vizinhas que estive em
Brasília, na semana passada, acompanhado por oito representantes da
Câmara Municipal de Açailândia, oito vereadores. Fomos em busca de
soluções para uma erosão que existe no centro da cidade de Açailândia
já bem antiga, onde corre a água servida de todo centro da cidade
poluindo os córregos e os mananciais da cidade. Estivemos juntos no
Ministério do Meio Ambiente, onde estivemos reunidos com o ministro
do Meio Ambiente que dali nos enviou imediatamente à Codevasf,
para que pudéssemos levar a nossa reivindicação. Quero agradecer ao
secretário de Meio Ambiente, Sininger Vidal, de Açailândia, o qual nos
passou todo levantamento, todo relatório técnico para subsidiar esse
projeto que fomos buscar no Ministério do Meio Ambiente da Codevasf,
que é um anseio antigo da população de Açailândia porque essa erosão
está encravada no centro da cidade, no coração da cidade. Nós estamos
juntos com o Executivo Municipal de Açailândia, procurando soluções
para que esse problema deixe de existir naquela a cidade. Estivemos
reunidos com o Marco Aurélio, que é o diretor da Codevasf em Brasília,
e com o setor de Engenharia. Dali ficou acertado que déssemos entrada
aqui, amanhã, no projeto, no pedido de projeto para que a gente possa
desenvolver um estudo sobre as necessidades que vão ter para que nós
possamos destinar os recursos, para que os órgãos competentes possam
destinar os recursos necessários para resolver de vez aquele problema
que há tanto tempo aflige a população de Açailândia. Outro assunto
que buscamos foi aumentar o número de atendimentos na Clínica de
Nefrologia de Açailândia. Já existem 40 atendimentos garantidos porque
o Estado do Maranhão, por meio do governador Flávio Dino e da
Secretaria de Saúde do Estado, já destinou essas vagas para a Clínica de
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Nefrologia de Açailândia para que a população não se desloque mais
até a cidade de Imperatriz e a cidade seja um polo regional de atendimento
para essas pessoas. Agradeço ao governador Flávio Dino por isso,
pois precisávamos e precisamos ainda dobrar esse número de
atendimentos. Quando tivemos conhecimento de que existe no
Ministério da Saúde um projeto, na verdade um convênio, um
requerimento de convênio para que passe esse número de 40
atendimentos que já são feitos pelo Estado para o numero de pouco
mais de 100 atendimentos, fomos até o Ministério da Saúde para
tratarmos desse assunto. Estivemos reunidos com o diretor do ministro
da saúde e nos garantiu que, dentro de 15 dias, vai nos dar um parecer
definitivo sobre esse problema da falta do número de vagas necessárias
para que Açailândia e mais cinco cidades da regional, o atendimento
das pessoas que precisam fazer diálise. Porque esse é um Requerimento,
Senhor Presidente, que a população de Açailândia fez e que a gente
percebe que uma cidade como Açailândia que necessita de 102
atendimentos de diálise, três vezes por semana, é muito necessário que
as autoridades daquele município estejam juntas em busca de soluções.
E foi isso que fomos fazer em Brasília, tanto para solucionar esse
problema na área da saúde em relação ao atendimento da clínica de
nefrologia, o número necessário de vagas como também para procurar
recursos para resolver de vez aquele problema do centro da cidade, que
é o problema de uma erosão, de uma grota que está lá derrubando
casas, que está lá poluindo a cidade, que está lá causando doenças.
Dessa forma, estamos fazendo a nossa parte. Acredito que é assim que
temos que agir. É assim que temos que agir, é unindo forças. E
parabenizar o Legislativo municipal e o Executivo municipal de
Açailândia que nos deu toda a força para irmos em busca dessas soluções
para a cidade. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha e
difunde as nossas ações na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através
da TV Assembleia, nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, quero iniciar o meu pronunciamento me
congratulando com a população da querida cidade de Bacabal.
Aniversário da cidade de Bacabal completando os seus 97 anos.
Protocolamos Requerimento ao prefeito da cidade, Câmara Municipal,
demais vereadores, bem como para toda a população de Bacabal. Nós
temos uma aproximação com a cidade de Bacabal, fomos votados na
cidade de Bacabal e sem ter nenhum contato com o prefeito, com
vereadores, votos honestos, votos limpos e tenho respeito muito grande
pela cidade de Bacabal, inclusive estou em débito com a cidade de
Bacabal e tenho que voltar à cidade de Bacabal, em breve. Tem sido
solicitada a presença do nosso Gabinete Móvel, a presença do deputado
Wellington, na cidade de Bacabal, para que possamos ouvir a população,
coletar as informações e possamos continuar apresentando a defesa da
cidade de Bacabal e a defesa da população de Bacabal, no Plenário
desta Casa. Então, hoje, aproveito a oportunidade para parabenizar a
população de Bacabal pelo seu aniversário. Senhor Presidente,
encaminhamos por meio do nosso gabinete, na semana passada, ofícios
a todos os gabinetes de todos os deputados, na Assembleia Legislativa,
tratando do questionário da Comissão Especial da Reforma Política
Eleitoral. Eu faço parte de uma Comissão Especial, da UNALE, já
tivemos duas reuniões e inclusive recebemos um questionário que foi
repassado a todos os deputados, e pedimos a colaboração, compreensão
e que todos os deputados possam responder. É online, é rápido, em
cinco ou dez minutos tem como responder esse formulário, que já vai
direto para a sede da UNALE, que está coletando todos esses dados
das Assembleias Legislativas de todo o Brasil. E esses formulários

serão apresentados no dia 03 de abril, quando está sendo programada,
em todo o Brasil, uma marcha nacional dos deputados estaduais.
Deputado Eduardo Braide, dia 03 de maio, a Marcha Nacional Dos
Deputados Estaduais em Brasília. E apresentaremos esse documento.
Eu peço a atenção de todos os deputados que receberam, o prazo é até
amanhã, Deputado Max Barros, para que possam preencher esse
formulário e a Comissão Especial da Reforma Política da UNALE está
coletando todos esses dados, todas essas informações e será entregue
na Marcha Nacional dos Deputados, no dia 03 de maio, em Brasília.
Senhor Presidente, protocolamos também na manhã de hoje, uma
indicação solicitando ao Prefeito Edivaldo Holanda Júnior e ao seu
Secretário de Transporte providências no sistema de recarga de
passagens em São Luís. Já é a segunda ou a terceira vez em menos de
um mês. Hoje, muitas reclamações, muitas denúncias por parte do
usuário de transporte público em São Luís e mais uma vez o problema
no sistema de recarga de passagem em São Luís. E em muitos semáforos,
em São Luís, foram recolhidos os pardais, os fotosensores em toda a
capital. As más línguas dizem que é por falta de pagamento da empresa
que administra esse mecanismo. Fazemos aqui mais uma vez a
solicitação ao Prefeito Edivaldo Holanda para que possa solucionar o
problema de sistema de recarga de passagens em São Luís. Era o que eu
tinha para o momento, Senhor Presidente. Muito obrigado pela atenção.

SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Roberto Costa, cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho hoje a esta tribuna com muita alegria, com
muita satisfação dar os parabéns à cidade de Bacabal, que tem sido
uma cidade que me acolheu, que me transformou no deputado mais
votado no município e pela qual eu tenho usado todo o meu mandato
no sentido de defender os interesses da população do nosso município.
Bacabal, hoje, faz 97 anos. Uma das cidades mais importantes do
Maranhão. A cidade mais importante do Médio- Mearim, que tem não
só eleitoralmente, politicamente, mas economicamente tem uma força
importante, hoje, no contexto de nosso Estado. A força econômica que
vem da agropecuária, que vem da prestação de serviço e que, hoje, se
transformou no maior polo educacional da nossa região e que, apesar
das dificuldades que o município tem vivido em função da falta de
apoio das administrações que passaram, Bacabal continua sendo uma
cidade importante e fundamental para o desenvolvimento e crescimento
de toda a região do Médio-Mearim e consequentemente do Maranhão.
Uma cidade que em a sua marca traz a força do povo trabalhador, das
mulheres bacabalenses que comandam muitas delas as suas famílias e
que têm transformado aquela cidade. Eu tenho certeza de que a esperança
nos corações de todos os bacabalenses não morreu, a esperança de
termos uma cidade estruturada, uma cidade onde o sistema de saúde
possa atender às demandas da nossa população, onde a educação possa
ser a peça fundamental de mudança da vida das crianças e dos jovens
bacabalenses. Não perdemos a esperança de termos, dentro da nossa
cidade, uma estrutura esportiva dentro das nossas comunidades,
quadras esportivas nos bairros da Trizidela, Frei Solano, Vila São João,
de conjuntos que são fundamentais hoje na vida do nosso município;
que a nossa Zona Rural de Bacabal possa ser mais bem tratada, com
estradas vicinais estruturadas; onde também o ginásio esportivo chegue;
que o investimento na nossa agricultura, principalmente na nossa
agricultura familiar da zona rural, seja priorizada. Como eu disse, é
uma alegria muito grande representar a cidade de Bacabal, representar
aquele povo que, como eu disse, tem me dado demonstração de muito
amor e de muito carinho. Eu não posso, de forma nenhuma, ter um
comportamento diferente do que tenho usando o nosso mandato como
deputado estadual sempre em defesa da nossa população. Agora, nessa
última Semana Santa, eu participei de todas as festividades que são
feitas dentro do município, a Via Sacra da Santa Terezinha, a Via Sacra
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da Igreja São Raimundo, a Via Sacra da Igreja Frei Solano, que tem sido
um grande espetáculo hoje também apresentado pelo jovem dessas
comunidades, mostrando que, apesar das dificuldades dessas
comunidades, a cultura tem sido um ponto fundamental para a vida
dessas pessoas, dando uma demonstração de competência e de
capacidade, de que tudo é possível independente das condições que
nós vivemos. Eu fico feliz de ver o fogaréu que hoje, pelo seu terceiro
ano, na cidade de Bacabal, reuniu mais de 15 mil pessoas dentro do
município, mostrando que o evento se tornou um evento grandioso,
tendo o Frei Osmar como seu organizador, da Igreja São Francisco.
Então, tem sido um evento que tomou conta de toda cidade e de toda
região. Por isso Bacabal continua sendo a grande cidade do Médio-
Mearim, nos seus 97 anos, caminhando para o seu centenário. Com
certeza nós teremos uma cidade onde o tratamento diferenciado para a
nossa população será sua marca. O tratamento garantirá que as pessoas
tenham seus direitos respeitados, que os jovens na busca de emprego
não tenham que se dirigir à rodoviária, à BR-316, para buscar a conclusão
do seu sonho, de um emprego, fora da cidade de Bacabal, distante de
seus familiares. É por tudo isso que nós estamos lutando. O nosso
mandato é feito exatamente para isto, para buscar a esperança de dias
melhores para todas as famílias bacabalenses. E hoje, como eu disse, é
um dia de alegria, é um dia de festa, porque a nossa cidade completa
mais um ano de vida, mostrando que, apesar das más gestões, ela
continua forte, o povo continua forte e é isso que sempre esperamos.
E sempre vamos lutar para que a nossa cidade continue sendo uma
cidade respeitada e onde todas as pessoas que moram nela terão, com
certeza, a felicidade de viver em uma cidade que oferece a qualidade de
vida adequada para a sua população. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
galeria, amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia.
Senhor Presidente, hoje também é um dia especial para o Estado do
Maranhão, mais precisamente para a cidade de Bacabal que hoje
completa 97 anos de emancipação política e nós que fomos votados
naquele município, nas últimas eleições, eu obtive mais de 2.500 votos
no município de Bacabal e assim estamos procurando retribuir em
forma de trabalho e benefícios aqueles votos obtidos naquele município
para vermos a população ter uma melhor qualidade de vida. Fui
convidado a ir fazer parte da política de Bacabal pelo vereador
professor Maninho, pelo vereador Reginaldo do Posto, pelo vereador
Manoel da Concordia que, na época, era Presidente da Câmara
Municipal de Bacabal. E estivemos reunidos com alguns vereadores,
os quatros vereadores e mais alguns vereadores para ouvir a população
sobre o que poderemos fazer mais ainda, no mandato, para o município
de Bacabal. E, de imediato, já coloquei agora uma Emenda para aquisição
de uma ambulância, estou trabalhando com o objetivo de colocar até
duas ambulâncias das nossas Emendas parlamentares para o município
de Bacabal. Uma já está garantida, já faz parte da nossa Emenda
parlamentar, na área da saúde para o município, e a outra nós estamos
trabalhando para que possa também colocar e ser entregue no
município, vamos entregar uma e vamos lutar para que possamos
entregar até duas ambulâncias, em Bacabal. Esse é o nosso compromisso,
de imediato, para o município. O que queremos ver cada dia as pessoas
de Bacabal terem realmente uma melhor qualidade de vida, uma cidade
que hoje é a capital do Médio-Mearim, uma cidade que tem crescido e
tem ajudado todos os municípios, ali no entorno, é a maior cidade do
Médio-Mearim do Estado do Maranhão e que ela tem ajudado a
contribuir com muitos municípios para que cresçam juntos também
com Bacabal. Deputado Marco Aurélio, eu vejo Imperatriz uma cidade
bem desenvolvida, uma cidade grande, mas temos também outros
centros avançando no Estado do Maranhão e Bacabal é um deles, é
uma cidade que realmente está crescendo muito, está avançando muito

e representa para nós o orgulho do Médio-Mearim em ser a Princesa
do Médio-Mearim, no Estado do Maranhão, e também no nosso
Nordeste, em todo o País e ser reconhecida a cidade de Bacabal, uma
cidade que muito vem crescendo e vem contribuindo para o
desenvolvimento e crescimento do nosso Estado do Maranhão. Uma
cidade que tem a economia mais voltada para a pecuária, um dos
municípios que tem uma das maiores pecuária no Estado do Maranhão.
Uma cidade que tem as pessoas como pessoas hospitaleiras realmente
que recebe muito bem todos que vão visitar. Todos que vão empreender,
ser empreendedor naquele município têm o apoio maciço da população
e da classe política. E nós não poderemos deixar passar esse dia tão
especial em branco nesta Casa, em lembrar das festividades do município
de Bacabal. Dizer ao povo de Bacabal que nós estamos juntos,
empenhados nesta luta para que aquele município cresça e fortaleça
mais ainda e ver cada bacabalense ter uma melhor qualidade de vida. E,
assim, vamos continuar fazendo ao longo do nosso mandato, ao longo
da nossa vida dessa trajetória política que aqui o representamos muito
bem nesta Casa, lutamos para que Bacabal continue sendo essa cidade
que é hospitaleira, cidade amiga, cidade grande e reconhecida como a
Princesa do Sertão, a princesa do Médio-Mearim, a capital do Médio-
Mearim a cidade de Bacabal. Então parabéns aos 97 anos do município
de Bacabal. Parabéns à administração. Parabéns à classe política,
parabéns aos empresários, parabéns aos não empresários, parabéns a
todas as classes, independente de religião daquele município. Parabéns
à cidade de Bacabal, porque é uma cidade realmente muito importante
para o Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, não há mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente. Alguém desejar ainda ocupar o
Pequeno Expediente?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu sugeria
a V. Ex.ª, eu não sei se é o caso de a gente suspender a sessão por cinco
minutos. O Deputado Rogério Cafeteira, salvo engano, não marcou a
presença ainda. E eu acho que talvez haja outros deputados que não
tenham marcado. É possível que der quórum para a gente apreciar as
matérias da Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Suspendo a sessão por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a sessão. Deputado Rafael Leitoa, no
Pequeno Expediente, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em Exercício Deputado Othelino Neto,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da
TV Assembleia. Senhor Presidente, apenas para registrar que, na quarta-
feira, nós estivemos em Brasília, representando a Comissão de Meio
Ambiente desta Casa, para participar de um café oferecido pela Frente
Parlamentar Pelo Fim dos Lixões e Atualização da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, promovidos pelo Deputado maranhense Victor
Mendes. Este café da manhã teve a presença do presidente da ABEP,
promotor Fernando Barreto, o Ministro Sarney Filho, onde foi discutido
realmente, Deputado Rogério Cafeteira, Deputado Roberto Costa, o
que fazermos com os inúmeros lixões que ainda estão a céu aberto no
País, e, sobretudo, no nosso Estado do Maranhão. A discussão se deu
também nas alternativas, porque a lei estabeleceu que, até o final, salvo
engano, de 2014, não deveria ter mais nenhum lixão a céu aberto no
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País, e a realidade que nós vimos hoje é completamente diferente.
Então o que fazer? Alterar a lei? Até porque o prazo que muito se
comenta nunca foi efetivamente prorrogado, o prazo ainda continua o
mesmo e, infelizmente, os gestores municipais estão sujeitos a sofrer
severas sanções no que diz respeito à destinação final dos resíduos.
Foi uma discussão importante porque na verdade pela primeira vez
apareceu uma resposta concreta de alteração da legislação ou até mesmo
uma atualização da própria lei. A gente fica muito feliz porque quem
está puxando esse debate é o Estado do Maranhão. Aqui eu quero fazer
um registro, na pessoa do deputado Victor Mendes, que já foi secretário
de Meio Ambiente do Estado e é o presidente da Frente Nacional em
Defesa da Destinação Correta dos Resíduos Sólidos, enfim, foi um
debate interessante, nós nos comprometemos em trazer esse debate a
esta Casa e é isso que nós vamos fazer, até porque, em 2015, nós
também criamos uma frente parlamentar no mesmo sentido, mas que
infelizmente não produziu tantos resultados, uma vez que a lei é uma
lei federal e, aqui no Estado do Maranhão, eu credito e não só acredito
como vivencio a discussão do saneamento no País todo, é um tema
bastante, posso dizer assim, de desconhecimento por parte dos gestores
e também difícil de ter um resultado prático. Mas, enfim, fica registrado
que essa bela iniciativa nós vamos repercutir aqui na Comissão de
Meio Ambiente amanhã na reunião, para que a gente possa também
provocar um debate aqui, na cidade de São Luís, precisamente nesta
Casa, convidando a Famem, porque principalmente agora, que esses
novos gestores, esses prefeitos estão tomando posse, é importante
levar esse debate, é importante para que a gente possa ter com clareza
um determinado tempo para que essa política seja realmente
implementada. Se vai mudar a tecnologia dependendo de qual município,
então, um município, por exemplo, que tem um grande volume de
recurso, que seja um município com grande contingente populacional,
o qual terá por obrigação uma tecnologia de tratamento, porque não dá
pra gente colocar um município de dez, oito, cinco ou 15 mil habitantes
com uma tecnologia igual a de um município de 100 mil habitantes. É
completamente irracional. A lei tem que também discutir, além da
potencialização, da efetivação e da criação dos consórcios públicos,
que é o que a lei preconiza e que os órgãos que fazem esse
monitoramento, inclusive o Tribunal de Contas da União, que tem um
relatório sucinto de todo essa análise de como está a política nacional
de resíduos sólidos no País, defende. Então é importante essa discussão,
vamos trazer para esta Casa para que a gente possa também ouvir os
gestores municipais. Qual é a solução que nós vamos dar a esse problema
tão grave que são os lixões a céu aberto ainda no estado do Maranhão?
Porque basta a gente conhecer um pouco mais as cidades maranhenses
para a gente ver que, infelizmente, os nossos gestores ainda não acharam
uma solução. Seria criar mais uma taxa? Seria potencializar os consórcios
públicos? Seria a privatização de serviços? É outro debate, porque a
privatização não garante a efetivação do fim dos lixões, até porque tem
uma operação para ser paga. Quem vai pagar é o Município? O
Município suporta pagar essa taxa? Tudo isso nós temos que rediscutir
e temos que realinhar. Acredito que, se nós baratearmos a maneira de
tratamento para os municípios pequenos, será fazer uma justiça social,
pois, quanto menor o município, menor a tecnologia utilizada para
poder finalizar os lixões. Potencializar os consórcios? É uma estratégia
interessante. Muitos cases de sucesso no país afora a gente tem para
mostrar, mas também temos muitos outros fracassos para mostrar
também. Soluções independentes? Pode ser também, dependendo
também da vontade política do gestor, depende também de quanto vai
ser investido nessa tecnologia, se vai ser uma tecnologia mais barata ou
uma tecnologia mais moderna, enfim, é tudo isso que temos que discutir
e foi um momento oportuno e importante em que o deputado Victor
Mendes leva à Câmara Federal sendo o Presidente dessa Frente e a
gente teve o prazer de participar e representar esta Casa contribuindo
com sugestões e ideias. Então, quero colocar aqui aos nobres colegas
que levaremos essa discussão à Comissão de Meio Ambiente e, em
breve, traremos também uma data para que a gente possa aqui discutir
em uma audiência pública, para que a gente possa colher sugestões e

propostas para que a gente envie à Câmara Federal para que a gente
possa fazer uma alteração no texto da lei e, assim, fazer com que os
municípios, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil, possam se
adequar corretamente à Política Nacional de Resíduos Sólidos que
ainda está muito longe do que realmente ela foi criada, para que a gente
possa finalizar todo esse processo. Então, Senhor Presidente, eram
estas s informação que eu tinha a dar a esta tribuna, de que estamos
atentos a essa modificação e a esse debate importante na Câmara
Federal. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da Mesa, galeria, imprensa. Deputado Braide, eu gostaria
aqui de parabenizá-lo pela iniciativa da criação da Comissão Especial
de Reforma Política. Se V. Exa. lembrar nós fizemos uma ainda em
nosso primeiro mandato e, infelizmente, até hoje, e já se passaram 06
anos que somos deputados aqui, e essa reforma que a gente espera,
nunca veio. Mas acho importantíssima esta iniciativa. Tenho a felicidade
de compor também essa Comissão e vamos, se Deus quiser, dar um
encaminhamento positivo ao assunto, fazer um amplo debate e
encaminharmos nossas posições aqui, a posição da Assembleia e eu
diria que da nossa população, que estará aqui representada por diversos
segmentos. Mas aqui eu queria levantar também outro assunto muito
importante que está em discussão hoje no país, infelizmente, talvez
pela turbulência política por que passamos tenha ficado, deputado
Wellington, em segundo plano, mas ela é uma mudança que pode chegar
e mudar a vida de muitos brasileiros, que é a questão da Previdência. A
reforma da Previdência, senhoras e senhores deputados, é extremamente
importante e também grave, porque muda em um momento em que o
País passa por uma instabilidade política, faz uma alteração que vai
influenciar na vida de muitos e muitos brasileiros, de muitas carreiras.
E minha sugestão, senhores deputados, é que antes de ser votada uma
reforma como essa, que se aprofundasse o debate, que antes disso,
senhores deputados, fosse combatida a corrupção, a roubalheira que
existe hoje na Previdência do Brasil. Infelizmente, esse sangramento
da nossa Previdência, deputado Sousa Neto, não é de agora. Tenho
certeza que V. Exa. era criança e já existiam os desmandos, já existiam
os escândalos. Eu não me recordo agora, mas tinha uma mulher famosa
que desviou milhões e milhões e milhões. Então eu acho que antes de a
gente pedir o sacrifício, Deputada Nina, ao povo e ao contribuinte, era
importante que a gente fizesse, que o governo fizesse uma fiscalização
maior, que o governo cobrasse das grandes instituições, que são os
grandes devedores, hoje, do INSS, antes de a gente pegar e sacrificar o
servidor público, o servidor privado que contribui mensalmente para a
sua aposentadoria. E agora vem no meio da vida, pessoas de 40, 50
anos, que já têm um plano de aposentadoria, eles se preparam para a
sua aposentadoria e vê toda essa regra ser jogada abaixo. Então é um
apelo que eu faço, que a gente também, Deputado Braide e outros
deputados, que a gente também discuta isso. E se a gente pudesse,
fazer o encaminhamento em conjunto aqui da Assembleia da nossa
posição. Eu tenho certeza que ninguém aqui, Deputada Nina, V. Ex.ª
que presenta muito bem o Médio Sertão, V. Ex.ª sabe da importância
da previdência para o agricultor. Infelizmente há pouco tempo eu vi,
existia mais beneficiários, Deputada Nina, do que agricultores. No
País tem mais gente sendo beneficiada do que agricultores. Então eu
acho que a reforma precisaria começar desse ponto. Primeiro que a
gente fizesse uma força tarefa, fizesse um esforço concentrado para
que fosse extinta a questão dessa corrupção dentro da previdência do
País. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente.
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IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há quórum para a deliberação pelo Plenário.
As matérias constantes da Ordem do Dia ficam transferidas para a
Ordem do Dia de amanhã. Convido o Deputado Josimar de
Maranhãozinho para compor a Mesa, para que nós possamos apreciar
um Requerimento à deliberação da Mesa. Convido o Deputado Stênio
para compor a Mesa. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 219/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
(lê). Deferido.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, nós tivemos agora o feriado da semana
Santa, e, mais uma vez, tivemos o suplício no que diz respeito à
questão da BR-135, na entrada e saída de São Luís. Eu gostaria de
consultar a Mesa se o requerimento, manifestando o repúdio que esta
Casa aprovou por unanimidade, já foi encaminhado ao presidente da
República, o seu Michael Temer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, eu acabei de assinar e Vossa
Excelência inclusive já pode receber aqui na Mesa Diretora o ofício
encaminhando o requerimento de Vossa Excelência, que foi aprovado
por esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Senhor Presidente. É um absurdo realmente essa situação por que
passa o descaso dessa duplicação em relação ao governo federal. Espero
que sinceramente o presidente da República, que já mandou ministro
para cá e já mandou diversas autoridades, diretor nacional do Dnit,
ministro dos Transportes, superintendente regional do Dnit, tenha
realmente vergonha na cara e mande acabar essa obra da duplicação da
BR-135.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Vossa Excelência tem razão. É lamentável o que
está ocorrendo ali já há muito tempo. Milhares de pessoas passaram
mais uma vez pelo desconforto, na volta do feriado, daquele
congestionamento de horas. Eu, que cheguei a São Luís hoje, passei de
dia e vi o retrato do abandono, pois onde deveria ser a obra já concluída
já cresceu mato pelo tempo que não tem nenhuma intervenção ali. O
requerimento que esta Casa aprovou, de autoria de Vossa Excelência,
realmente tem muito sentido, e olha que nós esperamos muito, já são
mais de dois anos de tentativa, Vossa Excelência mesmo já fez
pronunciamento sobre esse tema aqui e tivemos de chegar, infelizmente,
ao ponto de mandar um documento duro e forte com relação ao
presidente da República por conta desse inexplicável descaso com o
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Para deixar
claro, Senhor Presidente, só para finalizar o assunto de que esta Casa
também aprovou um requerimento de repúdio a então presidente Dilma
Rousseff sobre o mesmo assunto. Quer dizer que isso mostra realmente
o descaso já passa das pessoas que estão sentadas na cadeira do
presidente, é um descaso do governo federal em relação ao Maranhão.
Portanto, quero agradecer a V. Ex.ª pela assinatura do requerimento, da
manifestação na verdade que foi aprovada por esta Casa por
unanimidade, para que chegue o mais rápido possível na mão do
presidente da República. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de terça-feira, 18 de abril: Requerimento nº 220, de autoria da deputada
Valéria Macedo; Requerimento 221, de autoria do deputado Stênio
Rezende; Requerimento 222, de autoria do deputado Rogério Cafeteira;
Requerimento 223, de autoria do deputado Wellington do Curso;
Requerimento 224, de autoria do deputado Eduardo Braide;
Requerimento nº 225, de autoria do deputado Wellington do Curso;
Requerimento nº 226, de autoria do deputado Adriano Sarney.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição. Partido Verde. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Deputado Rafael...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Declino,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declina. Bloco Parlamentar Independente.
Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de abril de dois mil e dezessete.

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

Sarney.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Eduardo Braide, Fábio Braga, Humberto Coutinho, Josimar
de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Nina
Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto
Costa, Sérgio Vieira e Vinícius Louro.   O Presidente em exercício,
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente
encaminhado à publicação. Não houve oradores inscritos no Pequeno
Exepdiente, assim como não houve “quórum” regimental para deliberar
a matéria constante da Ordem do Dia, que ficou transferida para a
próxima Sessão ordinária. Sujeito a deliberação da Mesa foi deferido o
Requerimento nº 213/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, justificando sua ausência na Sessões Plenárias dos dias 28 de
março e 07 de abril do ano em curso, para participar do Programa de
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Intercâmbio Parlamentar. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 216 a 218/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado
Othelino Neto. No tempo dos Partidos ou Blocos ocuparam a tribuna
os Deputados: Eduardo Braide, que falou pela liderança do Bloco
Parlamentar Independente; Andréa Murad, pela Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição; Júnior Verde e Rogério Cafeteira, pela
Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão; Adriano
Sarney, pelo Partido Verde; Stênio Rezende, Cabo Campos, Professor
Marco Aurélio e Bira do Pindaré, Falaram pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão e Sousa Neto, que falou pelo Bloco Parlamentar
de Oposição. Na sequência, o Presidente Deputado Humberto
Coutinho, convodou os presentes a se postarem de pé para a
promulgação da Proposta de Emenda Constitucional nº 076/2017, que
acrescenta o § 2º ao Art. 252 da Constituição do Estado do Maranhão,
para assegurar a equidade de acesso aos Conselhos Tutelares. No
expediente Final discursaram os Deputados Rogério Cafeteira, Adriano
Sarney e Max Barros. 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, 17 de abril de 2017.

Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Terceira
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia cinco de
abril de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Humberto Coutinho, Júnior Verde, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Stênio Rezende e Wellington do Curso. O Presidente declarou aberta a
Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”.
Determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projetos de Lei
n°s: 058/17, do Deputado Edson Araújo, que inclui no Calendário
Cívico o Período Estadual da “Festa dos Pescadores” do Município de
Porto Rico; 059/17, do Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a
obrigatoriedade na marcação de exames e consultas para pessoas com
mais de 60 anos nas Unidades de Saúde Públicas pertencentes ao
Governo do Estado do Maranhão no máximo de 7(sete) dias; 060/17,
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”; 061/17, do Deputado
Humberto Coutinho, que denomina a Unidade de Ensino situada no
Povoado de Nazaré do Bruno, localizado no Município de Caxias;
062/17, do Deputado Paulo Neto, que denomina “Centro de Ensino
Matarromense” a Escola Estadual que indica;  Requerimentos nºs: 193
e 194/17, do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja registrado
nos Anais desta Casa Votos de Congratulações a população dos
Municípios de Coroatá e Rosário, pela passagem de seus  aniversários
comemorados no mês de abril; 195/17, do Deputado Bira do Pindaré,

seja realizada uma Audiência Pública, no dia 19 de abril, às 15:00
horas, no Plenário Gervásio Santos, em defesa dos Bancos Públicos e
Correios; 196/17, do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja
votado em regime de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária o Projeto de Lei n.º 129/2016, de sua autoria; 197/17, do
Deputado Edson Araújo, enviando Mensagem de Congratulações aos
Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras Municipais de Araioses,
Mirador, São Bernardo, Vargem Grande, São Bento e Peri Mirim,
parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação de suas
respectivas cidades, que ocorrerão no mês de março; 198/17, do
Deputado Edson Araújo, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em Sessão Extraordinária o Projeto de Resolução
Legislativa n.º 033/2016, de sua autoria; 199/17, do Deputado Cabo
Campos,  requerendo o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Juventude, entidade
suprapartidária de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos
nos termos da ata de fundação e do estatuto em anexo; Indicações nºs:
468/17, do Deputado César Pires, ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, ao Ministério Público Federal e à Polícia
Federal para que sejam apuradas supostas irregularidades na construção
de creches e outras obras realizadas com recursos federais no Município
de Codó; 469/17, da Deputada Nina Melo, ao Reitor da Universidade
Estadual do Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa, solicitando
medidas para que os cursos regulares de nível superior em Agronomia,
Direito e Medicina Veterinária também sejam oferecidos pelo Centro
de Estudos Superiores de Colinas. Indicações n° 470 e 471/17, da
Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Cleyton
Noleto, solicitando-lhes que sejam executados serviços de terraplanagem
de 38 Km da Estrada São José até o Povoado Tabulerão, Zona Rural do
Município de Ribamar Fiquene, bem como a construção de uma quadra
poliesportiva para a Escola Municipal “Erival Gomes”, no Povoado
Arraia, no mesmo município; 472, 473 e 474/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito Municipal de Anajatuba, Senhor
Sidney Costa Pereira, solicitando a requalificação Asfáltica da Rua da
Igreja Matriz no Centro de Anajatuba, o término das obras de
Construção da UBS localizada na Travessa Victor Lobato no Bairro
Limirique, como também  o término das obras da praça da Igreja Matriz
localizada na Rua da Igreja Matriz em Anajatuba; 475/17, ainda do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão
e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando-
lhes que a Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual realize a
fiscalização do Matadouro de Anajatuba localizado na Rua da Titara;
479/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Maranhão
e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando-lhes a requalificação asfáltica na MA-006 que liga Pinheiro
à Central do Maranhão; 480/17, ainda do Deputado Wellington do
Curso, aos Deputados da Bancada Maranhense na Câmara Federal
solicitando que aprecie a possibilidade de apresentar alteração à Lei
Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dispõe sobre a
prioridade de atendimento, no sentido de incluir em seu artigo 1º, o
atendimento preferencial nos estabelecimentos às pessoas com
Autismo; 481/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de
São José de Ribamar, senhor Luís Fernando e ao Secretário Municipal
de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor Glauber
Miranda Garreto solicitando serviços de reforma e manutenção da
Quadra Poliesportiva, no Residencial Turiúba; 482/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior e ao Presidente do Instituto Municipal de Paisagem Urbana,
Senhor Luiz Carlos Braga Borralho Júnior solicitando serviços de capina,
limpeza e roça mecanizada na Praça do Rodão, no bairro do I Conjunto
Cohab Anil; 483/17, do Deputado Edson Araújo, ao Secretário de
Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando uma ambulância
devidamente equipada, para o Município de Cândido Mendes; 484/
17, do Deputado Júnior Verde, ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Camarão, para que efetue a transferência de localidade
da unidade escolar, que será construída no Município de Brejo de
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Areia, neste estado, por meio das ações do “Escola Digna”; 485/17, do
Deputado Júnior Verde, ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, para que proceda com a perfuração de um Poço Artesiano no
Povoado Ouro, no Município de Penalva; 486/17, do Deputado Sérgio
Vieira, ao Superintendente Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária no Maranhão, Senhor George de Melo
Aragão, para que efetue com a maior brevidade possível, a recuperação
das estradas vicinais de acesso aos povoados: 50 Bis/Conquista da
Lagoa; Pé de Galinha; Km 30; Novo Oriente; Francisco Romão e Vila
Jacaré, no município de Açailândia. Indicações nºs: 487/17, do Deputado
Sérgio Vieira, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a recuperação das estradas vicinais de acesso
aos povoados: 50 Bis/Conquista da Lagoa; Pé de Galinha; Km 30;
Novo Oriente; Francisco Romão e Vila Jacaré, no Município de
Açailândia; 488/17, do Deputado Sérgio Vieira, ao Governador do
Estado, com encaminhamento para o Secretário de Estado da Agricultura
e Pecuária, Senhor Márcio José Honaiser, bem como ao Secretário de
Estado de Agricultura Familiar, Senhor Adelmo Soares, solicitando a
aquisição de um trator equipado para o Município de Açailândia, com
vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar; 489/17, do Deputado
Sérgio Vieira, ao Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Miler Portela e Silva,
solicitando-lhes uma Viatura para o município de Açailândia; 490/17,
do Deputado Sérgio Vieira,  ao Governador do Estado ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Neto Evangelista,
solicitando a implantação de 3 (três) poços artesianos no povoado
Jacaré, nos bairros Novo Horizonte e Vila Bertelli em Açailândia; 491/
17, do Deputado Sérgio Vieira, ao Governador do Estado do Maranhão,
para que solicite ao setor competente a destinação de uma ambulância
para Município de Açailândia. Não havendo mais matéria para leitura
o Presidente encaminhou o expediente à publicação. Inscritos no
Pequeno Expediente ouviu-se os Deputados Sousa Neto, César Pires,
Raimundo Cutrim, Bira do Pindaré, Vinícius Louro e Júnior Verde. O
Deputado Sousa Neto lamentou a ocorrência dos dois estupros nas
dependências da Universidade Federal do Maranhão alertando para a
situação de calamidade em que se encontra a segurança daquela
instituição assolada também por outros tipos de violência como
assassinato, consumo de drogas e assaltos. O Deputado César Pires
relatou sua satisfação de receber os deputados Sérgio Vieira e Edivaldo
Holanda no bloco do Partido Ecológico Nacional, que até então tinha
apenas um representante neste Parlamento, que era ele mesmo,
ressaltando que a chegada desses novos membros enriquece e nutre
suas esperanças em relação ao crescimento do bloco. O Deputado
Raimundo Cutrim criticou a atuação da Empresa Suzano, afirmando
que esta empresa tem prestado um desserviço ao Estado do Maranhão,
pois não gera empregos e está transformando a Região Tocantina em
um grande deserto. Em seguida, ouviu-se o Deputado Bira do Pindaré
falando sobre a importância do Programa Cidadão do Mundo,
implantado pelo Governador Flávio Dino no Estado, para o
desenvolvimento do Maranhão. Na Tribuna, o Deputado Vinicius Louro
ressaltou importância do Esporte Vaquejada na geração de emprego e
renda, solicitando que a Bancada Maranhense na Câmera Federal  aprove
a Lei que regulamenta esse esporte. O Deputado Júnior Verde defendeu
necessidade de valorização e recomposição salarial para o quadro
funcional da Polícia Civil. Por fim, o Deputado Doutor Levi Pontes
discursou em defesa de ações em prol do aperfeiçoamento do Sistema
de Saúde no Estado do Maranhão, convidando seus pares a comparecem
a Audiência Pública a ser realizada nesta data para realização de debates
sobre o tema. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos
trabalhos, o Presidente informou que a inscrição do Deputado Cabo
Campos ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 061/2016, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que estabelece diretrizes para o “Programa
de Capacitação de Educadores da Rede Pública de Ensino do Estado do
Maranhão” para qualificação do acompanhamento de alunos portadores
de Autismo ou diagnosticados com Transtorno do Espectro autista,

com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia, o qual foi aprovado e encaminhado à Sanção Governamental.
Em segundo turno, regime de prioridade, o Plenário aprovou os Projetos
de Lei do Poder Executivo nºs: 221/2016, encaminhado pela Mensagem
nº 099/2016, que dispõe sobre a criação, composição e o funcionamento
do Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão; 011/2017,
encaminhado pela Mensagem nº 004/2017, que delimita o perímetro de
segurança no entorno das Unidades Prisionais do Estado do Maranhão
e 012/2017, encaminhado pela Mensagem nº 005/2017, que institui o
Centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luís. Os Projetos de
Resolução nºs: 036 e 037/2016, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, bem como o Requerimento nº 188/2017, do Deputado
Stênio Rezende, foram transferidos para a próxima Sessão devido a
ausência do autor. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos
nºs: 185/2017, de autoria do Deputado César Pires, solicitando que
seja enviada Mensagem de Congratulações aos Senhores Alex Pachêco
Magalhães e Rafael Caetano Alves Santos, Defensores Públicos
Estaduais do Núcleo de Lago da Pedra, que possibilitaram a repatriação
do maranhense Raimundo Lima Silva, que se encontrava internado em
hospital da Guiana Francesa; 186 e 187 /2017, de autoria da Deputada
Nina Melo, para que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações à população do Município de Colinas e Grajaú, pela
passagem de seus aniversários, que ocorrerão no mês de abril e 192/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, no mesmo sentido à
população do Município de Timbiras, pela passagem de seu
aniversário, que também ocorrerá durante o mês de abril. Sujetos à
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 184/2017,
da Deputada Andréa Murad, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor
Eduardo Lula, solicitando-lhe que informe se o Estado do Maranhão
fez adesão ao “Programa Melhor em Casa” do Governo Federal, que
tem por objetivo prestação de serviço de atenção domiciliar indicado
para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas
de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou
ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção
domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento, ou se existe algum
outro serviço de assistência domiciliar desenvolvido pelo próprio
Estado com a mesma finalidade e 191/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 27 e 30 de março do corrente ano, conforme
atestado médico. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 193 e 194/2017 de autoria do Deputado Júnior
Verde; 196, 197 e 198/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Cabo Campos no
tempo da Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão que
convidou seus pares a participarem da Sessão Solene em homenagem
ao Dia Mundial da Saúde a ser realizada no dia seis do mês em curso.
O Deputado Vinicius Louro do Bloco Parlamentar Democrático
defendendo a manutenção da Barragem do Rio Flores. A Deputada
Valéria Macêdo pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
destacou a importância da criação do Departamento de Feminicídio no
Âmbito da Polícia Civil, na luta em defesa dos Direitos da Mulher,
parabenizando o Governador por sua sensibilidade em relação ao tema.
A Deputada Andrea Murad no tempo da liderança do Bloco Parlamentar
de Oposição repudiou o assédio e a violência contra as mulheres e
parabenizou a Deputada Valéria Macêdo por sua atuação na
Procuradoria da Mulher. A Parlamentar também parabenizou o
Deputado Edivaldo Holanda por ter saído da base do governo,
assumindo uma trajetória independente. Nada mais havendo a tratar a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 05 de abril de 2017. Deputado
Humberto Coutinho.- Presidente. Deputado César Pires - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputada Francisca Primo - Segunda Secretária,
em exercício.
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