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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/04/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......33 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............7 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE........................................................9 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........9 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.04.2018

I - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (MP. NºS 270/18)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 004/2018, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 270/2018
(MENSAGEM Nº 08/2018), QUE ALTERA A LEI Nº 7.936, DE 14 DE
JULHO DE 2003, QUE CRIA O FUNDO ESTADUAL PARA
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA COMISSÃO, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 048/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº18/18), QUE “INSTITUI O
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR”. - COM
PARECER EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, ACATANDO
SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 151/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARNARAMA, PELA PASSAGEM DO SEU 68º (SEXAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA 16 DE ABRIL  POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.
ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 152/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, PELA PASSAGEM DO SEU 127º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA 16 DE ABRIL  POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. ASSIM COMO DA SESÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª
SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 161/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
EXMO. SENHOR FLÁVIO DINO, ENVIE CÓPIA DOS
COMPROVANTES COM OS GASTOS DA VIAGEM QUE
REALIZOU PARA A CIDADE DE CURITIBA EM VISITA POLÍTICA.
INDEFERIDO – EM CONFORMIDADE COM O ART. 159 DO R.I,
A AUTORA RECORREU DA DECISÃO DA MESA, AO PLENÁRIO.

6. REQUERIMENTO Nº 167/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO
REVERENDÍSSIMO PADRE CLÁUDIO SOUSA FERNANDES.

7. REQUERIMENTO Nº 168/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
09 DE MAIO DE 2018, ÀS 11 HORAS, NO PLENÁRIO DEPUTADO
“NAGIB HAICKEL”, PARA “ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE À SENHORA MIGUELINA PAIVA VECCHIO”.

8. REQUERIMENTO Nº 170/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
28 DE JUNHO ÀS 11 HORAS, EM HOMENAGEM À CULTURA
POPULAR MARANHENSE, COM A ENTREGA DE TÍTULOS E
PLACAS DE HOMENAGEM.

IV - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 169/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES
QUANTO AOS ENDEREÇOS DAS “MAIS DE 700 ESCOLAS QUE
PASSARAM POR ALGUMA INTERVENÇÃO, REFORMA,
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO OU
TOTALMENTE CONSTRUÍDAS, PELO PROGRAMA  ESCOLA
DIGNA, DESDE O INÍCIO DA GESTÃO FLÁVIO DINO”.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/04/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/18,

de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Denise Albuquerque por sua atuação para
o desenvolvimento social e ambiental no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 082/18, de autoria do Senhor Deputado

Max Barros, que acresce o § 2º, no artigo 21, da Lei nº 5.594, de 24 de
dezembro de 1992, que institui o imposto sobre propriedade de veículos
automotores (IPVA), e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 083/18, de autoria do Senhor Deputado
Max Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão ao vivo,
por meio da internet, no Portal da Transparência, do áudio e vídeo dos
processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 084/18, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que considera de Utilidade Pública, o Conselho Cultural
Comunitário do Anjo da Guarda, com sede e foro no Município de São
Luis-MA.

4. PROJETO DE LEI Nº 085/18, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública, o Coral de São João,
com sede e foro em São Luis-MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 18 DE ABRIL DE 2018.
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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezoito de abril de dois mil e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 028/18
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 2019, elaborado em estrita observância ao disposto
no art. 165, lI, § 2° da Carta Magna de 1988, no art. 136, lI, § 2° da
Constituição Estadual, assim como no art. 4° 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 2019, 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 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
Governo do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 086/2018

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2019, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA, 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 2019, 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;
c) Anexo III - Despesas que constituem obrigação constitucional

ou legal do Estado;
d) 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 prioridades
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 2019, 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,
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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 2019.

§ 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 2019, 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 nº 101, de 04 de maio de
2000.

§ 3º A Lei Orçamentária Anual de 2019 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 2018.

§ 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 prioridades 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 Portal 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 Plano
Plurianual 2016-2019.

Seção II
Das Metas Fiscais

Art. 5º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária
de 2019, bem como a execução da respectiva Lei, deverá ser compatível
com as metas fiscais para o exercício de 2019, 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 2019, firmado entre o Governo do
Estado do Maranhão e o Ministério da Fazenda, ou se verificadas, quando
da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, alterações da conjuntura
nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na
estimativa das receitas e despesas, do comportamento da execução dos
orçamentos de 2018 e de modificações na legislação que venham a afetar
esses parâmetros.

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,
classificada 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 de 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 necessárias 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, 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
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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, inclusive aporte de capital;
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. 13 desta 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 2019
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 2019, 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);
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 este artigo
observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - Transferências à União (20);
II - Execução Orçamentária Delegada à União (22);
III - Transferências a Estados e ao Distrito Federal (30);
IV - Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a

Fundo (31);
V -  Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito

Federal (32);
VI - 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);

VII - 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);

VIII - Transferências a Municípios (40);
IX - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41);
X - Execução Orçamentária Delegada a Municípios (42);
XI - 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);

XII - 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);

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

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

XV - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP
(67);

XVI - Transferências a Instituições Multigovernamentais (70);
XVII - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato

de rateio (71);
XVIII - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos

(72);
XIX - 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 nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (73);

XX - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de
rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar nº
141, de 13 de janeiro de 2012 (74);

XXI - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta
de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei complementar
nº141, de 13 de janeiro de 2012 (75);

XXII - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta
de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012 (76);

XXIII - Transferências ao Exterior (80);
XXIV - Aplicações Diretas (90);
XXV - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,

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

XXVI - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe (93);

XXVII - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
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Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe (94);

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

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

XXX - 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, convênios, ou destina-
se a outras aplicações, constando do Projeto e da Lei Orçamentária de
2019 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 XXV, desta Lei.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária de 2019, 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;
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.136 da 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 2019 conterá:

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 2019, os
estimados para 2018 e os observados em 2016.

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária enviado a 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 trata o 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 2018 e até
data a ser estipulada por aquela Secretaria, suas respectivas propostas
orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária
de 2019.

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 do Projeto de Lei Orçamentária
de 2019 e de créditos adicionais, bem como a execução das respectivas
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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 2019 e seus anexos; IV - a

Lei Orçamentária de 2019 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 nº 101/2000 e 131/2009.
§ 2º O Estado deverá realizar audiências públicas com a finalidade

de estimular a participação popular no debate e aprimoramento do Projeto
de Lei Orçamentária de 2019.

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 2019, o conjunto das
dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano de 2018, 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 2017 a junho de 2018.

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 as 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 nº 10.375, 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 2018, 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
nº 101, 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 2019 se
contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 30 de
junho de 2018.

Art. 21. O Projeto de Lei e a Lei Orçamentária de 2019 somente
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 2018
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 2019, 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
Procuradoria 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
2019, 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 2019 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
na 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 2019
por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do mandato de
sua diretoria.

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

§ 3º É vedado o 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
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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
2019 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
2019 e sua execução dependerão, ainda, de:

I- publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem 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:

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 2019 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, de 4 de maio de 2000.

§ 6º Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento 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 ao 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.
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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 2019 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. Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais
mensagem que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito proposto.

Art. 35. 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. 36. Os créditos adicionais aprovados pela Assembleia
Legislativa serão considerados automaticamente abertos com a sanção e
publicação da respectiva lei.

Art. 37. 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 2019, apresentadas as parcelas já utilizadas em
créditos adicionais abertos ou cujos projetos se encontrem em tramitação.

Art. 38. 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 2018, por fonte de recursos;
II - créditos reabertos no exercício de 2019;
III- valores já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em

tramitação;
IV- saldo do superávit financeiro do exercício de 2018, por fonte

de recursos.
Art. 39. As propostas de abertura de créditos suplementares

autorizados na Lei Orçamentária de 2019, quando se tratar de anulação de
dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto e a 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 do 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, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIPLAN,
ou em outro sistema que vier a substituí-los, pelos respectivos órgãos.

Art. 40. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,
conforme disposto no art. 138, § 2º, da Constituição do Estado, será
efetivada mediante ato do Governador do Estado, até 26 de abril de 2019.

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 - SIPLAN, ou de outro
sistema que vier a substituí-lo.

Art. 41. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor,

remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos
adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência,
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades 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 2019 ou em créditos adicionais, podendo haver,
excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

Art. 42. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2019 não for
sancionado pelo Governador do Estado até 31 de dezembro de 2018, 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 2019 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. 43. 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 2019, cronograma anual de desembolso mensal,
por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário
estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. Excetuadas as despesas com pessoal e 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 Estado, na forma de duodécimos.

Art. 44. 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 2019, excluídas
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as:

I- que constituem obrigação constitucional ou legal 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. 45. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores publicará, até 31 de
agosto de 2018, a 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. 46. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública
do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas propostas
orçamentárias de 2019, relativo à pessoal e encargos sociais, a despesa
com a folha de pagamento vigente em maio de 2018, compatibilizada com
os eventuais acréscimos legais, respeitados os limites impostos pelos arts.
19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 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. 47. No exercício de 2019, observado o disposto no art. 169
da Constituição Federal e no art. 48 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. 45 desta Lei, bem como
aqueles criados de acordo com o art. 48 desta Lei, ou se houver vacância,
após 31 de agosto de 2018, 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. 46
desta Lei.

Art. 48. 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 2019, 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 14 de setembro de
2018, 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. 49. Não se aplica a obrigatoriedade de inclusão no Anexo a
que se refere o art. 48 desta Lei 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. 50. O pagamento de quaisquer aumentos de despesa com
pessoal decorrente de medidas administrativas ou judiciais que não se
enquadrem nas exigências dos arts. 45, 47 e 48 dependerá de abertura de
créditos adicionais.

Art. 51. 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. 52. 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 leis 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. 53. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária
de 2019 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 2019:

I- serão identificadas as proposições de alterações na legislação e
especificada a variação esperada na receita, em decorrência de cada uma
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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 2019, 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. 54. 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 nº 43, de 21 de dezembro de 2001, ambas 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:

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

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55. A execução da Lei Orçamentária de 2019 e dos créditos
adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 56. 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 2019, 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. 57. 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. 58. 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. 59. 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. 60. 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. 61. As despesas referenciadas em moeda estrangeira serão
convertidas em moeda nacional, segundo a taxa de câmbio vigente no
primeiro dia útil do mês de junho de 2018.

Art. 62. 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. 63. Classificação orçamentária da receita deverá obedecer a
Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, que
alterou a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de
2001.

Art. 64. O Estado poderá utilizar-se do dispositivo do art. 76-A
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da
Constituiçao Federal referente a Desvinculação de Receitas do Estado e
Municípios – DREM.

Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, 12 DE ABRIL DE 2018, 196º DA INDEPENDÊNCIA
E 129º DA REPÚBLICA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024 / 18

Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Denise Albuquerque por sua atuação para o
desenvolvimento social e ambiental no Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Denise Maia Correia de Albuquerque, natural de Alagoa Grande, Estado
da Paraíba, em razão de seu grande empenho para o desenvolvimento
social e ambiental do Estado do Maranhão.

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

“MANUEL BECKMAN”, em 17 de abril de 2018. - BIRA DO PINDARÉ
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Nascida em 14 de abril de 1936, formou-se em Filosofia pela

Universidade Federal de Pernambuco em 1960, concluindo em 1962 sua
Pós-Graduação em Orientação Educacional junto à Faculdade de Filosofia
de Recife.

Atuou em diversas ações sociais, em 1975 foi fundadora da Casa
João e Maria, que oferecia escola alternativa à meninos e meninas de rua e
filhos de mulheres marginalizadas pela prostituição. Exercendo
posteriormente a coordenadoria do projeto Estrela da Rua de 1994 a 1995,
oferecendo educação de rua aos meninos e meninas de rua visando a sua
absorção pela escola regular.

Denise Albuquerque foi membro do Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Rua de 1986 a 2006, promovendo o acolhimento
e o atendimento aos meninos e meninas em situação de rua, além da
adequação da legislação vigente com o advento do Estatuto da Criança e do
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Adolescente e absorção dos meninos e meninas pelas escolas públicas
existentes.

Exerceu de janeiro de 1997 a dezembro de 2006 a atividade de
Superintendente do Programa Bolsa Escola junto à Prefeitura de São Luís,
promovendo planejamento e coordenação de capacitações sistemáticas
aos participantes do programa visando geração de trabalho e renda.

Trabalhou junto ao Governo do Estado do Maranhão entre 2007
e 2009, onde atuou no planejamento, mobilização e execução dos Fóruns
de Cidadania nas diversas regiões do Estado, e posteriormente, entre 2009
e 2012, desenvolveu o planejamento e execução do Programa Cidadania
para Todos junto à Prefeitura de São Luís, visando prestação de serviços
às comunidades em maior vulnerabilidade econômica e social e a
aproximação da Prefeitura com as comunidades.

Denise, natural da Paraíba, já contribuiu e continua a contribuir
para o desenvolvimento de nosso estado, recebeu o título de cidadã
ludovicense pela Câmara de Vereadores de São Luís e foi homenageada por
esta Casa Legislativa em virtude de sua destacada atuação como
ambientalista no município de São Luís.

Frente a todo o trabalho desenvolvido para o engrandecimento do
estado, nada mais acertado do que conceder o Título de Cidadã Maranhense
à Senhora Denise Maia Correia de Albuquerque, para tanto, conto com o
vosso apoio.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 17 de abril de 2018. - BIRA DO PINDARÉ
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 167 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene no dia 11 de Outubro
de 2018, para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Reverendíssimo Padre Cláudio Sousa Fernandes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 17 DE ABRIL DE 2018. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.04.18
EM: 18.04.18

REQUERIMENTO Nº 168 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de que,
após ouvir o Plenário desta Casa, seja realizada Sessão Solene na data de
09 de maio de 2018, às 11 horas, no Plenário Deputado “Nagib Haickel”,
para “Entrega de Título de Cidadão Maranhense à Senhora
Miguelina Paiva Vecchio”.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, 13 de abril de 2018. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.04.18
EM: 18.04.18

REQUERIMENTO Nº 169 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr. FELIPE CAMARÃO, solicitando
informações quanto aos ENDEREÇOS DAS “MAIS DE 700 ESCOLAS
QUE PASSARAM POR ALGUMA INTERVENÇÃO – REFORMA,
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO OU
TOTALMENTE CONSTRUÍDAS – PELO ESCOLA DIGNA,
DESDE O INÍCIO DA GESTÃO FLÁVIO DINO”, de acordo com a
publicidade do Governo do Estado do Maranhão. Solicita-se, ainda, que
seja especificado o tipo de reforma que foi realizada, discriminando cada
ação concretizada por Unidade Escolar, bem como as cópias das licitações,
cópias dos contratos e notas fiscais de todos os gastos e origem de recursos
aplicados.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de abril de 2018. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.04.18
EM: 18.04.18

REQUERIMENTO Nº 170 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada,
no dia 28 de junho às 11 horas, Sessão Solene em homenagem à cultura
popular maranhense, com a entrega de títulos e placas de homenagem.

Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.04.18
EM: 18.04.18

INDICAÇÃO Nº 261 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o senhor José Joaquim
Figueredo dos Anjos, para que determine ao setor competente tome as
providencias necessárias e cabíveis à implantação de um Cartório de Registro
de Imóveis no bairro da Cidade Operária, município de São Luís.

Esta indicação atende às demandas de toda a população que habita
a região da Cidade Operária e bairros adjacentes. Atualmente o município
de São Luís conta com apenas dois cartórios de registros de imóveis, tal
fato frente ao grande crescimento residencial no município tem ocasionado
grandes transtornos à população. A priori destaca-se a dificuldade de
atendimento de todo o município pelos dois cartórios existentes, verificando-
se também a grande distância que os moradores das regiões mais periféricas
da cidade tem de se deslocar para qualquer averbação no registro de imóveis,
o que muitas vezes ocasiona pendencias cartorárias à população. De tal
forma, julga-se oportuna e necessária a criação de um cartório na região
para o registro dos imóveis de todas as localidades próximas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de abril de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 262 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
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presente Indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o senhor José Joaquim
Figueredo dos Anjos, para que determine ao setor competente tome as
providencias necessárias e cabíveis à implantação de um Cartório de Registro
de Imóveis na área do Itaqui-Bacanga, município de São Luís.

Esta indicação atende às demandas de toda a população que habita
a região e bairros adjacentes. Atualmente o município de São Luís conta
com apenas dois cartórios de registros de imóveis, tal fato frente ao grande
crescimento residencial no município tem ocasionado grandes transtornos
à população. A priori destaca-se a dificuldade de atendimento de todo o
município pelos dois cartórios existentes, verificando-se também a grande
distância que os moradores das regiões mais periféricas da cidade tem de se
deslocar para qualquer averbação no registro de imóveis, o que muitas
vezes ocasiona pendencias cartorárias à população. De tal forma, julga-se
oportuna e necessária a criação de um cartório na região do eixo Itaqui-
Bacanga para o registro dos imóveis de todas as localidades próximas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de abril de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 263 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Junior, a fim de que determine as providencias necessárias
para implantação de uma academia ao ar livre na Rua Senador Pompeu,
Bairro da Vila Isabel, no município de São Luís.

A presente indicação atende solicitação da comunidade, estes
buscam um espaço adequado para a atividade física, ressalta-se que o
bairro não possui qualquer área que possibilite aos cidadãos a praticar
exercícios físicos com qualidade. De tal forma, entende-se por oportuna e
necessária a implantação de uma academia ao ar livre, possibilitando assim
um espaço adequado, a fim de que todos os residentes na área possam
colher os benefícios da pratica de atividades físicas em sua saúde.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 264 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor competente a
implementação do Programa Mais Asfalto na Avenida Principal, Jardim
das Mercês no município de Paço do Lumiar.

Os residentes da comunidade vêm enfrentando grandes dificuldades
em seu deslocamento diário em virtude do grande desgaste da principal via
do bairro, ressalta-se que a Av. Principal, objeto da presente indicação, é
ponto de passagem para mais de duas mil famílias que têm de transitar
pela região.

Desta forma, em razão das condições em que se encontra a malha
asfáltica do local, busca-se que seja levado à população os benefícios do
programa do governo estadual Mais Asfalto, visando assim garantir o
pleno deslocamento dos que transitam pela área garantindo acesso aos
hospitais e a mobilidade dos moradores do bairro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de abril de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 265 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT, o Sr. Gerardo Fernandes,
solicitando, com a maior brevidade possível, a recuperação asfáltica da
BR-222, no trecho do KM 30, popularmente conhecido como “Estrada
da Sunil”, via que dá acesso à região de Nova Oriente, composta pelas
comunidades Planalto I e II, João do Vale, Agroplanalto, Francisco Romão,
Novo Oriente, no município de Açailândia/MA.

A BR-222, no trecho do KM 30, é a principal via de acesso para
a zona rural do município de Açailândia, neste Estado. Embora seja a rota
que dá acesso à Região de Nova Oriente, atendendo as comunidades
próximas, como Planalto I e II, João do Vale, Agroplanalto, Novo Oriente
e Francisco Romão, esta padece com sérios problemas de infraestrutura,
que prejudicam o ingresso e o trânsito de pessoas na localidade, bem como
o escoamento de pequenas produções, o transporte escolar, entre outros.

Desta forma, a avenida carece de diversas intervenções, sobretudo
em relação a pavimentação asfáltica, considerando que não há uma via
adequada de trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua
extensão, uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama,
situação que é agravada durante o período chuvoso, provocando diversos
acidentes pela falta de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores das referidas localidades, e sobretudo, para a
população do município supramencionado, solicitamos por meio desta
proposição, a recuperação asfáltica da Br-222, no trecho do KM 30
(“Estrada do Sunil”), concedendo maior segurança e facilidade de locomoção
aos pedestres, que utilizam a via para transitar para a sede do município e
outras regiões, além de fornecer meio adequado para deslocamento do
tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a recuperação asfáltica da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores e
comerciantes do local que são diariamente prejudicados pela dificuldade e
precariedade de acesso, em razão da inexistência de condições adequadas
de infraestrutura. Assim, a reparação viária irá oferecer mais segurança,
bem como contribuirá para uma melhora significativa nas condições de
vida da localidade, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 03 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 266 / 18
Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do Regimento
Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr.
Flávio Dino, com cópia para o Exmo. Secretário de Estado de
Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, para que em caráter de
urgência, adote as medidas legais e administrativas necessárias à construção
de uma Delegacia de Polícia Civil no município de Senador La Rocque/
MA. Senador La Rocque é um município Maranhense, localizado
na região Tocantina do Estado, possuindo cerca de 13.877 habitantes
(Censo 2017), em uma área de 738.548 km². Atualmente tem sido registrado
um aumento no índice de criminalidade, mazela esta que antes existia em
menor proporção e tem acompanhado o crescimento da cidade.
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Considerando o aumento da violência no Município, pretendemos,

pela presente proposição, atender às inúmeras reinvindicações oriundas
dos moradores da região, que relataram a necessidade da construção de
uma Delegacia de Polícia Civil, uma vez que o número de policiais é
reduzido e o aparato funcional não consegue atender todas as demandas,
fazendo com que a população fique exposta diariamente à prática crescente
de assaltos, furtos, homicídios e sobretudo, ao tráfico de drogas.

É sabido ainda que não existe nenhuma unidade de polícia
investigativa na sede de Senador La Rocque, prejudicial para a efetivação
das atividades de investigação e apuração do evento criminoso, com a
consequente identificação dos responsáveis, situação que macula a
integridade física, e sobretudo moral da população em atento, que fica à
mercê de um atendimento satisfatório às ocorrências.

Destarte, a construção da Delegacia será instrumento de reforço
no quantitativo de policiais, com a realização de rondas contínuas e em
horários de maior incidência de ocorrências, oferecerá maior segurança à
população, promovendo a ordem social nos espaços urbanos públicos, e
permitindo aos moradores desfrutar de um ambiente digno e capaz de
assegurar o bem-estar social e a ordem pública nos espaços urbanos.

Sendo assim, o presente pleito visa inibir os atos de violência,
através da construção de uma Delegacia de Polícia Civil, possibilitando
uma estrutura operacional melhor e com um número maior de policiais, o
que por sua vez irá proporcionar, sobretudo, a promoção dos direitos
humanos, garantindo aos moradores da cidade o afastamento da sensação
de insegurança, e permitindo uma melhora na qualidade de vida através de
um trabalho preventivo e da segurança ostensiva, justificando assim a
presente demanda.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 04 DE ABRIL DE 2018 – JUNIOR VERDE
– DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 267 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado Dr. Flávio Dino, solicitando que determine a
Secretária Estadual de Infraestrutura - SINFRA, a adoção de providências
no sentido de que seja viabilizada a construção de uma Ponte de concreto
de aproximadamente 4 Km, sobre o Igarapé de Santa Maria, Município de
São José de Ribamar, (região metropiltana), interligando Mato Grosso,
Tajassuaba, Santa Bárbara, Cidade Operária, Cohab, Cidade Olímpica,
Santa Clara, Janaína, São Raimundo, São Cristóvão, BR-135, pertencentes
ao município de São Luís, interligando-se com a região do Muni (Morros,
Icatu, Axixá, Cachoeira, Presidente Juscelino,  Presidente Vargas e Paulino
Neves, rodovia BR-MA 402, além de  Barreirinhas-MA e outros.

A construção da ponte se constitui um investimento estrutural de
grande importância, por ser uma via de acesso muito necessária no sentido
de não obstaculizar o escoamento da produção agrícola e pesca que no
geral se constituem a principal atividade econômica da região, além de
favorecer a comunicação diminuindo a distancia entre as localidades
interligadas, melhorando a trafegabilidade e o escoamento da produção e o
consequente desenvolvimento econômico, social e turístico de toda região,
favorecendo ainda, o acesso da população aos bens e serviços junto os
estados: Maranhão, Piauí e Fortaleza, assegurando à população, o direito
a uma melhor qualidade de vida e contribuindo também, para elevação dos
indicadores socioeconômicos da população, inclusive região nordeste.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2018. -
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 268 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida
a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, Dr. Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor
Diretor da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
Carlos Rogério Santos Araújo, a presente Indicação, solicitando que
adotem medidas legais e administrativas, no sentido de viabilizar a
implantação de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (poço
artesiano), com rede de distribuição, para o Povoado Novo Buriti pertencente
ao Município de Buriticupu, neste Estado.

Trata-se de um povoado que soma uma população constituída
por 300 famílias, sem nenhum sistema de abastecimento de água potável
para o consumo humano e em função disso, a comunidade para tentar
suprir suas necessidades se obriga a utilizar água de rio e cacimba, sem o
devido tratamento, colocando a saúde daquelas pessoas em risco.

O pleito é objeto de reiteradas solicitações da população por meio
da senhora Luzineth Nunes, presidente da Associação de Moradores e
Pequenos Trabalhadores Rurais do Povoado Novo Buriti, tendo em vista
a grande importância do atendimento da solicitação, que se constitui uma
necessidade urgente da população, pois o serviço de fornecimento da água
potável é essencial e de interesse coletivo.

Portanto, a disponibilização desse bem essencial à vida, além de
se constituir um serviço de grande dimensão social, auxilia na execução das
atividades econômicas da população, estimulando o desenvolvimento da
agricultura e pesca familiar, assegurando desse modo, as condições básicas
indispensáveis à melhoria da qualidade de vida e inclusão social dos
habitantes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de abril de 2018. -
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 269 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a
Mesa Diretora, seja  encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO
SENHOR     PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, EDIVALDO
HOLANDA JUNIOR, solicitando a cobertura da galeria do bairro da
Liberdade.

Esta indicação justifica-se pelo fato de que uma galeria aberta no
referido bairro, está ocasionando riscos de doenças aos moradores que
residem próximo da mesma, além dos perigos de caírem nesta galeria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 16 de abril de 2018. - JOTA PINTO - 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 CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, não há neste momento nenhum deputado inscrito
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no Pequeno Expediente. Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica: “O temor do Senhor é limpo e permanece
eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos.” Salmos: 19:09.
Com esta Mensagem Bíblica, nós saudamos a todos cumprimentando o
Exmo. Senhor Presidente Othelino Neto e em seu nome também extensivo
a todos os parlamentares presentes, à galeria, à imprensa, e todos que nos
acompanham em todo Estado do Maranhão. Que Deus esteja abençoando
a todos! Senhor Presidente, faço na manhã de hoje este pronunciamento
para destacar uma agenda que nós tivemos em Brasília, inclusive buscando
iniciativas, projetos, a defesa daquilo que nós temos feito neste Parlamento
por meio das nossas indicações, dos nossos requerimentos, das nossas
proposições. Tive a oportunidade de dialogar com o deputado federal
Cleber Verde, que é o Presidente da Frente Parlamentar de Pesca e
Aquicultura no Congresso Nacional que reúne deputados e senadores,
uma Frente importante e ali discutimos os avanços da aquicultura, as
necessidades desse segmento, projetos estruturantes para fortalecer a
economia do Estado no que se refere à atividade de pesca e aquicultura,
entre outras iniciativas, até porque, recentemente, nós tivemos um decreto
que foi proveniente dos esforços da Frente Parlamentar e esse decreto
permitiu que hoje a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca pudesse ter
o status de ministério e no status de ministério a iniciativa de poder
realmente regulamentar o setor, organizar o setor da pesca e da aquicultura
como também direcionar iniciativas, projetos que possam vir a somar
valores a esse segmento tão importante que faz parte no contexto também
o Maranhão pelo seu vasto litoral, toda a sua produção pesqueira, os seus
profissionais, a quantidade de profissionais que tem e é um Estado em
potencial que precisa de investimentos e foram esses os temas do diálogo
com o Deputado Cléber Verde, extensivo também ao hoje Secretário
Nacional de Pesca e Aquicultura, Davison Franklin de Souza, que é o
Secretário Nacional de Pesca e Aquicultura com status de ministro. A
partir do final deste mês vai ter validade o decreto que legitima a SEAP
nessa condição de poder realmente hoje ter autonomia para direcionar o
segmento da pesca e da aquicultura. Então, foram diálogos importantes,
nós defendemos aqui nossos pescadores, nossos aquicultores do Estado,
vamos ter uma reunião semana que vem com representantes de bancos,
representantes da aquicultura, também com órgãos competentes, desde a
SAGRIMA, a SAFA, enfim, buscando consolidar políticas que possam
servir de parâmetro para apoiar esse setor tão importante no nosso Estado
e eu fui justamente discutir essas iniciativas e buscar, claro, benefícios para
o Maranhão, claro que está iniciando. A SEAP tem que ter o seu
fortalecimento. E entre as defesas nós, inclusive, destacamos uma que é
muito importante para o Maranhão, até pela extensão territorial. Hoje nós
só temos uma representação aqui em São Luís. É um escritório regional da
SEAP aqui em São Luís. E o sul do estado fica desamparado, mas o
entendimento é que hoje haja também mais espaços de atendimento aos
profissionais tanto para buscar a regularização, por exemplo, do registro
da aquicultor, como do registro profissional do pescador, das embarcações,
das licenças para exercer atividade, a licença de pesca nas embarcações e
assim por diante. Então ficou definido. Nós buscamos essa sensibilização
junto ao Secretário nacional Davison para que de fato ele possa proceder
a reabertura do escritório regional da pesca em Imperatriz. E nós buscamos
também para fortalecer esse seguimento no Estado do Maranhão. Tivemos
a oportunidade também de conversar com o senhor Francisco Araújo, que
é o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Ministério das
Cidades, que agradeço a gentileza. Nos recebeu, nos acolheu muito bem.
Inclusive se colocou à disposição para ajudar o estado do Maranhão. Nós
trazemos na bagagem, inclusive, algumas iniciativas de projetos que o
Ministério das Cidades pode atender as prefeituras municipais. Vamos
direcionar também aos prefeitos. E o mais importante, ficou definido que
vamos fazer uma indicação para as vítimas, para aqueles que estão
desabrigados em função das fortes enchentes, das fortes chuvas no estado
do Maranhão que causaram transtornos. Tivemos problemas de
infraestrutura nas cidades, mas o problema maior são as famílias que estão
desabrigadas e conversamos longamente sobre essa necessidade. Eu vou

formalizar uma indicação. Essa Casa vai ter a oportunidade de acolher e
vamos encaminhar essa indicação, não só para o Ministério das Cidades,
mas também para o MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário, para
buscar sextas básicas e outros. E também o Ministério da Integração
Nacional, Defesa Civil Nacional, todos que possam realmente ajudar o
Estado do Maranhão, precisamos dessa união de forças, de esforços. E
vamos fazer a nossa parte, essa proposição tão importante para fortalecer
o nosso Estado. Então, por hora, agradecer, Senhor Presidente, a
oportunidade de ter estado em Brasília e continuar o nosso trabalho em
defesa do Estado do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe a
todos.

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

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
comitê de imprensa, senhoras e senhores da galeria. Senhor Presidente, em
1911, primeira parte do início do século passado, chegaram ao Brasil dois
suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Vingren, precisamente à cidade de
Belém do Pará, ali na Rua João Balbi, eles fundaram a Assembleia de Deus
que se tornou uma das maiores denominações religiosas da pátria brasileira,
uma igreja com um potencial muito grande. Só no Maranhão, são 80
pastores nesta região das convenções, presidida pelo pastor Pedro Aldir
Damasceno a partir da cidade de Viana. Aqui, no estado do Maranhão, em
São Luís, na Rua 07 de Setembro, no ano de 1922, Bueno Asa fundou a
Assembleia de Deus. Em 1911, em Belém do Pará, Assembleia de Deus
para o Brasil e aqui, no Maranhão, Bueno Asa, em 1922, fundou a
Assembleia de Deus. Os principais campos nos quais está dividida essa
gigantesca denominação assembleiana no Maranhão são a Assembleia de
Deus de São Luís, presidida pelo Pastor José Guimarães Coutinho, o
Pastor Joais preside o campo do Cohatrac, o Pastor Oziel, grande orador,
conferencista, escritor, dirige o campo do São Cristóvão e o Pastor Mizael,
o campo do Calhau. Isso em se tratando da nossa região metropolitana,
englobando exclusiva e geograficamente os municípios de Raposa, Paço do
Lumiar, São José de Ribamar e São Luís. Eu estou dizendo isto e, antes de
entrar no mérito do que vou falar, un passant, citar o grande homem de
Deus que foi Estevam Ângelo de Souza, dirigente das Assembleias de
Deus do Maranhão, um homem respeitadíssimo pela sociedade, pela classe
política, pelas demais denominações evangélicas. O Estevam adquiriu o
respeito, a admiração e a reverência de todos os que o conheciam
pessoalmente ou pelo nome que se propagava, não só em terras
maranhenses, mas em todo o Brasil. Porque o Estevão também foi um
homem autor de muitas obras, obras importantes, conhecidas e respeitadas
pelo leitor brasileiro. Vou encerrar, Senhor Presidente, dizendo que nos
dias 26 a 29 de julho acontecerá o XX Congresso Estadual de Jovens das
Assembleias de Deus. Esse Congresso reunirá milhares de jovens da
mocidade ativa e vibrante dessa denominação. E aí esta Casa aprovou
ontem por unanimidade, Deputado Jota Pinto, um projeto de lei criando o
Dia Estadual do Jovem Assembleiano. O Governador Flávio Dino deverá
sancionar essa lei nos próximos dias e ela será apresentada àquele Congresso
atendendo um pedido da direção daquela instituição. Finalizando,
informando que a Assembleia de Deus no Brasil tem oito milhões de fiéis,
portanto, é uma denominação fortíssima, dentre outras importantes e
inúmeras denominações. Parabéns ao Pastor Enos, que é o Presidente da
Juventude das Assembleias de Deus em São Luís e é o Presidente do 20º
Congresso que acontecerá no mês de julho. Muito obrigado, Senhor
Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pela atenção.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Obrigado, Senhor Presidente, a quem cumprimento nesta
manhã, também os senhores secretários presentes à Mesa, galeria, imprensa,
os deputados presentes em Plenário e internautas. Senhor Presidente,
ocupo esta tribuna nesta manhã para fazer um registro importante, visto
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que ontem todos nós deputados fomos convidados, com as nossas famílias,
com os nossos amigos para uma reunião com o staff da Suzano. Capitaneado
esse staff exatamente pelo Dr. Flávio Moura, que é o responsável pela
relação institucional daquela empresa. E falo que foi uma reunião importante,
porque estava aqui presente, inclusive foi uma das pessoas que articulou
essa reunião, o Deputado Marco Aurélio, o Deputado Léo Cunha, a
Deputada Francisca Primo, porque é importante porque esta ali na nossa
região, está implantada na região de Imperatriz, na Região Tocantina,
exatamente às margens do Rio Tocantins. E lá o staff daquela empresa
exatamente o Dr. Flávio Moura, ele fez uma descrição do trabalho daquela
indústria, desde a implantação do projeto estrutural da indústria,
especialmente onde é localizada a questão física, mas também da área
plantada, da área de cultivo, onde é cultivado o eucalipto. E mais ainda,
trouxe uma explicação em relação à questão da logística de transporte,
principalmente tanto por via rodoviária quanto por meio das nossas
ferrovias, que é exatamente o momento que o produto já está pronto para
chegar ao Porto do Itaqui. Eu acho que foi esclarecedor, Deputado Marco
Aurélio, por alguns motivos, primeiro, porque colocou a responsabilidade
daquela empresa com o ser humano, a responsabilidade ambiental e ecológica
e a responsabilidade social e naturalmente pelo próprio empreendimento,
a questão econômica para a região e para a própria empresa, para o Maranhão
e para o Brasil. E ficamos ali todos nós escutando aquelas palavras e cada
um depois digerindo aquelas palavras eu, por exemplo, à noite, cheguei em
casa e fui pensar, porque Senhor Presidente Deputado Othelino que também
estava presente na reunião, eu sempre fui desenvolvimentista, eu sempre
busquei o desenvolvimento econômico da minha região, do meu Estado,
sempre, mesmo diretamente ou indiretamente. O Deputado Max também
fez um pronunciamento lá, o Deputado Marco Aurélio, parabéns,
Deputado Marco, pelo pronunciamento que V. Exa. fez. E é verdade
aquilo que V. Exa. diz, Deputado Max, essa era uma empresa que ia ser
instalada um pouco mais acima do Rio Tocantins e o governo puxou para
Imperatriz pela importância da cidade e pela necessidade de se criar emprego,
ali em Imperatriz, naquela época, em 2009, final de 2009 e início de 2010.
Mas a discussão que trago aqui, me lembro, Deputado Max e V. Exa.
também, entrou aqui eu, V. Exa. e o Deputado César Pires, no primeiro
mandato, em 2003, e nós empolgados, todo dia praticamente vínhamos
aqui à tribuna e as discussões para se implantar as empresas na ilha, por
exemplo, Deputado Bira do Pindaré conhece essa história, essa discussão,
a Deputada Helena Heluy, grande defensora do ecossistema, que achava
frágil e realmente é frágil, aqui na ilha, e eu sempre buscando o
desenvolvimento da ilha e a favor da implantação de projetos econômicos,
aqui na ilha, mas sempre também colocava a minha responsabilidade, o
meu compromisso com a responsabilidade ambiental e social, aqui da ilha.
E grandes discussões foram travadas lá atrás naquele momento, mas a
gente vai amadurecendo, estamos aqui terminando o quarto mandato e
também o mundo mudou, naquela época, essas discussões se davam,
Senhor Presidente, exatamente porque a maioria das empresas não tinham
essa consciência ambiental. E hoje, Deputado Max, há uma inversão:
exatamente a maioria das empresas tem essa consciência ambiental, ecológica,
social, não só econômica. Até porque elas são pressionadas e cobradas
pelos organismos internacionais. E é desta maneira que parece que a Suzano
está fazendo ali na região Tocantina em Imperatriz. Todos estamos atentos.
Todos os deputados da região, os organismos também ligados ao meio
ambiente estão atentos. E eu tenho absoluta certeza que cada vez mais
essa empresa aumentará a sua consciência social e ambiental. E que ela
possa se expandir cada vez mais, gerando emprego e renda para o povo da
nossa região. Para terminar, Senhor Presidente, eu conclamo, quero aqui
conclamar, todos os colega deputados estaduais, deputados federais,
senadores pelo Estado do Maranhão, o Governador, autoridades de uma
maneira geral, porque ali... E eu chamo a atenção que nós temos ali o Eliseu,
de Açailândia. Nós temos o vereador César Costa, que está ali, o vereador
Zelito e o vereador Evandro Gomes, que estão ali e são de Açailândia. São
vereadores de Açailândia. Estão ali na galeria. Eu quero conclamar todas as
autoridades exatamente para que a gente possa começar uma discussão e
buscar bons recursos em nível federal, em nível estadual, para que nós
possamos duplicar aquele trecho entre Imperatriz e Açailândia, que é um
trecho onde os caminhões enormes da Suzano transitam todos os dias e

que têm trazido ali problemas exatamente para o motorista comum. Há,
hoje, uma grande dificuldade, como muito bem disse o Deputado Léo
Cunha. Ele exagerou um pouco no tempo. Disse que uma hora e meia de
Açailândia para Imperatriz, não está esse tanto de tempo, mas realmente
está trazendo transtornos ali no trânsito. Então é obrigação desta Casa dar
uma infraestrutura necessária, buscar a discussão para se criar uma
infraestrutura necessária para duplicarmos aquele trecho entre Imperatriz
e Açailândia. E também contamos com o lobby forte que tem a Suzano em
nível da área federal. E também, Deputado Marco Aurélio, eu, nesse final
de semana, estive em Cidelândia. Fui e fiz questão de ir ali pela estrada do
Arroz e vi a estrada do Arroz. Senhor Presidente, V. Ex.ª talvez não saiba,
em grande parte da estrada do Arroz, não é permitida a passagem dos
treminhões, dos caminhões grandes da Suzano, porque ela tem a sua própria
estrada. Porém em um determinado trecho, de mais ou menos 12, 15 km,
esses caminhões passam. E lá na MA está extremamente estragado pelas
chuvas e pelo trânsito pesado desses caminhões. Eu queria aqui fazer um
pedido, requerer em requerimento verbal ao Secretário de Infraestrutura
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, que
pudessem, logo depois das chuvas, quando imediatamente as chuvas
cessarem e melhorarem as condições, que possa fazer a recuperação daquele
trecho de 12, 10 a 15 quilômetros que está totalmente estragado precisando
exatamente de uma recuperação ali que é parte da Estrada do Arroz. Feito
o registro, queremos agradecer aqui a Suzano pelo convite. Queremos
desejar sucesso no seu empreendimento e que ela possa cada vez mais ter
consciência ambiental e social. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente
Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu queria fazer
uma sugestão à Mesa. Em virtude do falecimento de uma companheira
nossa da Assembleia, a Katia Regina de Sá Braga, que faleceu, eu queria
sugerir à Mesa que fizesse um minuto de silêncio em homenagem a nossa
companheira que era chefe do setor de Taquigrafia da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço a todos que fiquemos em posição de respeito para que façamos um
minuto de silêncio. Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, todos que acompanham a transmissão desta sessão. Na
oportunidade de hoje farei uma reflexão sobre o encaminhamento muito
importante que estamos dando para a nossa cidade de Imperatriz, pois um
povo sem memória acaba perdendo as referências do motivo e do porquê
de sua história, deixando uma lacuna que dificulta até pensar o seu futuro.
Há muito tempo, famílias, pesquisadores e instituições de Imperatriz e da
nossa região Tocantina buscam criar o Museu Histórico de Imperatriz. Há
muito tempo, muitas pessoas lutaram, a exemplo da professora Edelvira
Marques, a exemplo do escritor Adalberto Franklin, a exemplo de
instituições como a Academia Imperatrizense de Letras. Quantos lutaram
para criar esse Museu Histórico de Imperatriz! Essa luta foi trazendo, se
não em determinado momento tendo conseguido, mas deu uma referência
à necessidade de preservarmos a história do nosso povo, de preservarmos
a memória daqueles que ajudaram a construir Imperatriz. Imperatriz, essa
cidade pujante, de povo forte, trabalhador, Imperatriz, essa terra de
oportunidades, Imperatriz esse celeiro de sonhos, Imperatriz essa terra
que está preparada para o desenvolvimento, acolhendo todos os povos.
Imperatriz, essa cidade consolidada como polo educacional, como um
polo de saúde, mas mais do que isso, Imperatriz, o mais forte é o seu povo.
Eu falo desta necessidade, haja vista que há mais de um ano a gente tem
buscado. Começamos esse diálogo com o Governador Flávio Dino, com a
Academia Imperatrizense de Letras, com vários setores da cidade e
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começamos a pensar um modelo para implantarmos o Museu Histórico
de Imperatriz. É importante falar isso, Deputado Antônio Pereira,
Deputado Léo Cunha, nós que somos de Imperatriz, se não de nascimento,
que não nasci em Imperatriz, mas de acolhimento, de filho do coração,
sabemos a necessidade de implantarmos uma política cultural
descentralizada de São Luís. Eu digo que, por exemplo, as Casas de Cultura
da Secretaria Estadual de Cultura, todas elas são em São Luís ou em
Alcântara, nenhuma das Casas de Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo
estão fora desse eixo São Luís/Alcântara, nenhuma. E nós precisamos
descentralizar essa política de Cultura para todas as regiões do Estado. Lá
em Carolina existe o belo Museu Histórico de Carolina, mas não é pela
Secretaria de Cultura, é por uma Associação de filhos de lá que se uniram
e instalaram esse museu que, inclusive, visitei e serviu de uma inspiração,
de um caminho a ser seguido. E há mais de um ano a gente tem buscado um
diálogo com a UEMASUL, que já tem o museu lá, mas não é histórico, é
de cultura Timbira, mas a gente buscou o diálogo amplo há mais de um ano
com a UEMASUL, buscou referências e dialogamos com a Secretaria
Estadual de Cultura, Secretário Diego Galdino, mostrando esta necessidade
de criarmos o Museu Histórico de Imperatriz. O Governador Flávio Dino
acolheu esse pleito e de lá para cá são muitas ações e não nos convém aqui
estar falando só para gerar uma expectativa, mas nos convém encaminhar
e, a partir desse encaminhamento, a gente ter a resposta que a gente tanto
quer, que é o museu. Nós tivemos, mais recentemente, diversas reuniões
com o Secretário de Cultura Diego Galdino, com a senhora Carola, que é a
diretora do Museu Histórico e Artístico Maranhense e que está nos
ajudando nessa elaboração de projeto, com a Lília Diniz que é uma artista
de Imperatriz muito querida, que ajuda a pensar a cidade, temos dialogado
com a Academia Imperatrizense de Letras e buscado parceiros para realizar
esse sonho. O Museu Histórico de Imperatriz, o Governador Flávio Dino
acolheu a sugestão e receberá o nome de Adalberto Franklin em homenagem
a um grande lutador por essa ideia de preservar a memória do nosso povo.
Adalberto faleceu há pouco mais de um ano, não conseguiu ver esse sonho
realizado, mas deixou a semente plantada, a exemplo de tantas outras
famílias que têm parte da história de Imperatriz, parte com uma família,
parte com outra família, parte com uma instituição, mas ninguém está
juntando essa história para mostrar para o povo e nós precisamos mostrar
essa história por completo e por isso é preciso ter uma credibilidade de
uma instituição que crie esse Museu Histórico, garanta a sua manutenção
e garanta a preservação, o cuidado do acervo que essas famílias têm, que
esses pesquisadores têm. Já estivemos há poucos dias em reunião com o
Presidente da EMAP, Senhor Ted Lago, mostrando a grandeza dessa ideia,
mostrando a necessidade de buscarmos uma parceria com a EMAP,
estivemos com algumas empresas buscando também parcerias para
concretizarmos esse sonho, nós precisamos viver cada vez mais essa
história e reverenciar quem ajudou a construir Imperatriz e quem ajuda a
construí-la. Eu quero nessa oportunidade, até então eu não tinha falado, foi
mais de um ano de encaminhamentos, inúmeras reuniões, tratativas, inclusive
legislativas, porque o Museu precisa ser criado em lei e o Governador
Flávio Dino deverá estar enviando em breve a lei criando o Museu Histórico
de Imperatriz para, a partir daí, instalarmos uma comissão da Secretaria
Estadual de Cultura, para estar dialogando com a sociedade de Imperatriz,
de uma maneira muito ampla, porque ninguém realiza um sonho desse
sozinho, é preciso receber sugestões contribuições de todos da cidade,
Academia de Letras, Prefeitura Municipal, Universidades, famílias
históricas da cidade, os pesquisadores, nós vamos um debate muito
ampliado para procurar dar as mãos e a gente conseguir juntos reunir esse
sonho, realizar esse sonho, eu quero portanto informar que estamos em
processo adiantado para concretizarmos este sonho, da minha parte um
compromisso de destinar emenda parlamentar no valor que for necessário,
para que a gente possa realizar esse sonho, será uma Casa de Cultura, o
Museu Histórico de Imperatriz que vai fugir dessa concentração das Casas
de Cultura, aqui em São Luís, descentralizar a política de cultura do estado,
é muito importante, dar oportunidade para que todos conheçam a história
do nosso povo, é muito importante, reunir as peças da história que estão
soltas, bem guardadas com as famílias, mas que muitas vezes nem todos
têm acesso a essa história, nós precisamos melhor do que ouvir, nós
precisamos ver, conhecer, testemunhar, ver as provas dessa história. Eu

quero, portanto, agradecer a todos que têm se unido a essa causa, o Secretário
de Cultura, Diego Galdino, o Governador Flávio Dino, o Secretário Clayton
Noleto que está disposto também a ajudar. Estamos agora com algumas
tratativas que serão decisivas para ampliarmos o debate e entrarmos numa
fase já de coleta, de receber acervos para instalarmos este museu que,
temos muita fé em Deus, ainda neste ano, haverá de ser inaugurado: o
Museu Adalberto Franklin. Tenho confiança de que, quando chegar a esta
Casa o projeto de lei criando o Museu Histórico de Imperatriz, nós teremos
agilidade para votar e transformar em lei para, a partir daí, a gente conseguir
avançar nas tratativas e nas concretizações deste grande sonho. Estamos
em passos seguros e será fundamental para o resgate e preservação da
história do nosso povo que tanto nos orgulha. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE 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, internautas, telespectadores da
TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, eu quero registrar a presença e cumprimentar de forma
especial o Dr. Thiago Brhanner, jovem e já renomado advogado do estado
do Maranhão que muito orgulha a advocacia do estado do Maranhão por
suas ações. Doutor Thiago Brhanner, seja bem-vindo à Assembleia
Legislativa. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Senhor Presidente, hoje, dia
18 de abril, é o dia nacional do Livro Infantil. Nós temos o Projeto de Lei
nº 65/2016, que já recebeu parecer favorável da CCJ. Solicitar a V. Exa.,
solicitar aos demais pares que possam apreciar e que possamos trazer à
pauta desta Casa. Senhor Presidente, eu quero destacar também uma ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para suspender a
licença ambiental das obras do empreendimento do Porto de São Luís. Nós
realizamos uma audiência pública nesta Casa. Trouxemos os moradores
do Cajueiro. Não teve um representante do Governo do Estado, não teve
um representante a Sedihpop, não teve um representante da Secretaria do
Meio Ambiente, não teve um representante da Secretaria de Educação, da
Secretaria da Segurança Pública, ninguém, simplesmente ninguém. E todos
eles falaram que, quando o Governador Flávio Dino era candidato ao
Governo do Estado, ele foi lá pedir voto no Cajueiro. Foi lá e se
comprometeu com o Cajueiro que não iria construir porto na área do
Cajueiro. E a população do Cajueiro foi enfática de que eles não mudaram.
Continuam com o mesmo posicionamento. Quem mudou, na verdade, foi
o traidor, o Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino traiu o
Cajueiro e tem traído a população do Estado do Maranhão. Mas, senhoras
e senhores, se um político que trai o seu próprio pai politicamente, um
político que traiu Zé Reinaldo, que fez de tudo para que ele fosse deputado
federal e ele traiu Zé Reinaldo, o que pode se esperar de um político do
naipe, do tipo do Governador Flávio Dino. E a população do Cajueiro, nós
temos registrado, deixou bem claro, bem claro: o Governador Flávio Dino
é traidor. Está traindo a população e a população do Cajueiro. E quem
mudou não foi a população, não fomos nós. Quem tem mudado é o
Governador Flávio Dino. A mudança que ele falou que iria fazer realmente
tem ocorrido, mas é uma mudança para pior. Então eu quero registrar a
Ação Civil Pública do Ministério Público Federal proibindo, suspendendo
as licenças ambientais e as obras do Porto São Luís na WTorre. Nós,
inclusive, já fizemos um requerimento para uma visita in loco da Comissão
de Direitos Humanos e dos demais deputados, para que nós possamos ir
ao Cajueiro e ver obras da WTorre que deverão estar suspensas, não pode
levantar um só tijolo, não pode fazer mais nada por determinação judicial.
Nós aguardamos o posicionamento do governo do Estado com relação a
essas licenças que foram liberadas. Qual o teor dessas licenças? Como
essas licenças foram liberadas? E vamos também protocolar documentos
para a Secretaria de Meio Ambiente para que ela possa se posicionar.
Senhor Presidente, para concluir o tempo que me resta, ontem também
fomos ao Ministério Público Federal e representamos a ele para que possa
se posicionar com relação à inconstitucionalidade da apreensão de veículos
com IPVA atrasado no estado do Maranhão. É uma luta que temos travados,
já fomos à OAB, ao Ministério Público Estadual, Defensoria Pública
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Estadual e agora representamos ao Ministério Público Federal face à afronta,
ao desrespeito grave à Constituição Federal. No seu Artigo 150, Inciso IV,
é bem claro quando diz que é vedado à União, aos Estados e aos Municípios
utilizar o tributo para confiscar o bem do cidadão. Já existe inclusive
orientação e determinação do STF em relação a isso. Senhoras e senhores,
estou indo no princípio, nas primeiras aulas de Direito, acadêmico do 5º
período de Direito, mas o que a gente aprende nas doutrinas é que o Estado
tem que existir para beneficiar, para favorecer, para ajudar, principalmente
que os mais fortes não explorem os mais fracos. É por isso que estamos
nessa luta. Temos o Projeto n.º 099 tramitando nesta Casa. O nosso
projeto apresentamos em 14 assembleias legislativas, já foi aprovado no
estado do Tocantins, onde já é proibido apreender veículos. O Ministério
Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública e foi acatada pelo Judiciário,
sendo proibido apreender veículo com IPVA atrasado no estado do Rio de
Janeiro. Estão tramitando mais duas Ações Civis Públicas, da OAB do
Sergipe e da OAB do Piauí. Senhoras e senhores, assim não nos parece
razoável que o Estado retire o tão pouco patrimônio que já é dos mais
pobres da classe trabalhadora. Os relatos são os mais diversos. O governo
chega ao interior do estado e apreende a moto, apreende o bem do cidadão
e tentam deturpar dizendo que somos contra a blitz. Que loucura! Que
falta de argumento! Não somos contra a blitz, pelo contrário, tem que ter
blitz para apreender armas, para apreender drogas, reter o veículo do
condutor que esteja alcoolizado, mas não para apreender o bem do cidadão
que está com o IPVA atrasado. Onde está o devido processo legal? O
devido processo tributário? E representamos ontem, ao Ministério Público
Federal, para que ele se posicione com relação a essa inconstitucionalidade
que o Governador Flávio Dino faz no estado do Maranhão. E senhoras e
senhores, isso vai acabar. Isso vai acabar! Pode ter certeza que isso vai
acabar. O Governador Flávio Dino precisa respeitar a sua população, os
homens e mulheres trabalhadores deste Estado e essa apreensão com IPVA
atrasado vai acabar. Que ele faça o devido processo legal, mas que ele
respeite a Constituição Federal, que ele respeite as leis, ele não está acima
das leis. E a apreensão com veículo atrasado, no estado do Maranhão, está
com os dias contados e vai acabar, podem ter certeza disso. Continuaremos
na luta, firmes. Pode ser uma única voz dos 42 deputados, pode ser uma
única voz, mas uma voz firme - uma voz firme e não vai retroceder. E a
apreensão de veículo com IPVA atrasado no estado do Maranhão vai
acabar, senhor Governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia, ontem
nesta Casa, no Auditório Fernando Falcão estivemos, eu, o Deputado
Presidente Othelino, Deputado Eduardo Braide, Deputado Wellington do
Curso, o Deputado Rigo Teles, Deputado Antônio, vários deputados
aqui, estivemos acompanhando a audiência com a Comissão de Emancipação
dos Municípios do Estado do Maranhão, presidida pelo grande lutador,
batalhador Augusto César e pela sua vice-presidente Senhorinha. Tivemos
lá uma série de falas, uma série de propostas, encaminhamentos, baseado
na vontade daqueles que querem que seus povoados daqui a algum dia se
tornem cidades maranhenses. Eu tenho sido uma voz aqui na defesa de que
esses povoados se tornem cidades. Eu me lembro que, em 2011, entrei
com um pedido de emancipação de Coqueiro, reivindiquei também a
emancipação de Palmares, que é o entroncamento em Itapecuru, do povoado
Leite que fica entre Vargem Grande, Presidente Vargas e Itapecuru, que se
chamará Roberto Leite, e entendo que essas emancipações têm cunho
popular. Boa parte dos estudos que foram feitos, e aí digo aqui porque
conheço alguns desses povoados, eles argumentam primeiro a questão do
descaso da administração municipal, do município da cidade de origem,
com aquele povoado, com aquele distrito que quer ser emancipado. Outras,
a forte existência da atividade econômica. Nós sabemos que algumas cidades
passaram, ao longo dos anos, transformações por conta de investimentos
que foram feitos nessas cidades, nessas localidades, perto desses povoados,
perto desses distritos que passaram a ter uma atividade econômica forte e

ter um apelo cada vez maior da população para que ela pudesse se emancipar
e tornar-se ainda mais forte. Outra argumentação é a distância, a grande
extensão territorial de alguns municípios que não permite que alguns
povoados recebam satisfatoriamente serviços prestados na sede que não
se chega ao povoado com a mesma intensidade que é feito na sede e o outro
argumento é o aumento populacional de algumas localidades tornando às
vezes até maior do que a própria sede do município. Eu entendo que
povoados como a Rampa em Humberto de Campos, povoado como
Coqueiro em São Bernardo, povoado Palmares em Itapecuru, povoado
Roberto Leite entre Itapecuru e Vargem Grande e uma série de outros
povoados e distritos têm e podem reivindicar essa sua emancipação. Nós
entendemos que, nos últimos anos, aqui no Maranhão, precisamente em
1991 e 2000, nós tivemos Alto Alegre, Alto Alegre do Pindaré, Alto Alegre
do Maranhão, Amapá, Bela Vista, Cidelândia, desmembrada de Imperatriz,
Davinópolis, desmembrada de Imperatriz, Governador Nunes Freire,
Matões, Raposa, aqui desmembrado de São Luís, e uma série de municípios
que fizeram com que essas comunidades lutassem e conseguissem tornar
as cidades, os municípios que hoje estão desenvolvendo. Algumas delas, e
aí é bom citar o exemplo de Bacabeira que iria receber um investimento
muito grande, que era o Parque Siderúrgico do Estado do Maranhão, que
teve uma alavancada durante um tempo, bem maior do que a média nacional
de municípios. E um dos pontos fundamentais é que esse desmembramento
das cidades vem geralmente, e aí é bom que se frise que apesar da legislação
estipular critérios, estipular, identificar critérios para que se possa fazer, a
maioria do cidadão que se encontra nesses povoados tem única e
exclusivamente uma expectativa muito grande, que os municípios
emancipados tenham uma melhor qualidade de vida para aqueles que moram
naqueles povoados, naqueles distritos. Portanto, o processo de criação, de
fusão, de desmembramento de municípios, de comunidades no Brasil passa
hoje por um processo na Câmara Federal que deve ter seu desfecho em
mais um ou dois meses, que deve ser repassado, isso, segundo a comissão
que tanto almeja, para que esses processos venham à Assembleia Legislativa
que, em 2011, até chegou a estipular, receber processo de emancipação,
criar critério, criar uma norma para que se recebessem processos aqui e
esses processos fossem dado andamento para que se chegasse até a
emancipação desses municípios no Estado do Maranhão. O Deputado
Fábio Braga todas as vezes que esteve nesta Casa e que teve oportunidade
de defender a criação de novos municípios sempre me baseei nos critérios
principalmente das comunidades, do seu pertencimento, da sua localidade,
do seu lugar onde convive e aqui eu não fugirei justamente de criar critérios
satisfatórios para que essas comunidades cheguem ao seu desafio maior,
que é ver concretizado o sonho de milhares e milhares de maranhenses em
ter o seu povoado, o seu distrito emancipado e criada uma infraestrutura
básica para que se possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida da
população do Estado do Maranhão. Eu entendo que essa emancipação
tem que ser baseada principalmente nesse tripé de que é valorizar
justamente localidades que possam desenvolver, que possam criar novas
estratégicas políticas do estado do Maranhão, desenvolvimentos regionais
e, acima de tudo, qualidade de vida para a população.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Lei 076, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que
dispõe sobre a instituição do dia estadual do Jovem Cristão Assembleiano.
Em discussão, aliás o Projeto de Lei do Deputado Edivaldo depende de
parecer. Vou suspender a sessão rapidamente para que as comissões se
reúnam.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Declaro reaberta a sessão. Com a palavra o Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - O Projeto
de Lei n.º 076/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, foi aprovado
unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Projeto de Lei n.º 076/2018. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 151/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota. Deputado ausente, assim como o 152/
2018 também está ausente, fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 153/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
(lê). Requerimento n.º 153/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 165/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
n.º 166/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, uma questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Com
relação ao Requerimento n.º 153/2018, que cria a frente, eu me coloco
inclusive à disposição para discutir com o Deputado Roberto Costa, com
a Mesa e com a Presidência sobre esse requerimento, para que nós possamos
fazer em conjunto. Não tem problema nenhum, só para dar satisfação a V.
Ex.ª que ontem nós estávamos na audiência e não deu para tratar sobre
esse assunto. Então foi aprovado pela Mesa, foi aprovado pela Assembleia,
mas eu me coloco à disposição para que a gente possa deliberar sobre o
assunto. Só dando satisfação a V. Ex.ª e aos demais pares, para que a gente
possa fazer isso de forma conjunta, não de forma isolada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 161/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad (lê).
Indeferido o requerimento. Requerimento n.º 163/2018, de autoria da
Deputada Valéria Macedo. (lê).

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Pela ordem,
Senhor Presidente, eu posso recorrer ao Plenário?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pode. Peço que inclua na sessão de amanhã. Embora a Deputada Valéria
Macedo esteja ausente, como se trata de justificativa de falta, vamos
apreciar. Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de amanhã, quinta-
feira, 19 de abril: Requerimento n.º 167/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, Requerimento n.º 168/2018, de autoria da Deputada Valéria
Macedo, Requerimento n.º 169/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, Requerimento n.º 170/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Inscrita a Deputada Andréa Murad, por 30 minutos, com direito a
apartes. Registro a presença do Deputado Toca Serra, no plenário, seja
bem-vindo.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, a cada dia novas evidências vêm surgindo confirmando o vínculo
do esquema de desvios na Saúde com o Governador Flávio Dino. A nova
carta deixada pelo Mariano no dia em que foi encontrado morto, publicada
pela imprensa, confirmou todas as anotações das 11 páginas divulgadas
semana passada e que cita o governador. Por isso, entrei hoje com uma
representação na Procuradoria-Geral da República para a Procuradora

Raquel Dodge, em Brasília, contra o Governador Flávio Dino, para que ele
seja investigado e seja apurada a sua responsabilidade como chefe do
esquema de desvios na Secretaria de Estado da Saúde, que resultou no
suicídio do médico. Eu irei ler a representação e quero que seja registrado
nos Anais da Casa. Representação contra Flávio Dino de Castro e Costa,
brasileiro, casado, funcionário público federal, atualmente no exercício
do cargo de Governador do Estado do Maranhão, podendo ser localizado
na sede do Poder Executivo, Palácio dos Leões, pelas seguintes razões:
no mês de novembro de 2017, a Polícia Federal, o Ministério Público e a
Justiça Federal identificaram mais um foco de corrupção que o
representado instalou no Maranhão, especialmente na Secretaria de Saúde,
a denominar o episódio de Operação Pegadores. Dentre os investigados
e presos estava a pessoa do médico Mariano de Castro Silva. No curso da
semana passada eis que surgiu na imprensa a notícia de uma espécie de
relatório de atividades ilícitas perpetradas por Mariano de Castro Silva,
e outros, no âmbito da Secretaria de Saúde. O conteúdo do relatório
manuscrito e a transcrição seguem em anexos. Na discrição dos ilícitos,
Mariano de Castro Silva relata, dentre outros, que eram pagos com
recursos da Saúde folha de pagamento de pessoa do Governo que não
poderiam ser nomeados, distribuição de quites médicos para cidades, de
preferência dos aliados do governador representado, sem cobertura
contratual. Distribuição de lucros dos contratos com os prestadores de
serviços com os aliados do governador representado, envio oculto de
dinheiro para maternidades que já recebiam regularmente recursos do
Estado. As empresas contratadas pela Secretaria de Saúde bancaram todos
os desejos do grupo político eleitoral do governador representado, pagando
por fora vários serviços e mimos, pagamento de caixão e translado de
filiados do PCdoB. O que é relevante, relatório produzido por Mariano de
Castro Silva, é o chamamento que ele fez diretamente ao governador
representado às folhas 9, a saber: Conversar com Rafael e Thiago para
Pinto e Tema ir à Lula e Flávio Dino. A culpa não pode ficar só comigo.
Fica evidenciado que Mariano de Castro Silva, após narrar vários ilícitos e
deixar claro que de tudo sabia o governo, o Palácio, chamou o governador
representado para assumir a culpa pelo que ele, Mariano, teve de fazer por
mãos próprias, mas a mando de superiores. É revelador, nas folhas 8,
quando Mariano de Castro Silva demonstra claramente que por vontade
própria nada do que ele relata teria ocorrido: Peço perdão a todos,
principalmente à minha mãe. Eu não precisava e por amizades não adequadas
terminei ajudando no erro. Vou pagar pelo erro. É justo. O importante é o
aprendizado, estava vivendo sempre com o coração apertado, estou melhor.
Após a revelação do conteúdo do relatório, Mariano de Castro Silva, no
dia 12/04/2018, apareceu morto na cidade de Teresina, possivelmente, por
ter cometido suicídio. No local da morte, a Polícia Civil do Piauí apreendeu
objetos, computador, celular e encontrou uma carta manuscrita na qual
Mariano de Castro e Silva assegura ser autor do relatório acima mencionado,
diz: “Foi bom a carta porque expus a verdade”. Com essa carta final,
Mariano de Castro e Silva assina e ratifica todo o conteúdo do que constou
do relatório de ilicitudes perpetradas com os recursos da saúde. Como V.
Exa. pode perceber, o caso é muito sério e envolve diretamente um
Governador de Estado que tem foro no STJ, há provas e indícios de
organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, afora outros ilícitos
que estão ocultos na gigantesca engrenagem criminosa que o representado
governador montou no Maranhão. É urgente que V. Exa. adote as medidas
cabíveis e necessárias para fazer cessar os ilícitos e para tanto requer que
seja pedido a abertura de inquérito junto ao STJ ou a abertura de
procedimento para ensejar a rápida e eficaz apuração de todos os fatos de
pessoas mencionadas nos documentos produzidos por Mariano de Castro
e Silva. Acompanha a presente representação as provas e notícias veiculadas
sobre o caso. Essa foi a representação que entrei para a Procuradora
Raquel Dodge analisar e, se houver justiça, será encaminhado para o STJ.
Então realmente eu acho que esse caso do Mariano não pode continuar
como está. Todos aqui nesta Casa fingindo que nada aconteceu. Foram
fatos gravíssimos. Ele disse claramente que o Governador, Deputado
Wellington, estava no esquema montado. E se o Governador estava no
esquema montado, e ele é a figura maior, ele é o responsável por todo o
esquema. Eu acho que não podemos restringir esse escândalo da saúde em
torno somente dos funcionários. Isso que eu tenho dito sempre, porque
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não foram atos isolados. E a carta do Mariano demonstra claramente isso.
Foram usados como instrumento para financiar gastos ordenados pelo
Governador. Então a carta cita Flávio Dino, Carlos Lula, sua esposa. A
carta cita Marcos Pacheco, cita Carla Trindade, a adjunta e militante do
PCdoB. Aliás, a Carla Trindade, inclusive, é do PCdoB, importada de
Sergipe, vinda para trabalhar na campanha de Flávio Dino. Ficou no
Maranhão e faz parte dessa cúpula que promove os desvios de recursos da
saúde. É a agente do partido para execução desse esquema. Então nós
vemos que uma tragédia dessas, um suicídio provocado pelo grau de
envolvimento do Mariano com a cúpula do Governo é algo que precisa
realmente ser investigados e os culpados serem punidos. A carta esclarece
bem os mandos e desmandos desse desvio. Não era para si só, mas a
mando. E o Mariano na carta revela o grau de intimidade ao citar o Governado
Flávio Dino. E se tudo se confirma em direção ao Governador Flávio Dino,
porque ele que é acostumado a forjar auditorias na Secretaria de
Transparência e Controle para perseguir seus adversários políticos. Agora
vê a polícia federal na sua cola, na cola de sua gestão e utiliza de atos para
encobrir os seus malfeitos, impetrando, por exemplo, habeas corpus,
pedindo o trancamento de ação penal. Eu quero saber do que o Flávio Dino
está com medo. Está com medo de que, Flávio Dino. Deixa a polícia fazer
o seu trabalho, deixa a sua gestão ser investigada a fundo. E eu quero que
todos percebam como tudo se conecta. Relembrem aqui todas as denúncias
que já fiz sobre o caos, sobre a saúde estadual. É por isso a péssima
prestação de serviços nas unidades do estado, demonstrando uma completa
desorganização na gestão da saúde pública. Não é a toa que toda a população
sofre com o funcionamento de um sistema capenga e regular, hospitais
com falta de materiais, falta de medicamentos, médicos com salários
atrasados, enfermeiros sem receber salários da convenção coletiva de
trabalho, empregados sem décimo terceiro, sem direito a férias com todos
os direitos trabalhistas e constitucionais desrespeitados. Imaginem, então,
a situação dos pacientes sem total assistência. Ao analisarmos, a gente vê
que, se quem trabalha não recebe os seus direitos e está nessa situação,
quem dirá os pacientes. Por isso que eu tenho dito repetidamente aqui
nesta tribuna que é por isso que a rede de saúde está como está. A nova do
Governador Flávio Dino é cortar a insalubridade dos funcionários, retirando
o pouco que os trabalhadores já têm para outras finalidades. Tira dos
médicos, tira dos enfermeiros, dos medicamentos, dos serviços dos
pacientes, tira das pessoas que precisam do serviço e de um sistema que
funcione. Esse caos que está na saúde é reflexo de todos esses
acontecimentos que ocorrem na gestão de Flávio Dino desde 2015 para cá.
Hoje a saúde estadual está completamente falida como venho dizendo e
esses desvios todos são responsáveis por isso. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputada Andréa, Deputado Wellington do Curso, um aparte, por
gentileza.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Pode falar,
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Deputada Andréa, só para fazer uma correção, por gentileza. Durante o
seu pronunciamento com relação à saúde no estado do Maranhão, V. Ex.ª
destacou que esta Casa continua calada e que nenhum deputado se
pronunciou. Eu quero fazer uma correção porque, na última segunda-feira,
eu fiz um pronunciamento nesse sentido e destaquei inclusive uma CPI.
Nós iniciamos coletas de assinaturas para poder investigar, para poder
esclarecer os desvios de recursos na saúde pública no estado do Maranhão.
Então, só para poder corrigir que o Deputado Wellington não só questionou
como também endossou solidariedade e apoio à Polícia Federal pelas
ações realizadas na Saúde do estado do Maranhão, até porque é a
independência do Deputado Wellington que não tem ligação com o grupo
do passado e nem com o Governador Flávio Dino, muito embora eu tenha
sido eleito do lado do Governador Flavio Dino e passado dois anos na base
do Governador Flávio Dino, mas tenho independência no mandato para
solicitar inclusive investigação para cobrar esclarecimentos. Hoje V. Ex.ª

fez um pronunciamento resgatando tudo o que acontece na Saúde do
estado do Maranhão, de forma esclarecedora, para que a população tome
esse conhecimento. Eu quero só deixar registrado também que, quando a
população saiu das suas casas, o povo do Maranhão saiu da sua casa para
ir votar no Governador Flávio Dino, depositou a sua confiança na
moralidade, na seriedade e na transparência. Eu questiono: qual a
transparência do governo Flávio Dino? Nenhuma das investigações até
agora na Saúde foram pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Maranhão, foram pelo governo do Estado do Maranhão. Onde estão as
auditorias, os auditores da Secretaria de Transparência do Governo do
Estado do Maranhão? Então, hoje a responsabilidade é do governo do
Estado, é do governo Flávio Dino. As duas operações realizadas foram de
forma externa pela Polícia Federal. Eu faço, na manhã de hoje, um
questionamento: fala-se em denúncias, nas operações, na carta, no desvio
do recurso público, mas hoje eu quero fazer um questionamento: quando
vão devolver os 18 milhões desviados da Saúde pública do Estado do
Maranhão? Quando vão devolver os 18 milhões retirados dos maranhenses?
Maranhenses, esses sim precisam da nossa solidariedade. São maranhenses
aguardando uma fila para marcar uma consulta, para realizar uma cirurgia,
um tratamento de câncer, esses sim são os principais prejudicados e
precisam da nossa solidariedade e é isso que estamos fazendo neste
momento. E, mais uma vez, o nosso apoio às investigações da Polícia
Federal para que possa realmente esclarecer os desvios de recursos públicos
no estado do Maranhão. E, mais uma vez, ainda solicitando a complacência
dos demais pares para a assinatura da CPI, para que possa esclarecer.
Quem não deve não teme. E se quer realmente transparência na Saúde do
estado do Maranhão, que possamos fazer a CPI, a Comissão Parlamentar
de Inquérito e possamos averiguar. Então, mais uma vez, parabéns pelo
seu pronunciamento. E fazendo uma correção: não só à Senhora, mas o
Deputado Wellington também se posicionou em relação à corrupção na
Saúde do estado do Maranhão. Chega de corrupção.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Desculpe,
Deputado Wellington, realmente, me referi à morte do Mariano. Eu não sei
se o seu pronunciamento foi em referência à morte do Mariano. Quando
falei para esta Casa não se pronuncia, falei especificamente em relação à
morte do Mariano. Não vi o seu pronunciamento sobre a morte do Mariano
e o único deputado que ouvi falando, fazendo uma comparação foi o
Deputado Edilázio, comparando o crime aqui com o do Celso Daniel. Mas
peço desculpa a V. Ex.ª, V. Ex.ª realmente falou, mas estou falando de uma
forma generalizada, porque esta Casa costuma, sim, se calar para as coisas
inadmissíveis que acontecem neste governo. Em relação à corrupção, na
Saúde do Maranhão vários deputados se manifestam, o Deputado Edilázio,
Deputado Adriano, Deputado Sousa Neto, vários deputados se manifestam
e isso é muito bom para o povo do Maranhão. Eu falei especificamente
sobre a morte do Mariano, sobre o suicídio do Mariano que ficou aqui
muito naturalmente, ninguém comentou nada, ninguém falou nada, eu não
vi o seu pronunciamento, vi apenas o comentário do Deputado Edilázio.
Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Pela liderança do Governo, Deputado Marco Aurélio,
por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Em 12 de abril de 2017, o dia amanhecia com
uma matéria estampada nos jornais e daí passou a ser explorado
insistentemente por três meses, mais de três meses, a informação de que o
Governador Flávio Dino em uma delação de um funcionário da Odebrecht,
o Governador Flávio Dino teria recebido vantagens indevidas e ilegais pela
empresa. A partir daí o veículo de comunicação do Grupo Sarney começou
a bater dia e noite no Governador Flávio Dino, colocando a culpa e já o
condenando, insistentemente batendo no Governador Flávio Dino. Vozes
desta Casa, algumas vozes bradavam desta tribuna comemorando que o
nome do governador tinha sido citado por um delator e uma alegria tão
grande como se falasse: ‘Agora ele é um de nós’. Como se falasse ‘agora ele
é um de nós’. Agora é todo mundo na vala comum. Aquela tentativa de
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acabar com a trajetória de um homem íntegro, se fosse o Governador
Flávio Dino um homem que não tivesse coragem para lutar, para defender
o que é certo, antes do processo ser julgado, acreditem, a imagem dele teria
ido e água abaixo. Porque existe a questão de ser julgado o mérito, mas nos
dias de hoje, sobretudo com uma pressão de grupos que estão direcionados
na mídia para acabar com a imagem, acreditem, não fosse o Governador
Flávio Dino um homem íntegro e com a capacidade de ter um debate com
o Estado todo e até com o País, a reputação dele teria se acabado, porque
era direto em matérias no Maranhão, em matérias em nível de Brasil, a
citação de um delator de que Flávio Dino teria recebidos vantagens indevidas
para relatar uma Medida Provisória, Medida Provisória essa que ele nunca
escreveu uma linha, que nunca fez qualquer vantagem em função desse
caso. Isso foi no dia 12 de abril de 2017, no dia 31 de agosto do mesmo ano,
atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, o STJ arquivou
o processo de investigação. Arquivou o processo de investigação. Vejam,
entre uma situação que criaram, exploraram bastante e o arquivamento,
existiu um momento que se não fosse a firmeza do Governador, estava lá,
o processo teria sido arquivado, mas a imagem dele estaria na lama. Eu
coloco isso para mostrar, Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
para mostrar a intenção, sobretudo neste momento, a intenção política de
trazer situações em que tenha a certeza de que no viés da política eles não
venceram, mas procuram criar situações e que irão explorar agora,
novamente, dia e noite, nos meios de comunicação, nós não temos dúvida,
vão explorar, dia e noite, nos meios de comunicação para procurar, criar
factoides, procurar direcionar situações para vincular com o Governador
Flávio Dino. O mote é o mesmo, procuram sempre desgastar, depois se
resolve, mas nesse meio tempo se desgasta, se procurará fragilizar, como
tentaram no caso da delação de um funcionário da Odebrecht, e não deu
certo. Eu peço que incorpore o tempo da Liderança do Bloco, Presidente.
Senhores, senhoras, a estratégia é sempre a mesma, a maneira que jogam,
como foi no caso do então candidato a Governador Cafeteira, em 94, que
procuraram criar uma situação do caso famoso no Maranhão, Reis Pacheco,
mas, naquele tempo, ganharam a eleição por causa daquilo - ganharam a
eleição por causa daquilo. Na política procuram, já sabem que está perdido,
já sabem que com tudo que tentaram fazer, com todos os direcionamentos
seja ele de mídia, seja de ofensiva, seja de situações de toda ordem, vem a
liderança do governador, a confiança que o povo do Maranhão tem, já
sabem que não vão conseguir vencer. Veem que partidos e aliados históricos
do lado deles hoje estão aqui. Só vão tentar agora um caminho, que é
exatamente esse que estão buscando, não haverá outro caminho. E é nesse
sentido que venho a esta tribuna falar deste método que utilizam e defender
com clareza o trabalho do Governador Flávio Dino, do Secretário Carlos
Lula. Ao contrário de algumas outras pessoas que já assumiram o lugar do
Secretário Carlos Lula, que já estiveram naquela cadeira em momentos
anteriores, ao contrário de algumas outras pessoas que já estiveram sendo
Secretário de Saúde, o Secretário Carlos Lula é um homem íntegro, o
Secretário Carlos Lula é um homem trabalhador que se esforça, é uma
pessoa de mãos limpas, ao contrário de outros no passado que fizeram
todo tipo de artimanha, inclusive para eleger pessoas. O Secretário de
Saúde é um homem íntegro. É uma pessoa que de fato se dedica para
melhorar a saúde do estado. E o que ele tem feito nesse tempo, nesses anos
que está a frente da SES - Secretaria Estadual de Saúde, é aumentar o
número de leitos na saúde do Maranhão em 40%. É criar junto com o
Governador Flávio Dino um Hospital de Traumatologia, porque no estado,
aqui em São Luís, se tinha trinta cirurgias ortopédicas por mês. Hoje tem
trezentos, é aumentar o serviço de oncologia, seja em Caxias, seja em
Imperatriz com oncologia infantil, seja em Imperatriz com a radioterapia
que não tinha. É este o trabalho que ele está fazendo. É acabar com uma
casa que era a casa do prazer e dos banquetes aqui em São Luís, e transformar
num Centro de Acolhimento, que hoje é referência para todo o Brasil no
tratamento e na orientação e no cuidado e na instrução para as famílias que
têm crianças com microcefalia. É este o trabalho que não vai perder o foco,
que o Governador Flávio Dino não vai perder o foco, que o Secretário
Carlos Lula não vai perder o foco. Esse é o trabalho. É lógico que, até a
eleição, as ofensivas serão permanentes, serão constantes mas, o Governo
não vai perder o foco, a exemplo da situação que narrei da delação do
funcionário da Odebrecht que tentava lamear, macular a história, a trajetória

do Governador Flávio Dino. Mas que a verdade se sobrepôs, mas que o
trabalho se sobrepôs, que a liderança se sobrepôs. Nós temos a convicção
de que esse trabalho haverá de continuar firme, mudando as vidas das
pessoas, melhorando a saúde do Maranhão, salvando vidas todos os dias,
ao contrário do que era feito antes. Nós temos a convicção no trabalho que
está sendo feito e será cada vez mais aprimorado. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
de Oposição. Deputada Andréa Murad, por cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhoras deputadas e senhores deputados, eu fiz há pouco
uma denúncia muito séria, Deputado Wellington, e a gente espera a mesma
seriedade. Estou subindo novamente a esta tribuna para avisar ao pessoal
de Caxias que eu recebi a denúncia sobre a Unidade de Oncologia que foi
inaugurada lá e amanhã virei com mais detalhes para fazer essa denúncia e
deixá-los tranquilos de que irei tratar desse assunto amanhã. Deputado
Marco Aurélio, quando eu falo de alguém, eu falo nomes, eu não fico nessa
história de: ah, existem pessoas, existiram secretários. Eu falo: Flávio
Dino, Carlos Lula, Deputado Marco Aurélio, deputado seja lá quem for,
porque eu não sou covarde. Então, quando V. Ex.ª se dirigir a mim, fale
Deputada Andrea, fale ex-secretário Ricardo Murad. Pare com esse fricote
porque isso é muito feio, isso não é papel de um parlamentar. Obrigada a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max
Barros. Declina. Bloco Parlamentar PV/PSD. Deputado Edilázio Junior.
Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro.
Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Bira do
Pindaré, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, Deputado Marco
Aurélio, a oposição oligárquica e coronelista sofre nesse momento de
TPE, tensão pré-eleitoral, estão num desespero muito grande porque sabem
do desempenho e da aprovação do governo Flávio Dino do estado do
Maranhão, um governo que é reconhecido nacionalmente como o governo
mais eficiente do país, com resultados efetivos em todas as áreas por
cumprir suas promessas em mais de 92% e apontar indicadores que poucas
vezes ou talvez nunca tenhamos visto em se tratando de Maranhão. O
Maranhão só aparecia com os piores indicadores sociais e econômicos do
país e agora, finalmente, o Maranhão começa a aparecer em outro patamar,
com outro status e isso é fruto de trabalho, é fruto de um esforço gigantesco,
apesar da crise econômica financeira que o país atravessa, que asfixia
municípios e Estados, mas aqui o Maranhão não paralisou, não deixou de
honrar seus compromissos com os servidores e produz resultados em
todas as áreas: na segurança pública, na educação e na saúde. E aí, Deputado
Marco Aurélio, diante de tanto êxito, de um desempenho tão positivo, o
que resta para oposição é adotar a velha estratégia do fake news, que agora
é moda. Fake news é moda no mundo inteiro e aqui no Brasil não é
diferente. Recentemente no caso da Marielle, no Rio de Janeiro, foi adotada
essa estratégia do fake news, até uma juíza até hoje responde por isso. Um
deputado federal também responde por isso, porque foram flagrados na
prática de fake news. Agora o que não sabe é que quem inventou o fake
news foi a oligarquia Sarney naquela eleição contra o Cafeteira, no famoso
caso Reis Pacheco, porque já sabiam que perderiam a eleição no voto, que
o Cafeteira estava na frente em todas as pesquisas, na eminência de ganhar
a eleição, eles inventaram um cadáver. Olha que situação, inventaram um
cadáver, o Reis Pacheco, que depois da eleição, aliás, antes da eleição
encontraram o sujeito vivo, mas não tinha mais tempo de colocar na
televisão, tinha acabado o horário eleitoral. E a população foi para as urnas
com aquela acusação leviana de que Cafeteira estava por trás da morte do
Reis Pacheco. É a velha estratégia - a velha estratégia. A mesma coisa estão
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fazendo agora no caso do suicídio do servidor Mariano, que responde por
irregularidades como em qualquer governo pode ter, são servidores públicos
inúmeros, eu sou servidor público, sou de carreira da Caixa Econômica
Federal, quantas vezes eu não vi servidores cometendo atos ilícitos,
respondendo pelos seus atos. Ninguém vai aqui julgar o Mariano, que
inclusive nem está mais vivo. Ninguém tem os elementos para fazer um
julgamento se ele estava, qual era o grau de irregularidade que ele tenha se
envolvido. Mas o fato é que cada um responde pelos seus atos. Não se
pode cometer a injustiça que tentam fazer agora, principalmente usando o
império midiático que eles têm controle, que é o “Sistema Mentira de
Comunicação”. Pode gravar aí, que eu sei que eles estão gravando, mas
duvido que botem a minha fala na TV Mirante, e usam o seu sistema
midiático para tentar destruir reputações. É o que estão tentando fazer
neste momento com o Secretário Lula. Uma pessoa honrada, um servidor
público concursado desta Casa, que todos aqui conhecem, sabem da sua
lisura, sabem do seu comprometimento e querem por força envolver o
Secretário Lula em práticas que não são da sua conivência e da sua
participação. Chegaram ao ponto de dizer na televisão que o Secretário
Lula tinha pedido um habeas corpus para não ser preso, isso junto com a
notícia do suicídio do Mariano e não tem nada a ver, há uma única
investigação em relação ao Secretário Lula, que tem a ver com uma licitação
que se quer teve desembolso e é essa a questão que ele trata, não tem nada
a ver com a questão do Mariano e com o seu suicídio, mas a Mirante deu
outro significado, deu outra notícia e para completar sequer respondeu,
colocou seu direito de resposta, que ele pediu formalmente e a Mirante
não deu nenhuma informação adicional. Ficou por isso mesmo e assim
tentam de todas as formas chegar ao Governador Flávio Dino, que já
inventaram em outras ocasiões e já ficou no arquivamento e agora tentam
de todas as maneiras envolver o Governador ou tentar vinculá-lo a práticas
ilícitas, vão dar com os burros n’água, o Governador é homem sério, é
pessoa que conhece a lei e que pratica a lei, foi juiz federal, sabe exatamente
discernir o certo do errado e não vai ser o governador que vai cair nessas
armadilhas, sabemos que vamos ter que lutar bravamente e não vai ser
fácil, tudo é difícil quando a gente enfrenta um império como esse, mas já
derrotamos duas vezes, uma com Jackson Lago e a segunda vez agora com
o Governador Flávio Dino, e vamos derrotar de novo, e é esse o drama que
eles estão vivendo, é porque sabem que estão na iminência de mais uma
vez sofrerem uma derrota e aí sem ter onde se segurar porque a avaliação
do governo é positiva, eles começam a apelar para tentar encontrar uma
forma de enlamear o processo eleitoral, não vão ter êxito, e é essa a grande
verdade. O Deputado Marco Aurélio aqui citou alguns casos, mas eu
queria lembrar, Deputado Marco Aurélio, que na campanha eleitoral, o
que tentaram fazer com o irmão do governador naquele episódio em que
armaram uma blitz, ali no Estreito dos Mosquitos, para abordar o carro do
irmão do governador, o Saulo, irmão do governador, que mora lá na região
de V. Ex.ª,. deram com os burros n’água, acharam que iam encontrar alguma
coisa errada e não encontraram absolutamente nada, mas, era evidente a
ofensiva de usar a estrutura do Estado para tentar comprometer o então
candidato e hoje Governador Flávio Dino. Não vão conseguir. Essa é a
verdade. Não vão conseguir. V. Exa., Deputada Andréa, pode pedir a sua
investigação. Tem todo o direito. É um direito assegurado a qualquer
cidadão, o direito de peticionar, mas é em vão. E V. Exa. sabe disso. Seu pai
foi Secretário de Saúde. Aliás, as investigações de que nós estamos tratando
aqui, conduzidas pela Polícia Federal, começam exatamente na gestão do
pai de V. Exa., na famosa Operação Sermão dos Peixes. E têm a ver com
todo o esquema que existia no Estado da terceirização dos serviços de
saúde. Têm a ver com isso. E é a grande tarefa e o grande desafio que o atual
Governo tem é exatamente desmontar esses esquemas. E aos poucos isso
está sendo feito e vamos chegar lá. Vamos conseguir. E, apesar de tudo, os
resultados na saúde são os melhores possíveis. Diante de um quadro como
esse, seis hospitais novos, inaugurados. Não existia o hospital de Pinheiro,
hospital de Santa Inês, hospital de Balsas, hospital de Imperatriz. Todos
os hospitais que eram apenas esqueletos, prédios inacabados, hoje
funcionam com médicos, com equipamentos, com estrutura. Daqui a alguns
dias será o de Chapadinha, Deputado Levi. De maneira que o Estado hoje
consegue colocar em prática um plano antigo, que era do saudoso
Governador Jackson Lago, os hospitais regionais. E, além disso, inaugurou

aqui o HTO, inaugurou o Projeto Sorrir, que é um dos projetos mais
bonitos que eu já vi na área de odontologia. Funciona ali na Praia Grande.
O Projeto Ninar, que desfez aquele local que era um local de festa, de farra,
com caviar, whisky escocês, hoje é uma casa que presta atendimento a
pessoas com deficiência, de maneira especial, as pessoas, crianças vítimas
de microcefalia. E é uma referência para o Brasil o trabalho que se faz hoje
no Projeto Ninar, naquela antiga casa de veraneio do Governo do Estado.
Portanto nós vamos ter que travar esse debate e vamos fazer com muita
altivez, com muita firmeza, com muita convicção, porque sabemos que
estamos no caminho certo. O Maranhão ainda tem muito por fazer. O
entulho que deixaram é uma montanha, é gigantesco, mas aos poucos o
Maranhão está entrando nos trilhos. E hoje está no caminho certo e em
todas as áreas é indiscutível que os resultados são positivos. É por isso
que o povo aprova o governo do Governador Flávio Dino. E, assim, nós
vamos prosseguir, rebatendo a altura as acusações levianas, as campanhas
difamatórias e as tentativas de destruição de reputação. Conheço muito
bem isso. Já enfrentei batalhas semelhantes de ataques que me foram feitas
na legislatura passada. Eu sei exatamente o que é isso, mas nós temos
capacidade de enfrentar porque temos a verdade e com a verdade
venceremos. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Deputado Marco Aurélio, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Presidente, eu volto à tribuna para responder à
Deputada Andréa. Deputada, por gentileza, fique, deputada, não fuja não,
deputada, fique por gentileza. Mais uma vez a senhora foge, é sempre
assim, não consegue ouvir as verdades. Ela pediu para que eu falasse.
Quando eu falei que o Secretário Carlos Lula, ao contrário de outras pessoas
que já ocuparam o mesmo cargo, é um homem íntegro, aí ela pediu que eu
dissesse quem era. É o pai dela mesmo, é o pai dela, ex-secretário Ricardo
Murad que é investigado por desviar mais de um bilhão de reais da Saúde.
Quando eu falei que pessoas foram beneficiadas, é ela mesma que já foi
beneficiada. Gente, existe investigação, voando em aviões, em helicópteros
da PMR pagos pela Secretaria Estadual de Saúde na gestão do pai dela. Ela
queria ouvir, ela vai ouvir, mas não tá ouvindo aqui porque não ficou. É ela,
é o pai dela, é isso que eu estou falando. Ela não ficou, é uma pena que não
tenha ficado. Ela podia não ter provocado, eu quis ser elegante, eu não quis
falar de novo, mas ela pediu para ouvir, mas não ficou para ouvir. Foi ela
que teve a campanha, em grande parte, patrocinada por empresas que
prestavam serviços para a Secretaria de Saúde do pai dela, na gestão do pai
dela. Era isso que eu queria dizer. Ela quis ouvir, mas não quis ficar. É difícil
desse jeito. Eu pediria que ela ficasse. Na última vez que eu fui falar da
Escola Digna, ela também não ficou. Mas é isso: o que eu tenho que falar
é a seriedade do governo, é o trabalho do governo Flávio Dino que não vai
mudar, que não vai perder o foco que é continuar trabalhando para melhorar
a vida das pessoas. Esse é o foco que continuará reforçando os concursos
públicos, como foi o caso de concurso para a saúde, de seletivos, como é
o caso dos seletivos da EMSERH que fortaleceu e está avançando. E vi
avançar cada vez mais. Ainda que continuem com a síndrome de abstinência
de poder, vão ter que testemunhar o trabalho forte do governo Flávio
Dino, vão ter que testemunhar. O pior de tudo para eles é que vão
testemunhar, no dia 7 de outubro, uma grande vitória do Governador
Flávio Dino em primeiro turno para que eles testemunhem que acabou o
projeto deles e que o povo vai continuar governando o estado do Maranhão.
Muito obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
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Resumo da Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezesseis de abril de dois mil e dezoito.

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

Maranhãozinho.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos  Deputados: Raimundo
Cutrim, Roberto Costa, Edilázio Júnior, Bira do Pindaré e Wellington do
Curso. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia
quórum” regimental para apreciar a matéria que ficou transferida para a
próxima Sessão e submeteu à deliberação da Mesa que deferiu os
Requerimentos nºs: 148/2018, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 064/2018, de
sua autoria; 154/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, pedindo
informações ao Governador Flávio Dino, sobre o Comitê de Prevenção e
Acompanhamento a Inundações no Âmbito do Estado Maranhão; 155/
2018, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de
12 a 15/03/2018, conforme atestado médico; 156/2018, de autoria da
Deputada Andréa Murad, no mesmo sentido, referente as Sessões Plenárias
realizadas no período de 02 a 06/04/2018, conforme atestado médico e
157/2018, de autoria do Deputado Adriano  Sarney, solicitando que seja
justificada sua ausência da Sessão Plenária realizada no dia 05/04/2018,
quando encontrava-se representando este Poder na assinatura de Decretos
para a criação de Unidades de Conservação em Brasília. Na forma do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Projetos de Lei nºs: 037 e 038/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide e os Requerimentos nºs: 158/2018, também de autoria do Deputado
Eduardo Braide; 159/2018, de autoria do Deputado César Pires; 160/
2018, de autoria do Deputado Jota Pinto; 161/2018, de autoria da Deputada
Andréa Murad; 162/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio e 163/2018,
de autoria da Deputada Valéria Macedo. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos o
Deputado Rogério Cafeteira falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo reservado a elas.
Não havendo oradores inscritos no Expediente Final e 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 2018.

Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia doze de abril de dois mil e
dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Josimar
Maranhãozinho.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo
Braide.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Othelino Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores Deputados Alexandre Almeida, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Valéria Macedo e Vinícius
Louro. 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 e do seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs: 082/
18, de autoria do Deputado Max Barros que acrescenta o § 2º, no artigo 21,
da Lei n.º 5.594, de 24 de dezembro de 1992, que institui o imposto sobre
a propriedade de veículos automotores (IPVA); 083/18, também de autoria
do Deputado Max Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
transmissão ao vivo, por meio da Internet, no Portal da Transparência, do
áudio e vídeo dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Maranhão; 084/
18, de autoria do Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública
O Conselho Cultural Comunitário do Anjo da Guarda com sede e foro no
Município de São Luís e 085/18, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que considera de Utilidade Pública o Coral São João; com sede e foro na
Rua das Flores, nº 209, no centro desta Cidade; Requerimentos n°s: 150/
18, do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja dispensado dos
tramites regimentais e votado em regime de urgência, em sessão ordinária,
o Projeto de Lei nº 076/2018, de sua autoria; 151 e 152/18, ambos de
autoria do Deputado Sérgio Frota, encaminhando mensagem de
congratulações à população dos Municípios de Parnarama e Colinas, pela
passagem de seus aniversários comemorados no mês de abril; 153/18, do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja constituída uma
Comissão Especial para, no prazo de 120 dias, acompanhar a problemática
das enchentes para prevenção e assistência imediata nos Municípios
maranhenses; 154/18, do Deputado Eduardo Braide solicitando
Informações ao Governador Flávio Dino, sobre o Comitê de Prevenção e
Acompanhamento as Inundações no âmbito do Estado do Maranhão;
155/18, do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando que seja
justificada sua ausência das Sessões Legislativas no período de 12 a 15/03/
2018, conforme atestado médico; 156/18, da Deputada Andréa Murad, no
mesmo sentido referente às Sessões Plenárias realizadas no período de 02
a 06 de abril do ano em curso, conforme atestado médico  e 157/18, do
Deputado Adriano Sarney, que seja justificada sua ausência da Sessão
Plenária realizada no dia 05 de abril  do corrente ano, quando esteve
representando esta Casa na assinatura de decretos para criação de unidades
de conservação em Brasília; indicações n°s: 237/18, do Deputado Júnior
Verde, ao Governador do Estado, Flávio Dino, com cópia para o Ministro
de Direitos Humanos, o Senhor Gustavo do Vale Rocha, para que
disponibilize o “kit de Conselho Tutelar”, para incentivo e fortalecimento
do Conselho Tutelar do Município de Buriticupu; 240/18, do Deputado
Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, para que determine
ao setor competente a implantação de uma unidade do Viva na região da
Cidade Operária, Município de São Luís; 241/18, do Deputado Bira do
Pindaré, ao  Governador do Estado do Maranhão, a fim de que determine
ao setor competente que seja viabilizada a reforma do Farol do Saber no
Município de Miranda; 242/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão para que determine ao setor
competente a implementação do Programa Mais Asfalto no Jardim Lisboa,
Recanto dos Signos e Residencial São Paulo, todas as localidades no
Município de São Luís; 243/18, do Deputado Júnior Verde, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo de São
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José de Ribamar, Glauber Miranda Garrêto, solicitando a recuperação
asfáltica das ruas e avenidas da Vila Kiola, no Município de São José de
Ribamar; 244/18, do Deputado Neto Evangelista, ao Secretário de Estado
do Desenvolvimento Social, Francisco de Oliveira Júnior, solicitando que
seja feita parceria da referida Secretaria com a entidade Seja Digital que é
constituída pelas operadoras Vivo, Tim, Claro e Algar, vencedoras da
licitação n°002/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL, fornecendo todo o apoio
na construção de estratégias para serem distribuídos os kits digitais
gratuitamente a famílias de baixa renda; 245 / 18, do Deputado Rigo Teles,
ao  Governador Flávio Dino, solicitando que determine a Secretaria de
Estado de Infraestrutura a adoção de providências no sentido da
recuperação asfáltica da MA –006, no trecho que liga o Município de
Grajaú: a Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras a BR - 230, o
qual possui uma extensão de 204 quilômetros; 246/18, do Deputado Rigo
Teles, ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando-
lhe que decrete situação de emergência e calamidade pública nos Municípios
de Tuntum, Marajá do Sena, Trizidela do Vale e Pedreiras, que estão sendo
castigados pelas fortes chuvas que se abateram sobre aqueles Municípios,
possibilitando a execução de ações de socorro e assistência humanitárias às
populações atingidas e restabelecendo os serviços essências e 247/18, do
Deputado Fábio Macedo, ao Governador do Estado, Flávio Dino de Castro
e Costa, solicitando providências junto ao Senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, Sr. Francisco Oliveira Junior, para que
seja liberado o Restaurante Popular, para as pessoas afetadas nos
Municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, afetadas com as fortes chuvas
nos referidos Municípios. Esgotada a matéria para leitura, o presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após
deferir as Indicações acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Rafael Leitoa que convidou seus pares a participarem da audiência
pública que ocorrerá no Plenarinho desta Assembleia Legislativa às 15:00
horas, onde será debatido a instituição do Pré-Comitê da Bacia do Rio
Itapecuru. O Deputado Roberto Costa, por sua vez, discorreu sobre os
danos causados pela enchente do Rio Mearim, na Cidade de Bacabal,
tecendo duras críticas à administração local que, em meio a essa situação
gastou mais de um milhão de reais na festa de aniversário do município,
negligenciando a necessidade reais do povo de Bacabal. Com a palavra, o
Deputado Edivaldo Holanda registrou os avanços no sistema municipal de
saúde que, segundo o Parlamentar, na gestão anterior não tinha as condições
mínimas de funcionamento, mas que na gestão do atual prefeito recebeu
uma série de investimentos que tem transformado a área de saúde. O
Deputado Fábio Braga discorreu sobre sua preocupação com a situação de
milhares de maranhenses que estão desabrigados em virtude da cheia do
Rio Mearim. Na Tribuna, o Deputado Jota Pinto destacou a necessidade
de assistência às regiões afetadas pela cheia do Rio Mearim. Na sequência,
o Deputado Sousa Neto cobrou a duplicação da MA 220, que foi prometida
em carta compromisso, destinada ao povo de Santa Inês, assinada pelos
Senhores Josino Catarino e Cleyton Noleto. Por fim, o Deputado Neto
Evangelista discorreu sobre o compromisso do Governo do Estado com a
prevenção e assistência aos desabrigados, vítimas da cheia do Rio Mearim.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação em
segundo turno, do Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2018, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim, que concede título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, natural do Estado do Pará, que foi
aprovado e encaminhado à promulgação. Na sequência o Plenário aprovou
o Requerimento nº 139/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota, subscrito
pelos Deputados Wellington do Curso, Neto Evangelista e Graça Paz,
encaminhando mensagem de congratulações à população do Município de
Timbiras, pela passagem de seu aniversário comemorado no mês de abril;
142/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso, subscrito pelos
Deputados Eduardo Braide, Glalbert Cutrim e Zé Inácio, encaminhando
votos de aplausos aos Senhores Célio Sérgio e Natanael Júnior,
respectivamente, Presidente e vice-Presidente do Moto Clube, pela
conquista do título de Campeão Estadual de Futebol do ano 2018. Os
Requerimentos nºs: 146 e 147/2018, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, foram retirados a pedido do autor. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nº 144/2018, de autoria do

Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando informações sobre a
exoneração do Tenente Coronel Carlos Augusto Magalhães do comando
do Batalhão de Polícia Rodoviária e 145/2018, de autoria do Deputado
César Pires, para que seja registrado nos Anais da Casa e enviado votos de
pesar aos familiares do Senhor Antônio Moisés da Silva Netto,
especialmente ao seu filho doutor Ricardo Augusto Moisés, ex-servidor
deste Poder e 149/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, enviando
mensagens de pesar aos familiares do Senhor Fábio Sousa Conceição. O
Requerimento nº 148/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, ficou
transferido para a próxima Sessão devido à ausência da autora. Na forma
do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão os Requerimentos nºs: 150/18, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda; 151 e 152/18, de autoria do Deputado Sérgio Frota; 153/18, de
autoria do Deputado Wellington do Curso e 154/18, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso que destacou as promessas não cumpridas
pelo Prefeito de São Luís e pelo Governador do Estado. Também apontou
as falhas do Programa Escola Digna e destacou o protesto dos alunos da
Escola Joaquim Gomes de Sousa. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Bira do Pindaré, pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, refutou as afirmativas do Deputado Sousa Neto, afirmado
que o Governador do Estado nunca prometeu a duplicação da MA 220 e
que apesar de não ter feito tal promessa o Governador vai realizar a
duplicação da referida estrada. Pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente, o Deputado Eduardo Braide discorreu sobre a situação das
inundações que afetam diversos municípios maranhenses e cobrou do
Governo do Estado as ações previstas no Decreto assinado pelo Governador
em 2016 e solicitou que o plenário aprove seu requerimento de pedido de
informações quanto ao plano de prevenção, ao plano de contingência e
mapeamento das áreas de riscos. O Deputado Júnior Verde, falando pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, se solidarizou aos desabrigados
destacando a importância da Frente Parlamentar de assistência aos
munícipios afetados pelas enchentes, buscando iniciativas para equacionar
este problema.  Pelo Bloco Parlamentar Independente, o Deputado
Wellington do Curso registrou seu apoio às vítimas das enchentes no
Estado do Maranhão e informou que protocolou um requerimento
solicitando a criação de Comissão Especial para desenvolver ações
assistenciais direcionadas aos municípios afetados. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. Não havendo oradores inscritos no
Expediente Final e nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 12 de abril de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Josimar Maranhãozinho - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Eduardo Braide - Segundo Secretário, em exercício.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Pontes.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Jota Pinto, Léo Cunha, Neto Evangelista, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa
Neto, Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hemetério Weba,
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Júnior Verde, Max Barros, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macedo,
Vinícius Louro 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 e do Expediente
a seguir: Requerimentos nºs: 165/18, do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 17 de Maio de
2018, para homenagear o Bumba-Meu-Boi do Maranhão; 166/18, do
Deputado Glalbert Cutrim, solicitando que seja realizada uma Sessão
Solene para entrega do título de Cidadão Maranhense ao senhor Marco
Antônio Coêlho Lara, para 02 de agosto de 2018; Indicações n°s: 259/18,
do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Superintendente Regional do INCRA
no Maranhão, George de Melo Aragão, para que proceda com a perfuração
de Poços Artesianos para atendimento das localidades Barra das Caraúbas,
Piquezeiro, Boa Esperança I e II e Pote de São Benedito, comunidades do
Assentamento Humaitá, área do INCRA no Município de Timon e 260/
18, do Deputado Júnior Verde ao Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino, com cópia para o Senhor Secretário de Estado de Agricultura Familiar,
Júlio Cesar Mendonça, solicitando 01 (um) kit de irrigação para o Povoado
Ramalho, localizado no Município de Buriti de Inácia Vaz, com vistas ao
desenvolvimento da agricultura familiar. Esgotada a matéria sobre a Mesa,
o Presidente deferiu as Indicações acima citadas, encaminhou o Expediente
à publicação e concedeu a palavra ao Deputado Rigo Teles para informar
que recebeu em seu gabinete várias comitivas vindas do interior do estado,
solicitando que, a partir da Comissão de Assuntos Municipais, possam
ser efetivados seus processos de emancipação política. Com a palavra, o
Deputado Jota Pinto registrou a situação precária das estradas maranhense,
destacando a necessidade de manutenção durante o período chuvoso e o
perigo que essa situação representa para a vida dos cidadãos. Por sua vez,
o Deputado Doutor Levi Pontes relatou visita realizada ao Município de
Santa Quitéria, descrevendo os prejuízos causados pela chuva e a
necessidade de assistência aos desabrigados. Por fim, o Deputado Léo
Cunha agradeceu ao Senador Roberto Rocha pela liberação de um milhão
e meio de reais para construção de uma praça na cidade de Imperatriz. Não
havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação, em único turno dos
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nºs: 122/
2017, em redação final ao Projeto de Lei nº 049/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, “que dispõe sobre a obrigatoriedade de as
empresas prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de
crédito e similares manterem em suas páginas na internet link próprio que
possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do
contrato de prestação de serviço via internet e 123/2018, em redação final
ao Projeto de Lei nº 267/2017, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, que institui o polo maranhense de fortalecimento da
cadeia produtiva do abacaxi, nos Municípios de Turiaçu e São Domingos
do Maranhão. Os citados pareceres foram aprovados e os respectivos
Projetos de Lei encaminhados à sanção governamental.  Em segundo turno,
foi aprovado e também encaminhado à sanção governamental o Projeto de
Lei nº 246/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe
sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, por fraude metrológica na revenda varejista de combustíveis.
Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em primeiro turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou os
Projetos de Lei nºs: 037/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que estabelece as diretrizes para a instituição da campanha permanente
sobre guarda responsável de animais domésticos e 038/2018, de mesma
autoria, que institui a “Semana Estadual de Orientações de Primeiros
Socorros” no âmbito do Estado do Maranhão. Na sequência, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 150/2018, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, solicitando que seja dispensado dos trâmites regimentais
e votado em regime de urgência, em Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
076/2018, de sua autoria; 158/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial no dia 06 de
junho de 2018, para homenagear o Médico Dayan Siebra, que desenvolve
um grande trabalho de responsabilidade social já reconhecido por milhares

de brasileiros; 159/2018, de autoria do Deputado César Pires, solicitando
a realização de uma Sessão Solene no dia 24 de maio de 2018, em
comemoração aos 20 anos de existência do Núcleo de Educação à Distância,
hoje transformado em Núcleo de Tecnologia Para Educação (UEMANET),
da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Os Requerimentos nºs:
151 e 152/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota: 153/2018, de autoria
do Deputado Wellington do Curso; 161/2018, de autoria da Deputada
Andréa Murad e 163/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo, ficaram
transferidos para a próxima Sessão, devido a ausência dos autores. Sujeito
à deliberação da Mesa que deferiu o Requerimento nº 160/2018, de autoria
do Deputado Jota Pinto, subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim,
enviando mensagem de pesar a família do Senhor Francisco das Chagas
Moraes, por ocasião do seu falecimento ocorrido no último dia 11 de abril
de 2018. Na forma do Regimento Interno, foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão o Requerimento nº: 165/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito, assim como não houve indicações das Lideranças para
usar o tempo dos Partidos e Blocos. Não havendo oradores inscritos no
Expediente Final e nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 17 de abril de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Sousa Neto - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Doutor Levi
Pontes - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 443/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores

ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de abril  de

2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STENIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INACIO -
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 443/2018

MATRÍCULA N O M E                                            NÍVEL
1647767 Francinete Paula da S. Candido             XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 444/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,
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R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 1º de março do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de abril de

2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STENIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INACIO -
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 444/2018
  ONRET. FEVEREIROOVEMBROUTUBRO
MATRÍCULA                      N O M E                                 NÍVEL
1647833                  Vilson Pereira Carvalho                          XVII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 445/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores

ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro, a partir de 1º de abril do ano em curso, revogadas as
disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de abril de

2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STENIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INACIO -
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 445/2018

MATRÍCULA N O M E                                           NÍVEL
1647783 Kayo Brunno Gonçalves XV
1647791 Adriano Ferreira Dias XVII
1647817 Tatiana Aguiar Dantas Ferreira IX
1647809 Evanda Tabosa de Mesquita VI
1647866 Aruanã Barros de Arruda Teixeira XVII
1647775 Jaderson Claudio V. da Silva XVII
1647734 Francisca de Fatima Correa C. Monteiro XVII
1647742 Natalia Ferreira da S. Cunha XV
1639996 Lothar Matheus A. Vilar XV
1647759 Vitoria Cunha Machado XV
1647726 Murilo Carvalho F. Pereira XVII
1647841 Mirla Mikaelle M. Batalha XV
1647825 Jayron Ryder Garreto XV
1647858 Vanuza Gomes Cabral XV
1647957 George de Jesus Santos XV
1647890 Brenda Stephanny da Silva XV
1647916 Antonio Wagner Almeida Silva XV
1647924 Ricardo Fernandes Lins XV
1647882 João Batista de Magalhães XV
1647908 Rodolfo Rodrigo Costa Neto XV
1647874 Daniel Itapary Brandão XV
1647965 Elisandra da Silva e Silva XV
1647973 Geraldo Nascimento Júnior XV

1647981 Francisco Anderson Santa Leitão XV
1646397 Flaubia Lima Nunes XV
1646124 Raimundo Nonato Serra Ribeiro XV
1647932 Flavia Cristina F. dos Santos XV
1647940 Naylton Flavio dos S. Araujo XV
1388156 Gracileide Lima dos Santos XV
1624071 Camila Pinheiro Borges XV
1646025 Alexsandro da Costa Lira XV
1635754 Railton Campos Costa XIV
1637438 Samylle Suzany F. Alves XIII
1632660 Rafaela Oliveira Rolim Lima XV
1644806 Francisco Valdenildo B. da Silva XV
1646645 Aloisio Duailibe B.P. Pinheiro XV
1387943 Flavia Isabel Uchoa S. Azevedo X
1643295 Sandirlene Gonçalves Silva XV
1633007 Taynaele Ayane Melo Batalha XV
1646595 Bianca Daniely de S. da Silva XV
1641018 Eloa Lima Utta da Silva XV
1613298 Francisco Getulio Silva de Lima XV
1613868 Maxwel do Nascimento Porto XV
1648013 Celia Maria Valente Marques XV
1648021 Vera Lucia Lima de M. Soares XV
1634781 Antonio Kleber Silva Vieira XI
1393891 Moizeis  Terencio B. de O. Neto XI
1618263 Elizelton Silva XV
1645944 Joaquim Jose Nolasco Queiroz XV
1640549 Saride Maita Alves C. Cirilo XV
1612639 Nilian Nascimento Goulart XV
1640713 Valdir Costa Vieira XV
1648039 Joelma Samara Castro Sousa X
1645589 Manoel Klinger Lima e Sousa XI
1643865 Francisca das Chagas de S. Abreu XV
1648047 Abigail de Oliveira Souza XI
1215136 Benjamim Alves N. Filho XIV
1637966 Jaldenir Castro Camara IX
1606433 Jeofran Bogea Serra VII
1647312 Silvio Cesar S. Conceição VI
1647338 Fabiano Jefferson Diniz Araujo V
1647346 Eider Cutrim Serra Junior V
1647320 Jhonnathan Almeida Carvalho V

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 001/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 032/

2018, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Estadual nº 9.664,
de 17 de julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e
Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Poder Executivo Estadual – PGCE e revoga dispositivos da Lei
Estadual nº 9.299 de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a criação
de cargos efetivos das Carreiras de Especialistas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental de Planejamento e Orçamento e de Finanças e
Controle, no âmbito do Poder Executivo Estadual.”

O Projeto está alterando a denominação da carreira de Planejamento
e Finanças para Planejamento e Finanças Públicas, também alterou os
requisitos para ingresso nos cargos de Especialista em Gestão Pública e
Analista de Planejamento e Finanças Pública acrescentando Pós Graduação
em Gestão Pública ou equivalentes para o primeiro e o Pós Graduação
em Orçamento Público e Finanças Públicas ou equivalente.

Também estão revogando artigos 3º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, parágrafo único do art. 8º e os Anexos I, IV, V, e VI da Lei
Estadual nº 9.299, de 23 de novembro de 2010, bem como excluindo a
dedicação exclusiva dos integrantes da carreira.
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 O presente Projeto de Lei visa solucionar algumas

incompatibilidades existentes entre as Leis nº 9.299, de 23 de novembro de
2010, que criou estrutura do Poder Executivo Estadual, as carreiras de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, de
Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle, sendo estas integradas
pelos cargos de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,
pertencente, de Analista de Planejamento e orçamento e Analista de Finanças
e Controle, com a Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, que instituiu o
Plano Geral de Carreiras e cargos dos Servidores da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual - PGCE.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 092/2018), obtendo o parecer
de constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável.

Em observância ao princípio do devido processo legislativo, além
da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é realizada
pela Comissão de Constituição e Justiça, há análise de mérito a ser realizada
pelas Comissões temáticas como a presente Comissão.

Como podemos observar, o Projeto de Lei está propondo a
reorganização da carreira e dos cargos de Analista de Planejamento e Finanças
Públicas, onde passa exigir como requisito para cargo Pós-Graduação.

Necessário dizer que a iniciativa para restruturação das carreiras e
cargos se encontra no âmbito discricionário de cada Poder, ficando sob sua
responsabilidade a análise da conveniência e oportunidade para deflagrar o
processo legislativo sobre a matéria.

O Poder Executivo já possui seu Plano de Cargos através da Lei nº
9.664, de 17 de Julho de 2012, onde está enquadrado as Carreiras de
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental de
Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle. Não encontramos no
referido Projeto de Lei nenhuma incompatibilidade com o Plano de Cargos
acima mencionado.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento às necessidades da Administração Pública,
pois a alteração na forma de provimento no cargo público de Analista de
Planejamento e Finanças Públicas, visa selecionar candidatos capacitados
para o desenvolvimento das atividades atinentes ao planejamento e controle
das finanças e do orçamento público, com isso passa-se a exigir a graduação
nos cursos de Administração, Contabilidade, Direito ou Economia, bem
como de pós-graduação em Orçamento Público e Finanças Públicas ou
equivalente, tornando-se desnecessária a realização de curso específico de
formação profissional, nos termos anteriormente estabelecidos pela Lei nº
9.299, de 23 de novembro de 2010, o que gera economia ao poder público,
pois não será mais necessário custear tal curso.

 Note-se que o presente Projeto de Lei demonstra a necessidade
de solucionar pontuais incongruências e incompatibilidades da Lei nº 9.299,
de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos
das Carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle,
no âmbito do Poder Executivo Estadual, pela superveniência da Lei Estadual
nº 9.664, de 17 de julho de 2012, que instituiu o Plano Geral de Carreiras
e cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Poder Executivo Estadual – PGCE.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores
da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a eficiência da
Administração.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei,

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade,
no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
032/2018, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 18 de abril de 2018.

Deputado Junior Verde- Presidente e Relator
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Marco Aurélio

Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Econômicos,
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura.

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às
oito horas e trinta minutos, na Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin”,
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, foi realizada Reunião
Ordinária da Comissão de Assuntos Econômicos. Presentes os Senhores
Deputados: Bira do Pindaré - Presidente, Antônio Pereira - Vice-Presidente,
Cabo Campos e Edson Araújo. Constatada a presença de número legal
para deliberação dos trabalhos, o Senhor Presidente Deputado Bira do
Pindaré, iniciou os trabalhos e apresentou Requerimento nº 113/2018, de
Sua Autoria, solicitando Audiência Pública para tratar da Regulamentação
da Profissão de Bombeiro Civil no Estado do Maranhão. Dando
continuidade o Senhor Presidente teceu comentários acerca do assunto em
pauta, passando em seguida a palavra aos Deputados presentes onde
ressaltaram a importância da realização da referida Audiência Pública.
Logo a seguir o Senhor Presidente Deputado Bira do Pindaré, colocou em
votação o Requerimento acima citado, como também a data e hora da
realização da Audiência Pública para o dia 02 de maio do ano em curso, às
14h30min, no Plenário Deputado “Gervásio Santos – Plenarinho, deste
Poder, sugestão aprovada por unanimidade pelos membros presentes.
Finalizando o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores
Deputados e determinou que fosse encaminhado Oficio ao Presidente da
Casa comunicando a realização da referida Audiência no local acima citado.
Ato contínuo o Senhor Presidente Deputado Bira do Pindaré, solicitou à
Secretaria da Comissão, providencias no sentido de organizar os trabalhos
para a realização da referida Audiência Pública. Nada mais havendo a tratar
foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Lucia Maria Oliveira Furtado
Lopes, Secretária da Comissão, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada será devidamente assinada. Sala das Comissões Deputado ‘Léo
Franklin”, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em 18 de
abril de 2018. DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Presidente.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6121/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, inciso I da Lei nº 8.666/93 e autorizo
a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa EATON
POWER SOLUTION LTDA. (CNPJ nº 62.532.007/0001-01), para
aquisição de baterias para os equipamentos (nobreaks) de proteção e
alimentação de energia elétrica, no valor de R$ 199.656,00 (cento e noventa
e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), visando proporcionar a
melhoria da qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores
e melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços prestados
neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo
de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,
18  DE ABRIL DE 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto-Presidente
ALEMA.
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1281/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/
93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS
ESTADUAIS - UNALE, CNPJ n°. 00.627.992/0001-81, para efetivação
da inscrição da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na XXII
Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - CNLE, a
ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 09 a 11 de maio de 2018,
no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),  visando proporcionar
aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de
maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial,
no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE
E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,
18  DE ABRIL DE 2018.  Deputado Othelino Nova Alves Neto- Presidente
ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente
na espécie ar condicionado Split para futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do
artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da
Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 002/2018-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 008/2018-
CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 5832/2017-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora do
certame, a E.D. PINHEIRO PEREIRA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO,
com valor total de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), nos
termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à
Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 17 de
abril de 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente.
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