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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/05/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24.05.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 029/
2018. ALTERA A LEI Nº 10.506, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016,
QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA
MEU MARANHÃO”, O “CHEQUE- MINHA CASA” E CONCEDE
INCENTIVO FISCAL DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERNAS,
COM MERCADORIAS DESTINADAS ÀS OBRAS VINCULADAS
AO REFERIDO PROGRAMA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21,22 E 23.05.18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 222/2018).

2. PROJETO DE LEI Nº 105/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DECLARA COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA REGIÃO
DA “GRANDE MADRE DEUS” NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS,
DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21, 22 E 23.05.18 POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 032/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DOMÉSTICOS COM IDOSOS, A SER REALIZADA ANUALMENTE
NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JULHO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

4. PROJETO DE LEI Nº 051/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “CRIA O PROGRAMA
DE FISIOTERAPIA” PARA IDOSO (FISIOTERAPIA GERIÁTRICA)
EM TODA REDE ESTADUAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; SAÚDE
ACATANDO SUBSTITUTIVO, OFERECIDO PELO RELATOR DAS
COMISSÕES DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

IV – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – (REQ. Nº 217/2018)

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE DISPÕE
SOBRE A CONSULTA PLEBISCITÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE
POÇÃO DE PEDRAS E BERNARDO DO MEARIM, ACERCA DO
DESMEMBRAMENTO E ANEXAÇÃO DE POVOADO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21, 22 E 23.05.18 POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
CONCEDE MEDALHA ‘MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
RODRIGO MAIA ROCHA – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 21,22 E 23.05.18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (NºS 203 E
244/2018).

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO SÉRGIO FROTA QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR CELSO
MODY, CANTOR E INTÉRPRETE DA ESCOLA DE SAMBA
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, NATURAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO. – DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
TÉCNICAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21,22 E 23.05.18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO SENHOR LUCAS DANIEL FERNANDES CARDOSO.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 21,22 E 23.05.18  POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

VII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONCEDE
A MEDALHA ‘MANUEL BECKMAN” AO SENHOR CARLOS
ALESSANDRO RODRIGUES ASSIS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA  23.05.18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.
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VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO Nº 198/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE SEU 69º
(SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16, 17 E 18/05/
18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO E DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 21, 22 E 23.05.18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL (3º SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 215/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES DAS
CÂMARAS MUNICIPAIS, PARABENIZANDO-OS PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE SUAS CIDADES: BARRA DO
CORDA, EM 03/05; PASSAGEM FRANCA, EM 08/05; SÃO
FRANCISCO DO MARANHÃO, EM 10/05; CAJAPIÓ E NOVA
IORQUE, EM 11/05; ESTREITO, EM 12/05 E ALTO PARNAÍBA,
EM 19/05/18. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16,21,22 E 23/
05/18, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DO DIA   17/05/
18  DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 219/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA
DO CORDA, PELA PASSAGEM DE SEU 183º (CENTÉSIMO
OCTOGÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO
DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
16,21,22 E 23/05/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 17/
05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (3ª
SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 220/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE  LEI Nº 067/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE “CRIA O DIA ESTADUAL DO
ANALISTA JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA ESTADUAL”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 E 23/05/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL E 17 E 21/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA EM PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 221/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, OS PROJETOS DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nºs 020 e 021/2018, AMBOS DE SUA
AUTORIA, QUE CONCEDEM OS “TÍTULOS DE CIDADÃO
MARANHENSE AOS PASTORES IVAN PEREIRA BASTOS E
SAMUEL CÂMARA”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21,
22 E 23/05/18,  POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 17/05/18,
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

15. REQUERIMENTO Nº 223/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA,

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR
ROBSON BRAGA DE ANDRADE, PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI, PELO
RECEBIMENTO DE SEU TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE,
EM SESSÃO SOLENE REALIZADA NESTE PARLAMENTO, NO
DIA 10 DE MAIO, DO ANO EM CURSO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL E 17/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM
PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

16. REQUERIMENTO Nº 225/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 059/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE “REGULAMENTA O SERVIÇO DE
PUBLICIDADE ALTERNATIVA DE LINHA MODULADA”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 ,22 E 23/05/18, POR FALTA
DE QUÓRUM . (3ª SESSÃO).

17. REQUERIMENTO Nº 226/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 225/2015, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM.  (3ª
SESSÃO).

18. REQUERIMENTO Nº 227/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 112/2017, DE SUA AUTORIA. . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM.  (3ª
SESSÃO).

19. REQUERIMENTO Nº 228/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 128/2017, DE SUA AUTORIA. . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM.  (3ª
SESSÃO).

20. REQUERIMENTO Nº 229/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 190/2016, DE SUA AUTORIA. . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM.  (3ª
SESSÃO).

21. REQUERIMENTO Nº 230/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, SENHOR
FRANCISCO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, PELA PASSAGEM DO
SEU 58º (QUINQUAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 15
DE MAIO DO CORRENTE ANO. . TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
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E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUORUM.  (3ª SESSÃO).

22. REQUERIMENTO Nº 233/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES, AO VICE-PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF),
FERNANDO SARNEY, PELA SUA REELEIÇÃO COMO
REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE
FUTEBOL (CONMEBOL). . TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUORUM.  (3ª SESSÃO).

23. REQUERIMENTO Nº 234/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA LOGO APÓS A SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRÓXIMO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE
ANO, ÀS 11:00H, UMA SESSÃO SOLENE PARA A ENTREGA DOS
TÍTULOS DE CIDADÃO MARANHENSE AOS SENHORES
SAMUEL CÂMARA E IVAN PEREIRA BASTOS. . TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUORUM.  (3ª
SESSÃO).

24. REQUERIMENTO Nº 249/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADA SESSÃO SOLENE, A SER
REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO,
DESTINADA À ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”, AO SENHOR FLÁVIO
TRINDADE JERÔNIMO. . . TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21,22 E 23/05/18, POR FALTA DE QUORUM.  (3ª SESSÃO).

25. REQUERIMENTO Nº 250/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SENHOR ANTÔNIO GONÇALVES,
PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA II DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, POR SUA ELEIÇÃO
PARA A PRESIDÊNCIA DO SINDICATO NACIONAL DOS
DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES,
BIÊNIO 2018-2020.  . TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21,22 E 23/05/
18, POR FALTA DE QUORUM.  (3ª SESSÃO).

26. REQUERIMENTO Nº 253/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA
DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ, SENHORA FRANCISCA CONSUELO
LIMA DA SILVA, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO, NO
DIA 22 DE MAIO DO ANO EM CURSO.

IX - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

27. REQUERIMENTO Nº 254/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE
ANO, PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 24/05/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 121/18, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que fica instituído o Programa de Incentivo à Música no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 122/18, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui o Programa de Combate ao Assédio Sexual no
Transporte Coletivo.

3. PROJETO DE LEI Nº 123/18, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui o Programa de realização de Palestras e/ou
Atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e
Educação financeira no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 124/18, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate
às Doenças Associadas à Exposição Solar no Trabalho.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 120/18, de autoria do Senhor Deputado

Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado do
Maranhão criar, no âmbito da Secretaria da Saúde, o Programa Censo de
Pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista e de seus familiares,
e dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/18, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento
ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de
plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso de negativa de
cobertura e dá outras providências.

2. PROJETO DF LEI Nº 116/18, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que dispõe sobre a reparação de danos e a aplicação de multa
nos casos de pichação, depredação, destruição e outros meios de danificação
do patrimônio público.

3. PROJETO DE LEI Nº 117/18, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública, a Associação Comunitária
de Rádio e Difusão de Grajaú, com sede e foro no município de Grajaú-
MA.

4. PROJETO DE LEI Nº 118/18, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, o Centro Educacional
Pilar, com sede e foro no município de São Luis-MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 119/18, de autoria do Senhor Deputado
Edilázio Junior, que considera de Utilidade Pública, Instituição Os
Remanescentes do poder de Deus, com sede e foro no município de São
Luis-MA.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, a Senhora Thaynara Oliveira Gomes.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhora Preta Maria Gadelha Gil
Moreira de Godoy.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 038/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, ao Senhor Phabullo Rodrigues da
Silva.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/18,
de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título
Póstumo de Cidadão Maranhense ao Padre Josimo Tavares por sua atuação
para na defesa social à reforma agrária no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 114/18, de autoria do Senhor Deputado

Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública, a Fundação Esportiva Pé
de Atleta, com sede e foro no município de Açailândia-MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, ao Senhor Rômulo Aranha Estrela,
em função do desenvolvimento cultural e artístico do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/18,
de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Roque Kasmirski, natural de Nova
Prata, no Estado do Rio Grande do Sul.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 23 DE MAIO 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 vinte e três de maio de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi Pontes.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do Pindaré.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – 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 BIRA DO PINDARÉ (lê texto bíblico e ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 39 / 18.

São Luís,  21 de maio  de 2018.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência
a presente Medida Provisória que dispõe sobre a qualificação de entidades
como organizações sociais estaduais, disciplina o procedimento de
chamamento e seleção públicos e dá outras providências.

É consabido que os serviços de interesse público podem ser
prestados pelo Estado de forma direta ou indireta. Nesse contexto, as
organizações sociais são concebidas como entidades privadas sem lucrativos,
criadas por particulares, para o desenvolvimento de serviços não exclusivos
em colaboração com o Estado.

Em âmbito estadual, a matéria é disciplinada pela Lei nº 7.066, de
03 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a qualificação de entidades como
Organizações Sociais e da outras providências.

Não obstante, considerando que, em razão do princípio da
eficiência, os serviços públicos devem ser prestados com qualidade,
perfeição e rendimento funcional e que a administração pública gerencial
tem como norte o estabelecimento de metas e critérios objetivos de
avaliação e desempenho das atividades, atualização do marco regulatório
das organizações sociais estaduais é medida que se impõe.

Assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisória em
epígrafe reside, em especial, na necessidade de concretizar a objetividade,
transparência e imparcialidade nas contratações públicas.

De outra banda, a urgência da propositura da presente Medida
Provisória decorre de sua imprescindibilidade para aperfeiçoamento da
prestação dos serviços de interesse público. Ademais, ressalte-se que as
organizações sociais são eficiente instrumento de execução das políticas
públicas estaduais.

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

Agradeço, desde já, o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação desta Medida Provisória.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº  275 DE  18 DE  MAIO DE 2018.

Dispõe sobre a qualificação de entidades como
organizações sociais estaduais, disciplina o
procedimento de chamamento e seleção públicos e dá
outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I
Da Qualificação

Art. 1º A qualificação de pessoas jurídicas de direito privado
como organizações sociais dar-se-á por meio de decreto do Chefe do
Executivo.

§1º O Poder Público Estadual estimulará a qualificação como
organização social do maior número possível de entidades de direito
privado, com a finalidade de, por meio da constituição de banco cadastral,
proporcionar, por ocasião da celebração de ajustes de colaboração, maior
concorrência entre os interessados e garantir que a melhor escolha seja feita
pela Administração Pública Estadual. 

§2º A qualquer tempo, as entidades interessadas em se qualificarem
como organizações sociais poderão pleitear a expedição do respectivo
título, mediante requerimento ao Secretário de Estado ou dirigente máximo
do órgão interessado.

§3º No procedimento de que trata o § 2º deste artigo, o órgão ou a
entidade da área correspondente deverá manifestar-se, de maneira concisa
e objetiva, acerca da capacidade técnica da entidade na área em que se
pretende qualificar como organização social.

§4º Na análise da capacidade técnica a que se refere o §3º deste
artigo, o órgão ou a entidade correspondente deverá levar em consideração,
dentre outros fatores, a específica qualificação profissional do corpo técnico
e diretivo da entidade.
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Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas

referidas no art. 1º desta Medida Provisória habilitem-se à qualificação
como organização social:

I - atuar essencialmente nas áreas de:
a) assistência social;
b) cultura;
c) educação;
d) desenvolvimento tecnológico;
e) gestão de atendimento ao público;
f) gestão de serviços sociais e auxiliares em unidades prisionais;
g) medidas socioeducativas;
h) pesquisa científica;
i) proteção e preservação do meio ambiente;
j) saúde;
k) educação profissional e tecnológica;
l) esporte e lazer;
m) assistência técnica e extensão rural;
II - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de

atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento

de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de que a entidade possui, como órgãos de

deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma
diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição
e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Medida
Provisória;

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade,
de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado,

dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na

forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio

líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada
ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou
das doações que lhe forem destinados, bem como dos excedentes financeiros
decorrentes de suas atividades, exclusivamente quanto aos advindos do
contrato de gestão com o Poder Público estadual, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no
âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado;

III - não ser qualificada, pelo Estado do Maranhão, como
organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Seção II
Da Seleção da Organização Social e do Contrato de Gestão

Art. 3º Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se por
contrato de gestão o ajuste de natureza colaborativa celebrado pelo Poder
Público com entidade qualificada como organização social, com vistas à
formação de parceira entre as partes para fomento e execução das atividades
constantes das alíneas do inciso I do art. 2º desta Medida Provisória.

Art. 4º A celebração de contrato de gestão com organizações sociais
será precedida de chamamento público, para que todas as interessadas em
firmar ajuste com o Poder Público possam se apresentar ao procedimento
de seleção de que trata o art. 5º desta Medida Provisória.

Art. 5º O procedimento de seleção de organizações sociais para
efeito de ajuste com o Poder Público far-se-á com observância das seguintes
etapas:

I - publicação de edital, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias para apresentação de propostas;

II - recebimento e julgamento das propostas de trabalho;
III – homologação.

§ 1º Os atos previstos nos incisos I a III deste artigo constituem
atribuição do Secretário de Estado ou do dirigente da entidade da respectiva
área objeto de fomento público por meio da celebração de contrato de
gestão, incumbindo-lhe, ainda, instituir comissão formada por, no mínimo,
3 (três) membros, com a finalidade de proceder ao recebimento e julgamento
das propostas.

§ 2º A publicação referida no inciso I deste artigo dar-se-á por meio
de avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão e em jornal
de grande circulação da Capital do Estado, além de disponibilização do
edital em sítio eletrônico oficial.

Art. 6º O edital de seleção conterá:
I - descrição detalhada da atividade a ser executada e dos bens,

recursos e equipamentos a serem destinados ao fim pretendido;
II - critérios objetivos para a seleção da proposta que, em termos

de gestão, eficiência operacional e técnica do serviço público a ser prestado,
melhor atenda aos interesses perseguidos pela Administração Pública;

III - exigências relativas à comprovação da regularidade jurídica e
fiscal, da boa condição econômico-financeira, da qualificação técnica e da
capacidade operacional da entidade para a gestão da atividade;

IV - prazo para apresentação da proposta de trabalho, observado
o lapso temporal mínimo estabelecido pelo inciso I do art. 5º desta Medida
Provisória.

Art. 7º A proposta de trabalho apresentada pela organização social,
com especificação do respectivo programa, conterá os meios e recursos
orçamentários necessários à prestação dos serviços a serem transferidos,
devendo ser acompanhada, ainda, de:

I - plano definidor das metas operacionais indicativas de melhoria
da eficiência e qualidade do serviço do ponto de vista econômico, operacional
e administrativo, e os respectivos prazos de execução;

II - documentos comprobatórios da regularidade jurídico-fiscal,
econômica e financeira;

III - documentos demonstrativos de experiência técnica.
§ 1º A comprovação da regularidade econômica e financeira far-se-

á por meio da apresentação de índices contábeis usualmente aceitos,
subscritos por profissional legalmente habilitado.

§ 2º O cumprimento da exigência de que trata o inciso III deste
artigo limitar-se-á à demonstração, pela entidade, da sua experiência
gerencial, bem como a capacidade técnica de seu corpo diretivo, podendo
o edital estabelecer, conforme recomendem o interesse público e a natureza
dos serviços a serem transferidos, comprovação de tempo mínimo de
existência da entidade.

§ 3º Na hipótese de o edital não conter a exigência de tempo
mínimo a que se refere parágrafo anterior, as entidades com menos de 1
(um) ano de funcionamento comprovarão experiência gerencial através da
qualificação de seu corpo técnico e diretivo.

§4º A organização social que, com base no § 3º deste artigo, celebrar
contrato de gestão com o Poder Público deverá, durante a vigência do
ajuste, preservar em seus quadros a referida qualificação do pessoal técnico
e diretivo, sob pena de sua desqualificação.

§5º Na hipótese de uma única organização social, por ocasião do
chamamento público regularmente instaurado, manifestar interesse na
celebração de contrato de gestão, poderá o Poder Público com ela celebrar
o respectivo ajuste, desde que atendidas as exigências relativas à habilitação
e proposta de trabalho e financeira.

Art. 8º São critérios para a seleção e o julgamento das propostas:
I - o mérito intrínseco e a adequação ao edital do projeto e/ou

programa de trabalho apresentado;
II - a capacidade técnica e operacional da entidade;
III - a adequação entre os meios propostos, os seus custos, os

cronogramas e os resultados pretendidos;
IV - a confiabilidade dos indicadores, as fórmulas e os parâmetros

definidores da qualidade do serviço;
V - a regularidade jurídica e fiscal da entidade.
Parágrafo único. Observados os princípios da Administração

Pública, é inaceitável como critério de seleção, de pontuação ou de
desqualificação o local de domicílio da organização social ou a exigência de
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experiência de trabalho por ela executado no local de domicílio do órgão
estatal contratante.

Art. 9º Nos casos de reiterado descumprimento contratual, quando
assim exigir a gravidade dos fatos e o interesse público, e diante de risco
iminente, poderá a Administração Pública, dentre outras providências,
determinar a suspensão cautelar do contrato pelo prazo de 90 (noventa)
dias, podendo ser prorrogado por igual período.

§1º Após a suspensão cautelar será determinada a notificação da
organização social, visando à ciência e manifestação em 5 (cinco) dias, bem
como a retenção do acervo patrimonial e recursos financeiros
disponibilizados para execução contratual durante o período em que
perdurar a suspensão.

§2º Para garantir a continuidade dos serviços e não sendo viável
reassumir a execução direta do projeto, da atividade e/ou do serviço, poderá
ser celebrado contrato de gestão emergencial com outra organização social,
igualmente qualificada no âmbito do Estado, até que se conclua o
procedimento de chamamento público.

Art. 10. O Secretário de Estado ou o dirigente de entidade da
Administração indireta da área do serviço objeto de contrato de gestão
poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista
no art. 7º desta Medida Provisória, nas seguintes situações:

I - nos casos em que, por inadimplemento do parceiro privado,
com ou sem desqualificação da organização social, houver rescisão do
contrato de gestão, para o que poderá o Poder Público, para garantia da
continuidade, em não sendo viável reassumir a execução direta do projeto,
da atividade e/ou do serviço, celebrar contrato de gestão emergencial com
outra organização social, igualmente qualificada no âmbito do Estado, pelo
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contado da outorga do ajuste, vedada a sua prorrogação, e desde que a
entidade adote formalmente como sua a proposta de trabalho objeto do
ajuste rescindido;

II - nos casos em que o projeto, a atividade ou o serviço objeto do
contrato de gestão já tenha sido realizado adequadamente mediante contrato
de gestão com a mesma entidade, a ser contratada, há pelo menos 3 (três)
anos, e cujas prestações de contas não tenham sido rejeitadas;

III - quando, em procedimento de seleção regularmente instaurado,
nenhuma organização social restar habilitada à apresentação de propostas
de trabalho.

Parágrafo único.  Durante o prazo de que trata o inciso I deste
artigo, deverá o Poder Público, em não pretendendo reassumir a execução
direta do projeto, da atividade e/ou do serviço, adotar providências para a
realização de novo chamamento público para a celebração de contrato de
gestão.

Art. 11. A qualificação como organização social da entidade
interessada é, em qualquer caso, condição indispensável para a participação
no procedimento de seleção.

Art. 12. No caso de desfazimento do contrato de gestão em face
do descumprimento contratual, inadimplemento ou prática de irregularidade
pela Organização Social, o Estado poderá reter os valores referentes aos
custos para a administração da unidade de saúde, a contar da data da
suspensão da execução do contrato de gestão.

§ 1º Dentre os valores que poderão ser retidos estão compreendidos
aqueles referentes às indenizações decorrentes das rescisões trabalhistas
que vierem a ser realizadas, inclusive as relativas à estabilidade provisória,
além de tributos, encargos sociais e multas.

§ 2º Em razão da natureza dos serviços prestados e tendo em vista
a impossibilidade de interrupção, a sucessão de uma organização social
por outra transferirá à sucessora os vínculos empregatícios decorrentes do
contrato de gestão anterior.

§3º No caso de desfazimento do contrato de gestão pelo Estado,
em hipóteses diferentes das previstas no caput do presente artigo, este
deverá transferir à organização social os valores referentes às indenizações
decorrentes das rescisões trabalhistas que por essa razão vierem a ser
realizadas, sendo de responsabilidade da organização social o pagamento
de todas as verbas trabalhistas.

§4º A responsabilização de dirigentes da organização social sucedida
por má gestão decorrente de inadimplemento ou não do contrato rescindido
dar-se-á mediante o devido processo legal, observados o contraditório e a
ampla defesa.

Art. 13. O contrato de gestão, que terá por base minuta-padrão,
deverá discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder
Público e da organização social, sem prejuízo de outras especificidades e
cláusulas técnicas, a cargo do órgão ou da entidade correspondente à
atividade fomentada.

§1º Fica limitada a 3% (três por cento) do repasse mensal feito
pelo Poder Público à organização social a realização de despesas
administrativas, tais como pagamento de diárias, passagens aéreas, serviço
de telefonia e internet móvel, hospedagem, aluguel de veículos e outras,
bem como contratação de serviços de consultoria, devendo ainda ser
atendidos os seguintes requisitos:

I - vinculação direta à execução do objeto do contrato de gestão;
II – caráter temporário da despesa;
III – previsão expressa em programa de trabalho e no contrato de

gestão, com a respectiva estimativa de gastos;
IV – não se configurar a despesa como taxa de administração,

compreendo-se como tal aquela que possui caráter remuneratório, cujo
pagamento é vedado.

Art. 14. Fica autorizado o reembolso, por meio de rateio, das
despesas administrativas eventualmente realizadas pela organização social,
nas hipóteses em que esta se serve da estrutura de sua unidade de
representação, desde que os dispêndios sejam comprovadamente vinculados
à execução do objeto do contrato de gestão e tenham sido previamente
autorizados pelo órgão ou pela entidade supervisora do contrato de gestão.

§1º Ficam sujeitos ao limite de 3% (três por cento) de que trata o
§ 1º do art. 12 desta Medida Provisória, em conjunto com as despesas ali
previstas, os dispêndios administrativos que, na forma do caput deste
artigo, são passíveis de rateio.

§2º Os critérios para o rateio a que alude o caput deste artigo serão
disciplinados por ato do titular do órgão ou da entidade supervisora do
contrato de gestão, sendo vedada a delegação de tal atribuição.

Art. 15. Na elaboração do Contrato de Gestão devem ser
observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, economicidade e, também, os seguintes preceitos:

I - especificação do programa de trabalho proposto pela
organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos
prazos de execução, bem como a previsão expressa dos critérios objetivos
de  avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de
qualidade e produtividade;

II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com
remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas
funções, sendo vedada a remuneração de empregados e diretores,
estatutários ou não, por meio de interposta pessoa jurídica.

Art. 16. Durante o vínculo do contrato de gestão, são permitidas
alterações quantitativas e qualitativas, celebradas por meio de aditivos ao
ajuste, desde que as modificações não desnaturem seu objeto.  

§1º Por alterações quantitativas entendem-se aquelas relativas à
vigência do contrato de gestão, bem como as referentes ao programa de
trabalho da entidade, em especial no que diz respeito a maior ou menor
oferta de prestações materialmente fruíveis aos usuários de serviços sociais.

§2º Por alterações qualitativas entendem-se as referentes ao
atingimento de metas e objetivos.

Art. 17. Fica vedada a celebração de contrato de gestão com
organização social que:

I - esteja omissa no dever de prestar contas do contrato de gestão,
seja qual for a sua natureza, anteriormente celebrado com ente da
Administração de qualquer esfera da Federação;

II - tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública
Estadual nos últimos 5 (cinco) anos;
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III - tenha tido as contas de contratos de gestão julgadas irregulares

ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, nos últimos 8 (oito) anos;

IV - tenha entre seus dirigentes, em diretoria estatutária ou não, ou
como membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, pessoa:

a) cujas contas relativas à aplicação de recursos públicos tenham
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federação, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo de provimento em comissão, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, ainda que não
transitada em julgado a decisão condenatória e, em isso havendo, enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei
federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992;

d) que tenha sido responsabilizada ou condenada pela prática de
infração penal, civil ou administrativa nas situações que, descritas pela
legislação eleitoral, configurem hipóteses de inelegibilidade.

Art. 18. Nos ajustes onerosos ou não, celebrados pelas organizações
sociais com terceiros, fica vedado o estabelecimento de avença com pessoas
jurídicas ou instituições das quais façam parte os seus dirigentes ou
associados.

Art. 19. Os bens móveis e imóveis adquiridos pela organização
social, utilizando-se de recursos provenientes da celebração de contrato de
gestão, destinar-se-ão, exclusivamente, à sua execução, devendo a respectiva
titularidade ser transferida de imediato ao Estado. 

§1º Poderá o Poder Público, conforme recomende o interesse
público, mediante ato fundamentado do Secretário de Estado ou do dirigente
da entidade da área a fim realizar repasse de recursos à organização social,
a título de investimento, no início ou durante a execução do contrato de
gestão, para ampliação de estruturas físicas já existentes e aquisição de
bens móveis complementares de qualquer natureza que se fizerem
necessários à prestação dos serviços públicos.

§2º A aquisição de bens imóveis, a ser realizada durante a execução
do contrato de gestão, com recursos dele provenientes, será precedida de
autorização do titular do órgão ou da entidade estatal parceira, atendida a
parte final do que dispõe o caput deste artigo.

§3º Em relação à substituição dos bens móveis adquiridos
diretamente pela organização social, fica garantida a esta a utilização de
procedimento próprio e simplificado para a realização de alienações, com
controle patrimonial direto pela Secretaria de Estado ou entidade da área
correspondente.

Art. 20. A execução do Contrato de Gestão celebrado por
organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.

§1º O parceiro privado apresentará ao órgão ou à entidade do
Poder Público supervisora signatária do ajuste, ao término de cada exercício
ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório
pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado
da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro e, ainda, a
cada 6 (seis) meses, certidões negativas de débitos perante a Fazenda
estadual, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como a relação das demandas
em que figure como réu, além de decisões judiciais que lhe foram
desfavoráveis e os valores das respectivas condenações.

§2º Os valores repassados pelo parceiro público e o cumprimento
das metas pelo parceiro privado serão, em periodicidade a ser definida no
contrato de gestão e não superior a 6 (seis) meses, contrastados para
certificação de sua efetiva correspondência.

§3º Os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão
devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada
pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por
especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.

Art. 21. Havendo indícios fundados de malversação de bens ou
recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização, quando
assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, representarão à

Secretaria de Transparência e Controle e à Procuradoria-Geral do Estado,
para adoção das medidas cabíveis.

Art. 22. Deve a organização social parceira realizar imediata
comunicação ao órgão ou à entidade supervisora e à Procuradoria-Geral do
Estado acerca das demandas judiciais em que figure como parte, com
encaminhamento a este último órgão das informações, dos dados e
documentos requisitados para a defesa dos interesses do Estado do
Maranhão, em juízo ou fora dele, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e criminal daquele que deixar de fazê-lo.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 23. As entidades qualificadas como organizações sociais são
declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para
todos os efeitos legais.

Art. 24. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos
orçamentários necessários ao cumprimento do Contrato de Gestão.

§1º São assegurados às organizações sociais os créditos constantes
do orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o
cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.

§2º Deverá a organização social manter e movimentar os recursos
transferidos pelo Estado em conta bancária específica.

§3º Nas situações em que o contrato de gestão consignar fontes
distintas de recursos orçamentários e seu objeto especificar a execução de
diversos programas governamentais, com exigências próprias de prestação
de contas, fica autorizada a manutenção e movimentação dos recursos pela
organização social em mais de 1 (uma) conta bancária, sempre com anuência
prévia do órgão supervisor e previsão expressa no respectivo contrato de
gestão. 

§4º Nos casos em que houver mais de 1 (um) contrato de gestão
celebrado pelo Estado com a mesma organização social, esta deverá possuir
conta bancária individualizada para cada um dos ajustes, observado o
disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

§5º Relativamente aos recursos financeiros passados à Organização
Social para desenvolvimento dos serviços de interesse público, não
subsistirá sigilo bancário oponível à Administração Pública.

Art. 25. O Estado poderá permitir às organizações sociais o uso
de bens, instalações e equipamentos públicos necessários à execução da
atividade objeto de transferência, mediante cláusula expressa do contrato
de gestão.

Art. 26. É facultada ao Poder Executivo a cessão de servidor às
organizações sociais, com ônus para a origem. 

§1º O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor,
computando-se o tempo de serviço prestado para todos os efeitos legais,
inclusive promoção por antiguidade e aposentadoria, está vinculada,
quando for o caso, ao desconto previdenciário próprio dos servidores
públicos do Estado. 

§2º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de
origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser
paga pela organização social. 

§4º Durante o período da disposição, o servidor público observará
as normas internas da organização social, cujas diretrizes serão consignadas
no contrato de gestão. 

§5º Caso o servidor público cedido à organização social não se
adapte às suas normas internas ou não esteja exercendo as suas atividades
em conformidade com elas, poderá ser devolvido ao seu órgão ou entidade
de origem, com a devida motivação.

Seção VI
Da Desqualificação

Art. 27. Constituem motivos para a desqualificação da entidade a
inobservância de qualquer dispositivo desta Medida Provisória, o exercício
de atividades não relacionadas às previstas nas alíneas do inciso I do art. 2º,
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bem como o inadimplemento do contrato de gestão celebrado com o Poder
Público.

§1º A desqualificação dar-se-á por meio de ato do Poder Executivo.
§2º A desqualificação será precedida de processo administrativo,

assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da
organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos
decorrentes de sua ação ou omissão, sem prejuízo das sanções previstas
no Contrato de Gestão.

§3º A desqualificação implicará reversão dos bens cujo uso tenha
sido permitido pelo Estado à organização social, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.

§4º A entidade que perder a qualificação de organização social
ficará impedida de requerer novamente o título pelo período de 5 (cinco)
anos, contados da data de publicação do ato de desqualificação.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. É vedado à entidade qualificada como organização social
qualquer tipo de participação em campanha de interesse político-partidário
ou eleitoral.

Art. 29. A organização social fará publicar, no Diário Oficial do
Estado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que
adotará para a contratação de obras, serviços, compras e admissão de
pessoal com emprego de recursos provenientes do Poder Público, em que
se estabeleça a observância dos princípios da impessoalidade, da moralidade,
da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia e da
publicidade.

Art. 30. As atuais organizações sociais com contrato de gestão
vigente com o Estado terão prazo de 90 (noventa) dias para adequarem-se
às disposições da presente Medida Provisória.

Art. 31. Revogam-se os arts. 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 10, §1º; 14; 15; 19 e
20, da Lei nº 7.066, de 03 de fevereiro de 1998.

Art. 32. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 18 DE  MAIO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA
E 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 121 / 18

Fica instituído o Programa de Incentivo à Música no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à Música no
âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O Programa estabelece os princípios e diretrizes
para a elaboração e implementação das Políticas Públicas para o Incentivo
e Acesso à Música no estado do Maranhão.

Art. 2° As políticas públicas e seus desdobramentos práticos em
planos, projetos, ações e suas avaliações visam assegurar o desenvolvimento,
a qualificação e o acesso ao público das produções artístico-musicais
produzidas no estado do Maranhão.

Art. 3° As Políticas Públicas para o Incentivo e Acesso à Música
no Maranhão podem constar no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) a partir da
publicação dessa Lei, com o objetivo de dar eficácia às politicas públicas
de forma progressiva.

Art. 4° As políticas, planos, projetos e serviços voltados ao
Incentivo à Música obedecerão aos seguintes princípios:

I - livre acesso às fontes da cultura musical e o pleno exercício dos
direitos culturais:

II - a promoção e o estimulo da produção cultural e artístico-
musical maranhense, com valorização de recursos humanos e conteúdos
locais:

III - o apoio, a valorização e a difusão do conjunto das
manifestações musicais e seus respectivos criadores;

IV - a proteção das expressões culturais dos grupos formadores
da sociedade maranhense e responsáveis pelo pluralismo da cultura estadual;

V - a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e
viver da sociedade maranhense;

VI - a preservação dos bens materiais e imateriais do patrimônio
cultural e histórico maranhense;

 VII - o estímulo à produção e à difusão de bens culturais de valor
universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;

VIII - a prioridade ao produto cultural originário do estado.
Art. 5° São diretrizes para a elaboração e implementação do

Programa de Incentivo à Música:
I - abordagem multidisciplinar e intersetorial em todos os níveis;
II - participação da sociedade, por meio de organizações

representativas;
III - planejamento com perspectiva de curto, médio e longo prazo

para os planos e programas;
IV - previsão e destinação de recursos financeiros;
V - monitoramento permanente, avaliação periódica e ampla

publicidade das ações e dos resultados.
Art. 6° As políticas públicas voltadas ao Incentivo à Música,

dentre outras metas, deverão contemplar ações multidisciplinares, tais
como:

I - palestras, Workshops e Seminários, visando à discussão, o
aprimoramento e o ensino de música, seus elementos e contexto;

II - shows e Festivais, visando a promoção e veiculação de artistas
maranhenses;

III - audiências Públicas e Conferências objetivando o
desenvolvimento e o incentivo à música;

IV - cursos de formação e aprimoramento musical;
V - atividades e ações que tenham como escopo final o incentivo

à prática musical e o acesso às manifestações artístico-musicais.
Art. 7° Para fins de execução das politicas públicas de Incentivo à

Música, o Poder Executivo poderá firmar convênios com órgãos da
Administração Direta ou Indireta, com outras esferas de governo, bem
como celebrar parcerias com o setor privado e termos de fomento e
colaboração, na forma da lei.

Parágrafo Único. As parcerias de que trata o “caput” deste artigo
serão precedidas, obrigatoriamente, de licitação ou chamamento público,
aos quais se dará ampla publicidade.

Art. 8° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 17 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal define, no inciso V, do Art. 23, como
competência comum a todos os entes da Federação (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios) proporcionar os meios de acesso à cultura. O texto
constitucional, no Art. 215, ainda dispõe que o Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional,
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
Na esfera municipal, insta observar o que versa o Art. 149 da Lei Orgânica
do Município, in verbis: Art. 149 - O Município assegurará a seus
habitantes o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
de cultura e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais. A Lei maior do Estado Democrático já assegura
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a todos, como Direito Social disposto no art. 6°, o acesso à cultura e sem
qualquer distinção, pelo Princípio da Isonomia.

Visto que toda a sociedade deve reconhecer e disseminar o que a
deixar particular, para que todos possam participar e envolver-se
integralmente. Pois essa troca e compartilhamento permite reconhecimento
de novas identidades, o que seria novo e estranho a alguns olhos passa a
não ser, acabando com a oportunidade de qualquer tipo de preconceito ou
discriminação. Listados os deveres da Administração Pública com o acesso
e a disseminação da Cultura, apresento o presente Projeto de Lei visando
instituir o “Programa de Incentivo e Acesso a Musica no âmbito do Estado
do Maranhão”, voltado a estabelecer os princípios e diretrizes para
elaboração e implementação das Políticas Públicas para o setor em nosso
estado. Por meio de parcerias público-privadas, poderemos ter festivais
de incentivo à música, como no passado já existiram; transformando os
parques de nossa cidade em ambientes de inspiração, lazer e convivência.
Basta criamos os meios legais através de políticas públicas que orientem e
incentivem a participação e ação do Estado bem como da população.

A fim de dar eficácia às políticas públicas de forma progressiva, o
Projeto de Lei prevê que as Políticas Públicas para o Incentivo e Acesso à
Música no âmbito do Estado do Maranhão podem constar no Plano
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA). As políticas públicas voltadas ao Incentivo à Música, dentre
outras metas, deverão contemplar ações multidisciplinares, tais como:
palestras, Workshops e Seminários, visando a discussão, o aprimoramento
e o ensino de música, seus elementos e contexto; shows e Festivais visando
a promoção e veiculação de artistas maranhenses.

A aprovação desta propositura visa a efetivação do direito da
população à cultura, engloba o reconhecimento a sociedade. Sendo a cultura
da sociedade maranhense complexa, criaremos um ambiente propício à
valorização e produção musical diversa em nosso Estado, com o ensino,
aprimoramento e divulgação de músicas e músicos maranhenses. Levando-
se em conta esse importante valor social, peço aos meus Nobres Pares que
aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 122 / 18

Institui o Programa de Combate ao Assédio Sexual
no Transporte Coletivo.

Art. 1° Fica instituído o Programa de Combate ao Assédio Sexual
no Transporte Coletivo no âmbito do Estado do Maranhão, com as
seguintes diretrizes:

I - chamar a atenção para o alto índice de casos de assédio sexual
nos veículos do transporte coletivo;

II - coibir o assédio sexual nos veículos do transporte coletivo; e
III - criar campanhas educativas para estimular denúncias de assédio

sexual por parte da vítima e conscientizar a população e os passageiros
dos veículos do transporte coletivo sobre a importância do tema.

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se assédio sexual, todo o
comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal
ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa,
afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil,
degradante, humilhante ou desestabilizador.

Art. 3° As empresas concessionárias do serviço de transporte
coletivo por ônibus no Estado do Maranhão, poderão:

I - criar, no sistema de transporte público, uma ouvidoria para
receber denúncias de assédio sexual e encaminhá-las rápida e diretamente
à autoridade policial competente;

II - capacitar motoristas e cobradores dos veículos do transporte
coletivo para intervir nos casos de assédio sexual às mulheres e para
encaminhar as denúncias; e

III - utilizar sistema de vídeo monitoramento e sistema de
localização via satélite com a tecnologia Global Positioning System (GPS)

se existentes, para identificar os assediadores e o exato momento do assédio
sexual.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 17 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, é fato notório que os casos de assédio sexual
nos ônibus tem aumentado. Isso é uma realidade nacional, e, apesar das
iniciativas legislativas federais a respeito do tema, cada estado deve enfrentá-
lo de acordo com suas peculiaridades. Cabe destacar que segundo estudo
da organização internacional de combate à pobreza “ActionAid”, 86% já
sofreram assédio em público. Conforme a matéria da agência EB “As
mulheres também foram questionadas sobre em quais situações elas
sentiram mais medo de serem assediadas. 70% responderam que ao andar
pelas ruas, 69%, ao sair ou chegar em casa depois que escurece e 68% no
transporte público. No âmbito federal, está em tramitação o Projeto de Lei
n° 7.640, de 2014, para a criação de um tipo penal específico para o
assédio sexual no transporte coletivo.

Embora não se entre no mérito da necessidade, da adequação ou da
pertinência da matéria, a exposição de motivos do referido Projeto de Lei
nos traz importantes informações: Os abusos sexuais praticados nos meios
de transporte público são atos tidos como corriqueiros, usuais no dia-a-dia
e na realidade de muitas pessoas, sobretudo mulheres, mas que não alcançam
a mesma visibilidade dos abordados pela mídia ou investigados pelos
órgãos especializados porque não são denunciados, muitas vezes por
medo, desinformação ou pela certeza da impunidade dos agressores. Não
raras vezes, a caracterização do abuso sexual no transporte público gera
outro problema que dificulta a punição dos agentes dessa prática tão
repugnante: a ausência de repressão estatal apropriada a este tipo de
prática permite que os abusadores ou assediadores continuem a perpetrá-
la.

Investigações realizadas recentemente no Estado de São Paulo em
razão do aumento do número de casos de abuso e assédio sexual no
transporte público evidenciaram que os abusadores e assediadores não se
limitam a fazê-lo e vão mais além: existem hoje pessoas e grupos na
Internet, em páginas, blogs e nas redes sociais, e em aplicativos para
telefones móveis, como o “Whatsapp”, que agem exclusivamente para
incitar esse tipo de violência. Essas pessoas registram fotos e vídeos dos
abusos sexuais ocorridos em ônibus, metros e trens e os difundem entre
elas, além de trocarem experiências e relatos sobre os abusos, fornecendo
inclusive dicas para praticá-los.

Sabemos que as pessoas vítimas desse tipo de violência devem ser
encorajadas a procurar as autoridades e denuncia- las, para que as medidas
apropriadas contra esse tipo de agressão possam ser efetivamente tomadas
e os culpados punidos. Sabemos também que a adoção de ônibus ou
vagões exclusivos para mulheres não constitui nada mais que medida
paliativa e excludente, incapaz de ir ao cerne do problema e resolvê-lo.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos meus
Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 123 / 18

Institui o programa de realização de Palestras e/ou
Atividades extracurriculares sobre o Código de
Defesa do Consumidor e Educação Financeira no
âmbito do Estado do Maranhão.
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Art. 1° Fica instituída o programa de realização de Palestras e/ou

Atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e
Educação Financeira em todas as escolas no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. As Palestras e/ou as Atividades Extracurriculares
de que trata o caput, tem por objetivo orientar e ambientar os alunos da
rede pública e particular, em relação ao Código de Defesa do Consumidor
e propiciar uma Educação Financeira pautada no consumo consciente.

Art. 2° Por ocasião do programa de Palestras e/ou Atividades
Extracurriculares poderão ser distribuídas cartilhas, folders, flyers, dentre
todos os meios didáticos de que dispuser a escola para a melhor
compreensão do tema.

Art. 3° Poderão ser utilizados como parâmetro para as Palestras
e/ou Atividades Extracurriculares as seguintes diretrizes:

I - orientar o aluno sobre seus direitos básicos e de fácil assimilação
prescritos no Código de Defesa do Consumidor.

II - ensinar sobre a adoção de uma postura de consumo consciente.
III - entender as consequências de um consumismo exagerado e da

importância do planejamento financeiro familiar;
IV - discutir acerca do consumo no cotidiano do aluno, dentre

outros tópicos que venham a elucidar o tema.
Art. 4° As Palestras e/ou Atividades Extracurriculares poderão

ser desenvolvidas em parceria com as Universidades ou entidades como
OAB/MA e PROCON-MA.

Art. 5° As palestras e/ou Atividades Extracurriculares sobre o
Código de Defesa do Consumidor e Educação Financeira poderão acontecer
nas escolas, anualmente, na semana que compreenda o dia 09 de junho.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 17 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

Na oportunidade, apresento, para deliberação nesta Casa de Leis,
o presente Projeto que pretende instituir a realização de palestras e/ou
Atividades Extracurriculares sobre o código de Defesa do Consumidor e
Educação Financeira nas escolas públicas e particulares do Estado do
Maranhão. Inicialmente, cumpre salientar que o projeto não visa alterar a
grade curricular das escolas, mas promover uma maior diversidade de
conhecimentos no seio escolar. Por meio de atividades extracurriculares
como palestras, minicursos, dentre outros, em parceria com entidades
como OAB/MA, PROCON-MA e Universidades (Tais parcerias isentarão
o Poder Executivo de qualquer ônus).

Atualmente, mesmo com avanços significativos decorrentes da
promulgação do Código de Defesa do Consumidor, há 27 anos, ainda nos
deparamos com uma reiterada e crescente, adoção de práticas lesivas aos
consumidores brasileiros. Tal fato é decorrente principalmente da falta de
informação da população quanto a seus direitos nas relações de consumo,
o que, por conseguinte, estimula as empresas a agirem de má fé. Também
são notórios os impactos causados por essa problemática, e entre esses
está o superendividamento, que assola uma grande parcela das famílias
maranhenses. Como se pode observar, a falta de instrução tanto jurídica
quanto financeira nas relações de consumo provoca diversos transtornos
no núcleo familiar, e influi na qualidade de vida.

Nas palavras da Secretária Nacional do Consumidor do Ministério
da Justiça, Juliana Pereira: “A educação financeira é um importante
instrumento para combater as práticas abusivas na concessão do crédito e
na comercialização de produtos financeiros de forma geral, pois auxilia o
consumidor na tomada da decisão e na identificação de abusos contra a
legislação. Ela é uma medida emancipatória.” Posto isso se faz de suma
importância que os jovens sejam estimulados desde cedo a um consumo
consciente e em conformidade com a legislação consumerista vigente, a fim
de gozarem de uma vida plena e sem maiores dissabores. Convencido de
que a iniciativa garantirá ferramenta importante para a conscientização dos

direitos dos consumidores, com vistas principalmente a um consumo
consciente, por parte dos jovens da rede pública e particular de ensino do
estado do Maranhão, peço aos meus Nobres Pares que aprovem o presente
Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 124 / 18

Institui a Política Estadual de Prevenção e Combate
às Doenças Associadas à Exposição Solar no
Trabalho.

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Prevenção e Combate
às Doenças Associadas à Exposição Solar no Trabalho no âmbito do Estado
do Maranhão.

Art. 2º A Política consiste em ações voltadas à prevenção,
diagnóstico e tratamento das doenças associadas à exposição solar no
trabalho.

Art. 3º Constituem objetivos da Política:
I – fornecimento aos empregados expostos ao sol, em virtude de

suas atividades laborais, de filtro solar, roupas ou outros meios que protejam
da radiação solar;

II – implantação de medidas que reduzam a exposição dos
trabalhadores ao sol nos períodos do dia com maior incidência de radiação;

III – implantação de medidas para a conscientização e o estímulo
da utilização individual da proteção contra a radiação solar;

IV – divulgação de esclarecimentos sobre a forma correta de
utilização da proteção contra a radiação solar;

V – implantação de medidas que permitam o diagnóstico,
priorizando os trabalhadores mais idosos que trabalharam durante muito
tempo expostos ao sol;

VI – responsabilização dos agentes negligentes na aplicação de
medidas protetivas dos trabalhadores;

VII – estabelecimento de parcerias com empresas e entidades para
pesquisa e fornecimento de meios protetivos aos trabalhadores;

VIII – estímulo à utilização de proteção em situações de risco não
relacionadas à atividade laboral, especialmente naquelas de lazer expostas
ao sol;

IX – promoção de tratamento adequado aos atingidos pelas doenças
associadas à exposição solar;

X – meios para ampla divulgação desta Lei;
XI – incentivos às empresas e entidades para o fornecimento

voluntário de protetor solar aos seus empregados que trabalhem em serviços
externos;

XII – outras atividades que colaborem com a implementação da
Política.

Art. 4º O fornecimento de filtro solar e outras medidas protetivas
de que trata esta Lei serão realizados sempre com produtos adequados e
em quantidade suficiente para todos os empregados expostos.

Art. 5º Na implantação da Política prevista nesta Lei serão
considerados:

I – aspectos peculiares a cada classe de trabalhadores, especialmente
os relativos atividade laboral exercida;

II – capacidade financeira das empresas envolvidas, de forma a
proteger as oportunidades de emprego e os salários dos trabalhadores;

III – medidas especiais relacionadas ao trabalhador rural, bem
como aos trabalhadores autônomos e informais em situação de risco.

Art. 6º Poderão ser realizadas campanhas com o intuito de buscar
o apoio e participação da classe médica na presente Política de modo a
facilitar a prevenção e o tratamento das doenças causadas pela exposição
solar.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 03 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O câncer de pele é o tipo de tumor mais frequente no país,
respondendo por 25% de todos os casos. Essa doença sempre foi associada
ao excesso de sol na praia e outras atividades de lazer, entretanto
recentemente começa a figurar como importante causa de afastamento de
trabalho. As medidas propostas atuam principalmente na prevenção dessas
doenças, a partir do fornecimento de proteção solar aos trabalhadores.

Do ponto de vista jurídico, a competência legislativa fixada pela
Constituição Federal reserva a normatização do direito do trabalho
privativamente à União, conforme trecho transcrito abaixo.

CF/88 – Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal processual, eleitoral agrário,

marítimo, aeronáutico, especial e do trabalho (...)
Ainda com relação à legislação trabalhista, ressalta-se que é indevido

o pagamento de adicional de insalubridade mesmo que seja intensa a
exposição a raios solares, uma vez que não existe norma que enquadre a
incidência de raios ultravioletas como fator nocivo à saúde do trabalhador
(OJ nº 173 SDI-1). Assim ainda que o empregado apresente laudo pericial
constatando a insalubridade, o trabalhador não receberá o adicional, uma
vez que é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial
elaborada pelo Ministério do Trabalho ( OJ nº 004 SDI-1). Nesse sentido,
incluímos dispositivo relativo às necessárias gestões junto aos órgãos
federais para alteração desses regulamentos.

Por outro lado, fixa como competência comum os cuidados com a
saúde e como competência concorrente a defesa da saúde, além de
estabelecer como dever do estado a realização de políticas que visem a
redução do risco de doença, nos termos a seguir reproduzidos:

 “ Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
[...]
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.”

Assim, observamos certa limitação imposta pela Constituição
Federal no escopo desta proposição, o que não nos permite realizar projeto
amplo, que obrigue todas as empresas com trabalhadores em situação de
risco. Ainda assim, o projeto nos moldes propostos obriga os trabalhadores
de toda a administração direta e indireta do Distrito Federal, ou seja,
profissionais da área de segurança e também as empresas que contratem
com o governo local, notadamente aquelas ligadas à construção civil. Embora
não obrigue, prevê também o incentivo às empresas em geral para que se
envolvam no projeto, alcançando assim um escopo amplo.

Sobre esses incentivos, ressalte-se que mesmo desobrigadas pela
legislação trabalhista a fornecer filtro solar aos funcionários, algumas
empresas já tomaram a iniciativa de oferecer o produto aos empregados
que desempenham atividades externas. É o caso da ECT – Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Cerca de 40 mil empregados são

beneficiados e o custo é de cerca de R$ 2 milhões por ano, ou seja, um gasto
aproximado de R$ 50,00 por ano com cada funcionário. A se considerar os
enormes custos para tratamento dos doentes e principalmente a
possibilidade de evitar o sofrimento dessas pessoas doentes esse custo
individual pode ser considerado irrisório.

Do ponto de vista orçamentário-financeiro, durante a
regulamentação serão necessários estudos que permitam identificar com
exatidão os trabalhadores abrangidos pela medida, as formas de proteção a
serem utilizadas, os custos envolvidos e os prazos para implantação de
medidas específicas. Trata-se, portanto, e norma programática, não
envolvendo na sua aprovação custos imediatos. Por certo esses existirão,
mas serão adequadamente calculados na regulamentação.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos meus
Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de maio de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

REQUERIMENTO Nº 253 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à excelentíssima senhora prefeita do Município de Jatobá,
Senhora Francisca Consuelo Lima da Silva, pela passagem de seu aniversário,
no dia 22 de maio do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 22 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 24.05.18
EM: 23.05.18

REQUERIMENTO Nº 254 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência da sessão plenária
realizada no dia 10 de maio  do corrente ano, para tratamento médico,
conforme atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 22 de maio de 2018. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 24.05.18
EM: 23.05.18

INDICAÇÃO Nº 334 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, Senhor
FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, ao SECRETÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, Senhor JEFFERSON
MILLER PORTELA E SILVA, solicitando a implantação do SISTEMA
DE VÍDEO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA no
município de Chapadinha.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de maio de

2018. - Levi Pontes - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 335 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, Senhor
FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, ao SECRETÁRIO DE
INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO, Senhor CLAYTON
NOLETO SILVA, solicitando a reforma do ESTÁDIO MUNICIPAL
LUCÍDIO FRAZÃO no município de Chapadinha e tendo a
impossibilidade da prefeitura em custear tais despesas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de maio de
2018. - Levi Pontes - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 336 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Gerente Executivo de
Relações Institucionais da Empresa Claro no Estado do Maranhão,
solicitando providências necessárias para que determine a imediata instalação
de uma torre de telefonia celular no próspero Povoado Santo Antonio,
localizado no município de Governador Nunes Freire.

A referida indicação faz-se necessária, em virtude da importância
da inclusão social, pois trará um grande benefício para os moradores desse
povoado, proporcionando impactos na qualidade de vida dos mesmos,
acelerando o desenvolvimento econômico e social, além de promover o
uso das tecnologias de informação.

Cumpre-nos informar que a operadora Claro possui cobertura no
Município de Governador Nunes Freire, mas não alcança o povoado Santo
Antonio, deixando desta maneira o povoado isolado das demais
comunidades pelo sistema de telecomunicação.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 21 de maio 2018. - EDILÁZIO JÚNIOR
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 337 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Gerente Executivo de
Relações Institucionais da Empresa TIM no Estado do Maranhão,
solicitando providências necessárias para que determine a imediata instalação
de uma torre de telefonia celular no próspero Povoado Santo Antonio,
localizado no município de Governador Nunes Freire.

A referida indicação faz-se necessária, em virtude da importância
da inclusão social, pois trará um grande benefício para os moradores desse
povoado, proporcionando impactos na qualidade de vida dos mesmos,
acelerando o desenvolvimento econômico e social, além de promover o
uso das tecnologias de informação.

Cumpre-nos informar que a operadora TIM possui cobertura no
Município de Governador Nunes Freire, mas não alcança o povoado Santo
Antonio, deixando desta maneira o povoado isolado das demais
comunidades pelo sistema de telecomunicação.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 21 de maio 2018. - EDILÁZIO JÚNIOR
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 338 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, Flavio Dino e ao Presidente do Instituto de Terras do Maranhão,
Senhor Raimundo de Oliveira Filho, solicitação para que seja emitida com
brevidade a titulação da Comunidade Quilombola Soledade, no município
de Serrano do Maranhão.

Soledade está localizada à 24km da sede do município de Serrano
do Maranhão e uma população média de 85 famílias.

Certificada pela Fundação Palmares em 2016 e demarcada pelo
ITERMA em 2017, a comunidade quilombola possui um posto de saúde
e escola municipal que atende essa população.

Portanto apresentamos a presente indicação solicitando que o
ITERMA providencie a titulação desta comunidade quilombola,
considerando que as etapas anteriores já foram todas executadas e
considerando que esta ação trará melhoria da qualidade de vida daquela
população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de maio de
2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 339 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Prefeito de Paço do Lumiar, Sr. Domingos Dutra, e ao
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito
de Paço do Lumiar, Sr. Pádua Nazareno, solicitando, com a maior brevidade
possível, a pavimentação asfáltica das Ruas 01,02,03,04,05 e 06 do
Residencial Carlos Augusto, município de Paço do Lumiar/MA.

O Residencial Carlos Augusto fica localizado na zona rural de
Paço do Lumiar. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e que
desde sua fundação, a aproximadamente 18 (dezoito) anos, padece com
diversos problemas de infraestrutura, necessitando de algumas intervenções,
destacando-se a precariedade da pavimentação viária como a principal
delas.

É manifesto que, as mais de 4 (quatro) mil famílias que residem no
bairro, haja vista o crescimento populacional da localidade, sofrem com os
transtornos provocados pela a falta de pavimentação nas ruas, como por
exemplo a dificuldade de locomoção de pedestres, meios de transporte,
entre outras perturbações.

Nesse sentido, visando promover benefícios e contribuir para a
qualidade de vida dos moradores do referido bairro solicitamos por meio
desta Indicação a pavimentação asfáltica das ruas 01,02,03,04,05 e 06
principais vias do bairro, que atualmente encontram-se intrafegáveis, devido
à grande quantidade de buracos, erosões, poeira e lama principalmente
durante o período chuvoso.
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A pavimentação asfáltica das supracitadas ruas e demais vias da

comunidade, é extremamente necessária, considerando que uma vez
realizada, irá gerar mais segurança, bem como oferecerá uma melhora
significativa nas condições de vida da população que residem no aludido
bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 21 de maio 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 340 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXMO.  GOVERNADOR DO
ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR FLAVIO DINO, solicitando
providências no sentido de determinar que SEJA ANALISADA E
ALOCADA A FONTE DE RECURSO, COM VISTAS A CRIAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DO COLÉGIO MILITAR DA
PMMA, NO BAIRRO VILA ILDEMAR, NO MUNICÍPIO DE
AÇAILÂNDIA (MA), considerando ser esse o caminho capaz de levar o
futuro policial a uma formação adequada. É a escola.

O Município de Açailândia, cujo índice populacional está estimado
em mais de 110 mil habitantes (fonte IBGE), tem a sua localização, às
margens das BR’s 222 e 010, fatores relevantes que produzem uma dinâmica
econômica, social e política, e que, devido a esses fatores cresce
paralelamente o número de crimes.

Devido as mazelas sociais, políticas e econômicas no Brasil, que
produziram um cenário de insegurança, com Açailândia não foi diferente, o
policial militar acaba assumindo um papel relevante, devido a expectativa
que a sociedade deposita nele para liderar a solução dos problemas.

A escola militar, objeto de nossa propositura, se destaca diante da
sociedade pela qualidade no ensino, preocupação com a formação da criança,
no sentido de oferecer disciplinas que os tornem verdadeiros cidadãos
patriotas.

Portanto, a polícia precisa ser bem formada e bem preparada para
o seu mister.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de maio de 2018.
- JOSIMAR MARANHÃOZINHO- PR - 2º VICE-PRESIDENTE

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Com a palavra, o Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, ocupo a tribuna, neste Pequeno Expediente,
para registrar que, nesta manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos,
recebemos a comitiva do Sindicato dos Taxistas, aqui de São Luís do
Maranhão, que trouxe para nossa discussão a apreciação de uma proposta
que está sendo adotada pelo estado de Goiás e também por Curitiba e
parece que outros estados também já adotam, que é uma proposta no

sentido de que o Poder Executivo possa contratar o serviço de aplicativo
de táxi para uso exclusivo dos servidores públicos em serviço para o
deslocamento em áreas urbanas. Segundo eles e pelos argumentos obtidos
junto às entidades sindicais desses estados onde essa ideia já é adotada,
isso representa também uma redução de custo para o Estado e para eles
seria um socorro grandioso porque eles alegam que perderam um
faturamento da ordem de 60%. Nós recebemos a proposta, esclarecemos
que não compete à Assembleia Legislativa legislar sobre essa matéria, mas
que tanto eu como o Cabo Campos que estava presente também na reunião
vamos encaminhar ao governo do Estado, ao Poder Executivo, em forma
de indicação, para que essa proposição seja apreciada, analisada e que
possa ser decidida pelo governo, fazendo a própria análise e tirando a sua
própria conclusão. Para nós é importante fazer esse diálogo porque
sabemos que os tempos são complexos, nós vivemos uma transição muito
forte por conta das novas tecnologias e é óbvio que muitos segmentos
serão impactados pelas novas tecnologias. Especialistas falam, inclusive,
que muitas profissões serão extintas nos próximos 10 anos, 15 anos. Não
existirão mais por força da tecnologia. Mas não é por isso que nós vamos
descuidar de analisar os pleitos, as demandas daqueles segmentos que são
os mais afetados e atingidos pelas novas tecnologias, afinal de contas, são
pais e mães de famílias, são pessoas que dependem daquela atividade e que
muitas vezes não têm uma alternativa de trabalho e de renda que possa
suprimir ou suprir aquela lacuna, aquela dificuldade que é causada por
aquela transição momentânea. De maneira que a gente não poderia ter
outra medida a não ser ouvir, receber por meio da Comissão de Assuntos
Econômicos, que é uma porta aberta para a comunidade, discutir o tema
com a qualidade e a fundamentação necessária, inclusive eu já recebei aqui
o edital da licitação que foi feita em Goiás, porque não é uma lei, é uma
licitação, o governo adota e contrata uma empresa de serviço de aplicativo
para táxi por meio de uma licitação. Assim foi feito em Goiás, assim foi
feito em Curitiba e, segundo as informações da própria categoria, tem sido
um sucesso nesses estados, onde já está funcionando, sem causar polêmica,
sem causar confusão, sem causar conflitos, sem nada, apensas uma medida
para tentar mitigar os efeitos imediatos dessa transição tecnológica. De
maneira, Senhor Presidente, que nós recebemos com muita atenção os
representantes da categoria. Estamos encaminhando ao Governador do
Estado para que, por meio do setor competente, possa fazer a análise
técnica dessa matéria e possa tomar sua decisão. A mim me pareceu uma
ideia boa, uma ideia interessante que pode ser útil tanto para o Estado
quanto para esta categoria. Mas cabe a decisão ao Governo do Estado,
cabe a decisão ao Poder Executivo. E tanto eu como Cabo Campos, que já
se comprometeu, nós vamos subscrever essa indicação. E estamos abertos
ao apoio dos demais colegas que concordem com essa ideia para que a
gente possa submeter essa análise e essa decisão ao Governo do Estado do
Maranhão. Senhor Presidente, eram essas minhas palavras nessa manhã,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Suspendo a Sessão, por cinco minutos, por não
haver mais oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado
Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia.
Eu queria fazer um breve comentário sobre a discussão que teve ontem
entre os Deputados Bira e o Deputado Edilázio. E vi também a entrevista
dos dois na rádio, no programa Ponto e Vírgula. A discussão do empréstimo,
todas as vezes que subi a esta tribuna, eu fiz da maneira mais certa. Um
empréstimo aprovado no governo passado por vários e vários dos
deputados que estão aqui. E muitas e muitas das obras concluídas neste
atual governo. Portanto, todas as vezes que subo a esta tribuna, eu tenho
a tranquilidade de fazer essa observação. Empréstimo aprovado na
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Assembleia de mais de três bilhões e as obras feitas neste governo. Eu
sempre fiz esse comentário para que não houvesse da minha parte nenhuma
dúvida quanto a isso. Ontem eu vi a discussão se era por isso, para a
FUNDEMA. Eu, da minha parte, para mim, os dois deputados tinham
total isenção de fazer os comentários. Mas eu peço aqui para que toda vez
que se faça isso, se corrija. Eu vou citar aqui obras importantes. Na época,
eu aprovei o empréstimo também porque beneficiava boa parte da minha
região. Tem aqui o Deputado Sousa Neto, que sabe que com esse
empréstimo foi feita a mais famosa obra que era da nossa região Vargem
Grande/Coroatá, pouco mais de 70 km, esquecida durante muitos anos,
feito com o dinheiro do BNDES, aprovado lá atrás, concluído no Governo
Flávio Dino. Nós temos aqui uma série de obras que estão sendo feitas e
ninguém tem que mentir, tem que esconder, iludir a população. Vamos lá:
Em Chapadinha vai ser inaugurado o Hospital Regional de Chapadinha,
dinheiro do BNDES, quem aprovou? Deputados da legislatura passada,
do governo passado. Quem está fazendo e concluindo? O governador.
Então, para mim quem ganha é o povo, quem ganha é o povo e isso tem que
ser dito, repetido, esclarecido, informado. Quem quiser ter dúvidas pega a
lista de votação de quem votou no empréstimo ou votou contra o
empréstimo. Na minha cidade Vargem Grande, vai ser inaugurada uma
belíssima escola. Quem aprovou o empréstimo? Fábio Braga estava aqui e
aprovou o empréstimo, está sendo feito em Vargem Grande uma grande
obra. A CAEMA está fazendo mais de 6 milhões de obras em Vargem
Grande. Empréstimo também. Então, estas discussões passam por uma
única certeza: Os empréstimos aprovados no governo passado e concluído
neste governo. As administrações públicas são contínuas, têm uma
continuidade e este princípio deve ser obedecido sempre. O outro assunto
importante que eu venho aqui foi que eu estive na cidade de Chapadinha,
no fim de semana passado, acompanhado do Deputado André Fufuca,
onde fomos recepcionados pelo ex-Prefeito e uma das maiores lideranças
do Baixo Parnaíba, uma das maiores lideranças do Maranhão, o ex-Prefeito
Isaías Fortes que nos recepcionou numa tarde festiva em que muitos e
muitos e vários dos amigos dele estiveram nos acompanhando lá, eu e o
Deputado André Fufuca, Deputado Federal, André Fufuca, em que uma
tarde nós tivemos o calor humano de vários dos amigos do Isaias. E lá,
entre outras coisas, Isaías mostrou que, ao longo desses últimos anos da
carreira política entre derrotas, vitórias e muitas vezes, e, na maioria das
vezes, vitórias e teve uma que ele, particularmente, se ressente com a
questão de ter ganho nas urnas e perdido nos tribunais, fez com que Isaías
virasse uma lenda viva naquela nossa região, e faz com que seja uma das
maiores lideranças, uma das maiores figuras políticas de Chapadinha, da
região do Baixo Parnaíba, da região do Itapecuru e do Maranhão. Portanto,
eu e o André Fufuca agradecemos, eu agradeço aqui, o André Fufuca está
agradecendo também, comentou comigo, na oportunidade, da hospitalidade
que a família do ex-Prefeito Isaías nos fez na cidade de Chapadinha, no
domingo, e está aqui o Deputado Paulo Neto, Deputado Levi, o ex-
Deputado Vagner Pessoa, que são testemunhas da vida política, da carreira
política do Isaías, da carreira política dos políticos da nossa região, do
Baixo Parnaíba, que, e digo aqui, vai receber uma série de obras e talvez
uma das mais importantes, o Hospital Regional de Chapadinha, antigo
sonho, e aí volto a dizer, aprovar o dinheiro do BNDES, aprovado do
governo passado e feito na atual gestão do Governador Flávio Dino, que
deve inaugurar, daqui a alguns dias. Essa obra é a obra do povo da nossa
região, da cidade de Chapadinha, da região do Baixo Parnaíba, da região do
Itapecuru que vai utilizar as instalações modernas de um hospital que deve
ser inaugurado daqui a alguns dias. Junte-se a eles uma série de outros
investimentos que o governo tem feito na região. Portanto, fica aqui o meu
esclarecimento a respeito da discórdia que a população às vezes não entende
por que houve essa discórdia. No tocante à questão do empréstimo, eu
faço sempre essa ressalva: o empréstimo foi aprovado no BNDES frente
às vozes contrárias e com as vozes favoráveis. A votação aconteceu e está
nos anais da Assembleia Legislativa. Todos os investimentos que têm a
placa do BNDES foram aprovados na Assembleia a partir do empréstimo
para que o governo passado e o atual fizessem essas obras que beneficiam
e muito a comunidade maranhense, a população maranhense, todos que
precisam desses investimentos. São estradas, são escolas dignas, são

hospitais, são vários e vários investimentos. Não tenha dúvida nenhuma
de que houve uma continuidade da administração pública da maneira como
deve ser exercida. Já vi o Governador Flávio Dino ressaltar isso. As obras
são feitas com dinheiro do BNDES e repito aqui: financiamento que foi
feito em longo prazo pelo governo do Estado, aprovado na Assembleia,
para que fossem feitas ações junto a vários municípios para que fosse
concluída uma série de obras. Portanto, ficam aqui meus elogios tanto ao
Bira quanto ao Edilázio na discordância de alguns pontos. Eu estou
esclarecendo um deles que é a questão do empréstimo que muitas vezes
tem gerado discórdia, confronto e discordância entre os deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Presidente Levi Pontes, Deputado Levi Pontes, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Meu Presidente Levi, eu tenho alguns pontos a tratar. Primeiro eu quero
começar com um convite que, após a nossa sessão ordinária, nós temos a
sessão especial em homenagem aos 10 anos do Curso de Direito da UEMA,
proposição nossa, subscrita também pelo Deputado Roberto Costa, que
está aqui também presente já, onde faremos uma homenagem também a
alguns professores do curso de Direito da UEMA. Sintam-se todos
convidados a participar dessa belíssima solenidade. Presidente, ontem nós
estivemos, Deputado Max Barros, na Marcha dos Prefeitos, na 22ª Marcha
dos Prefeitos em Brasília, onde tivemos a oportunidade de acompanhar
uma reunião com a bancada federal e obviamente pautar as questões
municipais do estado do Maranhão. Tive a oportunidade de conhecer
alguns prefeitos que estão recebendo benefícios também do governo do
Estado, mas, sobretudo, as questões nacionais, o incremento do 1% do
FPM que deve sair agora esse ano e o repasse da saúde que também o
governo federal ainda não enviou para o estado do Maranhão. Senhor
Presidente, outro ponto que eu queria destacar é que, na sexta-feira agora,
dia 25, Deputado Max Barros e Deputado Eduardo Braide, chamo a atenção
dos senhores, principalmente do Deputado Eduardo, porque coordenamos
uma fiscalização na duplicação da BR-135 e sexta-feira a Comissão de
Obras da Câmara Federal estará mais uma vez no Maranhão para fiscalizar
as obras da BR-226. Uma obra que o Estado do Maranhão há décadas
precisa dessa pavimentação e há quase dois anos a ordem de serviço foi
assinada. A construtora que está fazendo a obra é a construtora Hytech. E
infelizmente ainda não temos ali 10 km de asfalto. E a gente precisa
acompanhar aquela execução. Inclusive eu faço aqui e reitero o convite aos
deputados que tenham o interesse, o Deputado Rubens Júnior e o Deputado
Hildo Rocha, que é da comissão. A programação, Deputado Edilázio, se V.
Ex.ª quiser acompanhar, sairá de Teresina até onde está sendo o canteiro de
obras, para a gente saber de fato o que está acontecendo. Porque a construtora
Hytech alega uma falha no projeto encaminhado pelo o DNIT. Só que essa
falha já foi corrigida há muito tempo. O DNIT, por outro lado, coloca que
a construtora, de cinco avaliações, tem três reprovadas. E encaminha aí
para um distrato. Saber até que ponto esse distrato é benéfico ou maléfico
para a obra. Se for para continuar e acelerar, distratamos com a construtora
e avançamos na obra. O que a gente não pode é ficar sem obra, sem a
pavimentação da BR-226. Então, na sexta-feira, nós iremos fazer essa
fiscalização in loco, para que a gente possa realmente ter uma noção exata
do que está acontecendo, sem nenhum tipo de querela política. Até porque
a construtora, salvo engano, não sei se a sede é daqui do Maranhão, mas
tem laços com o Senador Lobão. Inclusive eu o procurei, conversamos
sobre a questão da execução. E ele alegou essa situação com o DNIT, mas
o certo e o fato é que precisamos dessa rodovia pavimentada. Porque,
infelizmente, quando os políticos se unem, que foi o caso da bancada
maranhense e foi assim. Essa legislatura é histórica justamente por conta
dessa situação, onde foi destinado o recurso para a duplicação da BR-135,
que está em andamento ainda até o município de Miranda e que já foi
concluída até Bacabeira. E também foi alocado os recursos para a 226 na
ordem de quase 60 milhões. Já tem em caixa disponibilizado para essa
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obra. Falta de dinheiro não é. Então nós temos que ver realmente o que está
acontecendo para que a gente possa ter essa tão sonhada obra entregue,
beneficiando a todos. Porque, além da pavimentação da BR-226, tem um
contorno rodoviário que passa por dentro da cidade de Timon. E todos os
anos morrem pessoas dentro da travessa da rodovia no município de
Timon. A questão do contorno rodoviário o DNIT já nos infirmou que está
em projeto. Estão fazendo levantamento do contorno, além das indenizações
necessárias. Então, na sexta-feira, Deputado Levi Pontes, fica aí o convite,
Deputado Bira do Pindaré, quem queira também acompanhar. Até porque
esse é um processo que vai se alongar. E ontem todo o Maranhão
acompanhou o debate entre os dois deputados, tanto o Deputado Edilázio,
quanto o Deputado Bira. São pré-candidatos também a deputado federal.
E essa luta vai continuar, porque eu tenho certeza absoluta de que, por
mais que acelere, dificilmente a gente vai concluir essa obra esse ano ainda
de 2018. E é importante que todos os colegas aqui da Casa sejam atentos,
porque a união do parlamento estadual com o parlamento federal já tem
dado bons resultados ao Estado do Maranhão. Principalmente nessa
legislatura. Quando alguns colegas levantam aqui da tribuna para dizer que
essa legislatura é a pior, eu não vejo dessa forma. Muito pelo contrário. Eu
vejo uma legislatura qualificada, uma legislatura que busca sempre
alternativas, discussões e debates, seja com a bancada federal, para que as
coisas no Estado do Maranhão avancem. E é dessa forma que a gente vai
conseguir trabalhar em sintonia, em harmonia e unindo forças, quando é
para unir, porque só dessa forma nós vamos avançar o nosso Estado. As
questões eleitorais a gente vai deixar para o período eleitoral, que está
reservado 45 dias de campanha eleitoral, isso a gente vai ver e a gente vai
poder trazer o debate das ações que cabe naquele momento. Mas, neste
momento, sexta-feira é importante que a gente tentasse se unir, sentar e
buscar os encaminhamentos necessários para a conclusão definitiva da
obra da BR-226, que nós estaremos lá junto com o Deputado Rubem
Júnior, e agradeço o convite do deputado e da oportunidade também para
que a gente possa participar, inclusive com as lideranças políticas locais,
principalmente dos municípios mais interessados, que são os municípios
que interligam de Timon até o município de Presidente Dutra. Era isso,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Com a palavra, o Deputado Cabo Campos, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Senhor Presidente,
nobres Deputados, imprensa, TV Assembleia, meus irmãos que fazem
parte da segurança desta Casa, policiais e bombeiros militares, Pastor
Otoniel, que não está presente. Queridos, hoje pela manhã, na Sala de
Comissões, mais precisamente, na Comissão de Assuntos Econômicos,
liderado pelo tão brilhante Deputado Bira do Pindaré juntamente comigo
estivemos recebendo o Sindicato dos Taxistas onde trouxe uma pauta para
esta Casa, a pauta não se consiste em nós apresentarmos um Projeto de
Lei, porém, nós vamos estar fazendo uma Indicação onde eu e o Deputado
Bira do Pindaré estaremos assinando ao Governo do Estado do Maranhão.
Que pauta é esta? Os taxistas que vieram pedir para que aos moldes de
mais dois estados, de modo especial, o Estado de Goiás, se aplique o
transporte, o translado dos funcionários públicos do Estado, por meio do
aplicativo para os taxistas. Isso vai reduzir os custos e possibilitará em
face ao pior momento da história dos taxistas do Estado do Maranhão, a
oportunidade de levar o sustento para os seus lares. Portanto acolhemos
com muito bom êxito esse pleito dos taxistas, fomos muito sinceros com
eles dizendo que essa pauta é uma pauta exclusiva do Poder Executivo,
mas que nós podemos, sim, intermediar fazendo essa Indicação. E vamos
sentar com o Secretário de Flávio Dino ou até mesmo com o próprio
Governador para que isso possa vir se tornar uma realidade haja vista que
vai reduzir os custos do transporte dos funcionários públicos do Estado
do Maranhão. Portanto, parabéns aos taxistas pela história de vocês por
estarem a 30, 40, hoje tem um taxista aqui 45 anos de praça, estão na praça
fazendo bons serviços à sociedade maranhense, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Mensagem bíblica: “O Senhor é meu pastor e nada me faltará”.
Com essa mensagem, eu quero saudar todos os nobres deputados na
pessoa do nosso presidente em exercício, o Deputado Levi Pontes.
Cumprimentar também a imprensa, a galeria e todos que nos acompanham
em todo o estado do Maranhão. Senhor Presidente, ontem iniciei um
pronunciamento destacando as nossas itinerâncias pelo estado do
Maranhão, falando de várias agendas positivas que nós estamos tendo
pelo Maranhão. De quarta-feira até a segunda, foram 18 municípios
visitados, buscando realmente essa interação e trazer para esta Casa
demandas. Eu trago também na bagagem uma demanda pela valorização da
Polícia Civil. Faço referência hoje à Polícia Civil, considerando que na
oportunidade estive dialogando com o delegado de Balsas, na verdade
delegado do Maranhão, Dr. Clésio Zots, que hoje vai assumir a delegacia
de Mangabeiras. Na ocasião, conversando, ele me falou da falta de estrutura
e, claro, dos mecanismos necessários para desenvolver as ações
investigativas naquela regional, naquele município. Infelizmente, por falta
de pessoal, nós precisamos aumentar o contingente de policiais civis no
estado do Maranhão, precisamos melhorar as delegacias do estado do
Maranhão. Eu sei dos esforços que estão sendo empreendidos pelo governo
e quero destacá-los porque já participei de vários momentos de entrega de
viaturas, de equipamentos, sei que várias delegacias foram de vários
momentos de entrega de viaturas, de equipamentos, sei que várias delegacias
foram reformadas no Maranhão, mas nós precisamos avançar. É importante
ter o pensamento contínuo de mudança das necessidades porque apontar
os problemas é muito fácil, mas equacioná-los, buscar a resolução desses
problemas é que realmente demanda tempo e demanda, claro, toda uma
conjuntura de esforços. Nesse aspecto eu faço hoje esse pronunciamento
destacando a valorização da Polícia Civil, porque nós temos percebido
uma campanha do Sindicato da Polícia Civil buscando, na verdade ensejando
essa necessidade. Então, nós precisamos ter esse entendimento, claro, da
grandiosidade, da sensibilidade que deve o governo ter para com a segurança
que está tendo na convocação de policiais militares, no entendimento da
convocação dos sub judice que nós já estamos aqui lutando, mas, de forma
especial, aumentar o contingente de policiais civis, delegados porque ainda
há municípios do estado do Maranhão sem a presença da Polícia Judiciária.
Quando estive em Balsas, eu tive a oportunidade de dialogar com o delegado
que estava extremamente feliz por estar assumindo a delegacia de
Mangabeiras, mas, ao mesmo tempo, reflexivo, considerando. E aí eu trago
essa necessidade em função do diálogo porque compreendo que é preciso
desenvolver várias iniciativas que possam realmente dar fluidez aos
inquéritos policiais e assim chegar aos culpados. Quando nós comemoramos
os indicadores de melhoria da condicionante da segurança pública do estado
do Maranhão, a diminuição da violência, nós comemoramos em função de
todos os esforços que envolvem a investigação, o inquérito policial daqueles
que fazem desde o delegado, o escrivão, passando pelos agentes aos policiais
militares. Então nós precisamos dessa recomposição permanente. Eu tenho
até aqui, Senhor Presidente, uma PEC que depois eu quero até fazer um
requerimento de urgência, considerando que todos os anos há uma
necessidade, de acordo com a necessidade, a recomposição das forças
policiais do Estado do Maranhão. Baseando-se sempre no ano anterior,
levando em consideração aqueles que saem, deixam a atividade, enfim,
porque nós precisamos ter delegacias com policiais. Como é que nós
vamos dar conta realmente do represamento dos inquéritos que estão aí
espalhados. Muitos culpados estão infelizmente livres por conta realmente
do processo investigativo. Então eu trago essa preocupação para esta
Casa, mais uma vez trazendo esse tema de segurança. Mas também, Senhor
Presidente, eu quero estar solidário à minha categoria da Polícia Civil neste
aspecto. Agora que a categoria compreenda a necessidade de estarmos
sempre buscando o diálogo. E eu vou levar mais uma vez ao Governo essa
necessidade. Vou, mais uma vez, solicitar do Governo. E estou aqui o
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fazendo, solicitando do Governo a necessidade da valorização da Polícia
Civil. Da valorização só da recomposição salarial não. É a recomposição
de pessoal, é a recomposição de todos os esforços necessários para que
nós possamos dar conta realmente dos procedimentos que estão nas
delegacias e precisam ser atendidos. Eu quero destacar também,
aproveitando essa oportunidade, que nós estivemos em vários municípios
do estado do Maranhão, como eu já disse. E eu quero destacar aqui o
município de Duque Bacelar, de Afonso Cunha, como já fiz, de Coelho
Neto, Buriti, também Brejo, Chapadinha. Então, vários municípios e de
forma especial também São Mateus. Em São Mateus tivemos várias
atividades. E eu vou fazer questão de destacar o município de São Mateus
à parte por conta do dia que nós tivemos em São Mateus com várias
atividades, começando às 8h, e terminando praticamente às 18 horas.
Muitas atividades envolvendo vários segmentos, desde conselhos tutelares,
passando pelo Projeto Bombeiro Mirim, entre outros projetos que ali
estão sendo desenvolvidos. Mas por hora agradecer a oportunidade. E que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos.
Uma permuta. Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos.
Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia e internautas que nos
assistem. Senhores e senhoras deputados, hoje, dia 23 de maio, é
comemorado o dia Estadual de Combate ao Câncer, uma lei aprovada por
esta Casa em 2013 de nossa autoria, em homenagem ao dia do nascimento
do médico Antônio Jorge Dino. E uma justa homenagem àquele que sua
família e todos os colaboradores que levam à frente o trabalho da Fundação
Antônio Jorge Dino, que mantém o hospital Aldenora Bello e ao longo de
vários anos vem fazendo um trabalho nessa luta incansável contra o câncer.
Subo a esta tribuna para destacar que, desde 2011, enquanto Deputado
Estadual, destino emendas parlamentares para Fundação Antônio Jorge
Dino, para o Hospital Aldenora Bello. Várias emendas já foram destinadas,
todos os equipamentos foram adquiridos e estão em funcionamento. E,
este ano, destinei uma nova emenda parlamentar no valor de um milhão de
reais para compra da pastilha de cobalto do aparelho que faz a radioterapia
do Hospital Aldenora Bello. Para que V. Exas. tenham ideia, hoje há uma
fila de mais de 700 pessoas aguardando para iniciar o tratamento de
radioterapia e mais de 6 meses para poder fazer a primeira sessão de
radioterapia. Estive no início do ano conversando com a direção da
Fundação, conversando com aqueles que fazem um trabalho do Hospital
Aldenora Bello, e destinei uma emenda parlamentar no valor de um milhão
de reais exatamente para que não seja paralisado o tratamento de radioterapia
no Maranhão. O projeto já foi apresentado pela Fundação Antônio Jorge
Dino à Secretaria Estadual de Saúde e venho a esta tribuna solicitar o
empenho, a urgência do Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, para que ele
possa o mais rápido possível analisar o projeto que foi apresentado e
celebrar o convênio para o repasse dos recursos para aquisição da pastilha
de cobalto. Quero também pedir ao Governador do Estado, Flávio Dino,
que autorize a liberação desta emenda ao Hospital Aldenora Bello. E faço
isso no Dia Estadual de Combate ao Câncer. Não quero acreditar que terei
que fazer o que fiz no ano passado quando destinei uma emenda de 700 mil
reais para compra de um mamógrafo digital, o governador negou a liberação
desta Emenda, eu tive que ingressar com uma ação na Justiça e somente
após o Judiciário se manifestar é que houve a liberação da Emenda para a
aquisição de um mamógrafo digital para o Hospital Aldenora Bello.
Portanto, Governador Flávio Dino, não faça com que o povo do Maranhão
espere por esse tratamento digno, que é o tratamento da radioterapia, não
faça eu ter que gastar tempo procurando a Justiça, como fiz ano passado,
para que V. Exa. libere uma Emenda que é do povo do Maranhão. Espero
que Deus toque o seu coração, que o senhor tenha a sensibilidade de liberar
a Emenda, o mais rápido possível, até porque por estarmos em um ano

eleitoral, nós temos o prazo da lei que está chegando para finalizar o dia de
realização de convênio. Portanto, é a cobrança que faço ao Governador
Flávio Dino, Emenda aprovada, Emenda autorizada por esta Casa, Projeto
de Lei Orçamentária sancionado pelo Governo do Estado, só falta a boa
vontade do Governador agora em liberar a Emenda para que a gente não
venha a ter paralisado o tratamento de radioterapia no Hospital Aldenora
Bello. É o pedido que eu faço aqui na certeza de que não precisarei este
ano, diferente do que fiz ano passado, ter que entrar com uma nova ação na
Justiça para que o Governador seja obrigado a liberar recursos para a saúde
do povo maranhense, ele que gosta de dizer que o Governo é de todos, que
gosta de fazer propaganda na área da saúde, que faça na prática agora
liberando a Emenda para o tratamento da radioterapia do Hospital Aldenora
Bello.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia e que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu quero fazer um alerta, na
manhã de hoje, acerca da paralisação do Porto de Itaqui e dos prejuízos que
podem ocorrer com essa paralisação a partir de amanhã. Ontem estivemos
numa reunião do Sindicato dos Arrumadores a convite dos trabalhadores
do Porto do Itaqui e alertamos não só para uma possível paralisação a
partir de amanhã que pode trazer muitos prejuízos para o Maranhão, mas
também para uma quantidade de irregularidades apontadas no Porto do
Itaqui, na Emap, e que é uma caixa preta. Essas irregularidades precisam
ser investigadas, precisam ser questionadas e vamos fazer isso a partir de
agora. Dentre as várias reclamações e denúncias, recebemos as violações
das leis portuárias, dos trabalhadores que trabalham no Porto do Itaqui.
São desrespeitadas as leis portuárias como a Lei n.º 12.815, o art. 40 da Lei
nº 9.719, leis trabalhistas, contratações terceirizadas, uma grande quantidade
de empregos do governo do Estado do Maranhão no Porto do Itaqui e na
Emap, quebra de acordos e falta às convenções dos trabalhadores, lá no
Porto do Itaqui. Há denúncias de favorecimento de operadoras portuárias,
falta de fiscalização a contratos, péssimas condições de trabalhos,
equipamentos em algumas delas totalmente sucateados, acidentes de
trabalho que foram encobertos, mortes inclusive dentro do porto que são
abafadas, que são escondidas, situações análogas ao trabalho escravo dentro
do Porto do Itaqui, denúncias também no Ministério Público do Trabalho,
compras de licenças, que isso é o mais grave, de operadoras que contratam
sem habilitação e algumas operadoras não possuem certificação necessária
para atuar no Porto do Itaqui, mas a Emap faz vista grossa diante desses
contratos. Fraudes também na dragagem do porto, objetos de operação
inclusive da Polícia Federal, crimes ambientais, aterramento de mangue
para construção de cais na área do Porto de Itaqui. Ou seja, muitas
irregularidades apresentadas, muitas denúncias no Porto do Itaqui e na
Emap, que não tem transparência. Ontem, depois dessa reunião no Sindicato
dos Arrumadores, estamos providenciando um documento solicitando as
informações da Emap e no Porto Itaqui, para que possamos tomar as
devidas providências, para que possamos, a partir de agora, dar atenção ao
Porto do Itaqui, dar atenção à Emap e possamos abrir essa caixa preta que
é o Porto de Itaqui no Maranhão e a Emap que administra o Porto de Itaqui
no estado do Maranhão. Há algo estarrecedor diante das denúncias, da
grande quantidade de contratação temporária, da grande quantidade de
cabides de empregos que precisa ser evidenciada e externada para a
população do estado do Maranhão. Então hoje fazemos dois alertas,
primeiro que o Porto do Itaqui pode parar a partir de amanhã, as suas
atividades poderão ficar paralisadas por conta de uma greve dos
trabalhadores no Porto do Itaqui; segundo é a falta de transparência no
Porto do Itaqui, a falta de transparência na Emap. A partir de agora vamos
solicitar as informações para que nós possamos ter conhecimento do que
está acontecendo no Porto do Itaqui e na EMAP no Estado do Maranhão.
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Então o nosso apoio incondicional e o respeito aos trabalhadores no Porto
do Itaqui e na EMAP. Ontem tivemos uma reunião, fomos convidados a
participar de uma reunião. Estão deflagrando a greve a partir de amanhã.
Esperamos o bom senso do diretor da EMAP, Ted Lago, do Governo do
Estado do Maranhão para as reivindicações dos trabalhadores, mas não
vai afastar a partir de agora o nosso olhar, a nossa atenção e a nossa
fiscalização no Porto do Itaqui e na EMAP. Nada mais do que a nossa
atribuição, nada mais do que a nossa obrigação, a atribuição de legislar e a
atribuição de fiscalizar a aplicação do dinheiro público e das ações do
Executivo. Então, a partir de agora, vamos debruçar o nosso olhar diante
das inúmeras denúncias que recebemos para o Porto de Itaqui e para a
EMAP no Estado do Maranhão. E vamos solicitar também, Senhor
Presidente, as informações necessárias de todos os pontos elencados, de
todas as denúncias que recebemos. E, mais uma vez, que o Governador
Flávio Dino e que a direção da EMAP possa ser sensível ao clamor, ao
pedido dos trabalhadores para que possa evitar essa paralisação, essa
greve, atender a reivindicação dos trabalhadores, bem como também evitar
um prejuízo para o Porto do Itaqui e evitar prejuízo para o Estado do
Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Gostaria de saudar a vereadora Socorro de Aldeias
Altas. Seja bem-vinda à Casa do Povo.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Ordem do Dia.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Com a palavra o Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Queria pedir a verificação de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Vamos zerar o painel para os deputados presentes
que queiram confirmar sua presença.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Bloco de Oposição,
em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, Deputado Wellington do Curso, Questão de Ordem. Solicitar
a V. Ex.ª, ou melhor, comunicar a V. Ex.ª que o Bloco Independente está em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Senhores Deputados que desejam registrar sua
presença, mais um minuto. Fica transferida a Ordem do Dia para amanhã,
por falta de quórum. Requerimentos à deliberação da Mesa. Convoco o
Deputado Stênio Rezende e Zé Inácio. Requerimento nº 248/2018, de
autoria do Deputado Hemetério Weba (lê). Deferido. Requerimento nº
251/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Deferido.
Requerimento nº 252/2018, de autoria do Deputado Rigo Teles (lê).
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia para Sessão Ordinária de quinta-feira,
dia 24 de maio, além de toda Ordem do Dia de hoje: Requerimento nº 253/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo; Requerimento nº 254/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney. Comunicado: Comunico aos Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas a realização da Sessão Solene, às 11h,
nesta manhã, para comemoração dos dez anos do Curso de Direito da
UEMA e para entrega de Medalha Manuel Beckman ao Senhor Flávio
Trindade, a pedido dos Deputados: Rafael Leitoa e Roberto Costa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, pela
ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
– Devido a nossa Sessão Solene iniciar às 11h, eu ia sugerir, que o deputado
inscrito, parece que vai ter algum inscrito no Grande Expediente, que
pudesse declinar do seu Grande Expediente, em razão aí inclusive do
tempo, do restante do Grande Expediente a gente abrir mão, eu não sei
qual é o parlamentar que está inscrito, para a gente tentar ver se ele faz a
fala dele em dez minutos. Que eu até queria falar também, porque eu tinha
outra pauta para tocar, mas em detrimento da Sessão Solene, a gente queria
fazer um acordo de líderes ali para cada um falar pelo seu respectivo Bloco
e se o parlamentar não pudesse abrir mão do Grande Expediente que ele se
reduzisse aí o tempo para não atrasar a Sessão Solene muito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Deputado Rafael, nós já conversamos com o
Deputado Raimundo Cutrim, entendeu? Fica a critério do nobre Deputado,
que é uma prerrogativa dele. Com a palavra o Deputado Raimundo Cutrim,
no Grande Expediente, por trinta minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhores deputados, imprensa, internautas, eu vou tentar
falar de cinco a 10 minutos, é um assunto que eu não poderia deixar para
outros porque, senão, o princípio da oportunidade não me daria a chance
de falar sobre o assunto, mas eu li o Jornal Pequeno de sábado e o caderno
2 diz: “Caso dos meninos emasculados vira livro eletrônico lançado pelo
Ministério Público. Entre os anos de 89 a 2004, o mecânico Francisco das
Chagas matou e mutilou 42 meninos no Maranhão e no Pará”. Eu também
vi a matéria do blog do Felipe Klamt que diz: “Parece que ficou somente
como história, verdade de um passado recente, mas poucos lembram.
Fato que o belo e sofisticado auditório do Ministério Público estava ocupado
diante da importância do assunto que estava sendo resgatado”. Também
naquela oportunidade foi lançado um livro durante aquela jornada. Naquela
época eu era secretário, assumi a Secretaria de Segurança pública, no dia 03
de julho de 1997, e esses fatos se iniciaram na realidade em 91 e foram até
2003, ou seja, foram 12 anos essas crianças e adolescentes sendo mortos
aqui na grande Ilha de São Luís. Evidentemente, de 91 a 2018, agora são 27
anos, mas os fatos ocorreram de 91 a 2003, durante 12 anos. De 2003 até
a presente data, são 15 anos depois que cessaram esses crimes no estado,
mas o que se pode observar é que, no Maranhão, foram 30 homicídios ou
30 casos. Eu lembro bem que, quando eu cheguei em 97, os fatos já vinham
ocorrendo desde 91. Aqui eu vejo aqui que do primeiro para o segundo, um
foi no dia 17 e o outro no dia 18, seguidos, e eram crimes misteriosos que
a população, somente as pessoas mais humildes já não sabiam o que fazer.
O certo é que no Maranhão foram 30 crianças e no Pará, em Altamira,
foram 14. Desses 14, três sobreviveram. Quando nós, na época secretário,
assumimos o sistema de segurança pública, o caso já vinha existindo há
alguns anos e esses inquéritos a gente não tinha porque naquela época só
havia sessenta e poucos delegados em 91. E em 97 que houve e em 98 que
assumiu mais de 200 delegados. Então o que eu determinei? Na época eu
determinei ao delegado, que era domicílio na época, que era o Dr. Diniz,
que ele levantasse todos esses processos, esses inquéritos, que era o João
Carlos Amorim Diniz. Hoje ele está na Policia Federal. O certo é que, no
dia 29 de maio de 2003, ele fez um relatório em que reuniu todos os fatos,
todos os nomes das crianças desaparecidas na época. Havia muitos que
sequer havia inquéritos instaurados. Tinha pessoas condenadas a mais de
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20 anos. Eu me lembro que no primeiro caso, que foi o Ranier Silva Cruz,
com dez anos, e naquela época, tinha uma pessoa que na época, foi no dia
17 de setembro de 9, e me parece que era estudante de medicina veterinária.
E ele terminou fugindo do Maranhão. E esse caso teve muita repercussão.
E o certo é que reuniu todos esses dados. Foi um trabalho de vários meses.
Isso no ano de 2003, e ele só vem entregar... O delegado ficou exclusivamente
trabalhando na catalogação de todos esses procedimentos pré-processuais
que haviam sido instaurados e outros não. Então depois de todo esse
levantamento, que foi um trabalho difícil, o certo é que ele me apresentou
o relatório ao delegado-geral na época, o Doutor Nordman Ribeiro. O
Superintendente da Capital na época era o Delegado Uchôa. E no dia 29 de
maio, ele apresentava esse relatório de levantamento de nomes e inquéritos
que haviam sido instaurados e também aqueles que não haviam sido
instaurados e outros que tinham sido arquivados. E o certo é que o último
foi no Jonathan. Foi o que foi. Teve o assassinato do Danielzinho, em
2003, e logo em seguida. E o Danielzinho, quando foi assassinado, eu me
lembro que foi designado para investigar esse caso o delegado Ilvan. E
depois do Jonathan. E o Superintendente na época, o Doutor Uchôa, foi
fazer os primeiros levantamentos, me parece com o Delegado Jairo. E lá na
investigação, lá na época, havia alguns cartazes. E o delegado Uchôa, na
época, achou com muita coincidência o mesmo cartaz do Danielzinho
praticamente o do Jonathan da mesma coisa. E por isso ele achou que o
Chagas poderia ser a pessoa envolvida. E o certo é que o Chagas foi preso,
em dezembro de 2003 e veio para investigar na época a delegada Edilúcia
que estava assessorando na época o Superintendente da Capital, que era o
Uchôa, e o certo é que chegou, foi pedida a prisão dele e depois já não tinha
como manter, na época, o Ministério Público já pedindo a soltura do
Chagas porque não tinha elementos, mas, mesmo assim, foi prorrogada a
prisão e foi identificado o Francisco das Chagas. Diante de todos esses
trabalhos e de tudo isto, chegou-se as investigações com laudos, foi um
trabalho feito com a Polícia Federal que também fez o acompanhamento,
principalmente na parte técnica, que na maioria desse material foi para
Brasília. Também, os peritos nossos, do Estado, fizeram excelentes
trabalhos aqui relativamente a esse caso, foram designados alguns peritos,
ainda foram também outros peritos para o Pará e o certo é que ficou
definido que no Maranhão foram 30 crianças mortas e emasculadas e no
Pará 14, desses 14, 3 sobreviveram. Então, são fatos que a história nos
afirma que foi o maior serial killer no Brasil, foram essas mortes dessas 30
crianças emasculadas no Maranhão, somente aqui na periferia. Quando o
Chagas foi preso, quando se foi lá no casebre dele, lá havia 4 crianças
enterradas dentro da casinha dele lá, dentro de sacos. E aí foram identificados
todos eles. Então, com isso, nós podemos dizer que foi o maior trabalho
que o Maranhão teve em sua história, ou se chega dentro do século como
também se diz foi uma grande operação no caso do combate ao crime
organizado, naquela época foram mais de 85 pessoas presas, foi um grande
trabalho também do sistema de segurança pública. Eu gostaria só de registrar
isto, porque há relatórios, a história aqui também onde ali naquela época eu
assinei alguns elogios para aquelas pessoas que se dedicaram, no caso o
delegado Uchôa e toda equipe, onde ali foi dedicado, foi acompanhado nas
investigações um membro do Ministério Público, o Dr. Geraldo Lides
também acompanhou, mas o trabalho da investigação para se chegar ao
Chagas não foi fácil, foi um trabalho diuturno. E ali nas investigações se
virava a noite, até que ele confessou todos os 30 crimes praticados por ele
no Maranhão, ou seja, na grande São Luís e mais 14 no Pará. Então, todos
eles com autoria definida, encontramos todos os restos mortais. Então foi
um trabalho de grande profissionalismo e um trabalho que houve muita
repercussão não só no Maranhão, mas no mundo todo. O Ministério
Público, bem lembrado, agora lançou um livro que eu ainda não li, depois
de18 anos do fato. O Jornal Pequeno dizendo que esse crime foi em 89,
mas na realidade foi entre 91 e 2003. Então é um fato realmente que entrou
para a história do Maranhão e vamos torcer e orar para que casos dessa
natureza nunca mais voltem a ocorrer no nosso estado. Então hoje a gente
pode, se nós fizermos uma retrospectiva de 91 para cá, de 97 para cá, o
Sistema de Segurança Pública evoluiu muito. Quando eu assumi em 92,
nós só tínhamos cinco mil e poucos policiais militares, nós só tínhamos 62
delegados de carreira, peritos só tinham 12. Então houve uma evolução

muito grande, mesmo com os problemas que temos, a polícia,
principalmente a Polícia Judiciária, Técnica, teve um grande salto de
qualidade, cresceu muito. Veja bem que o governo atual, do Flávio Dino,
investiu muito no Sistema de Segurança Pública com pessoas.
Historicamente, foi o maior número, Deputada Graça Paz, 12 mil homens,
foi o maior número. Quando eu assumi em 97, nós só tínhamos cinco mil
e poucos, mas a polícia não se faz só com quantidade porque hoje nós
temos, o governador que investiu muito na quantidade, mas também na
qualidade e em equipamento. Por outro lado, eu não vejo no sistema de
segurança pública gestão, os crimes continuam aumentando, crime de furto
e roubo, homicídio eu não vejo reduzir. Nós podemos dizer que, de 99 a
2003, o Maranhão foi o estado menos violento do Brasil. Em 2006, o
Maranhão era o terceiro menos violento. Estavam na frente do Maranhão
Santa Catarina e Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, o índice de
criminalidade está alto, mas é lá, nós temos que brigar é pelo nosso estado,
cada um briga pelos seus, nós temos que trabalhar, meus amigos, é aqui no
Maranhão. Eu não posso dizer que o Maranhão está ruim porque São
Paulo está ruim. Em quantidade nós conseguimos ser o primeiro lugar com
o menor efetivo do Brasil, cinco mil e poucos policiais militares. O
Maranhão foi, por mais de seis anos, o primeiro lugar do Brasil. Então nós
precisamos ter credibilidade e profissionalismo. O que eu ouvi ontem, o
Corumbá foi feito na nossa gestão, o trabalho, aqui me parece que esse
trabalho quem fez foi o delegado na época que investigou, se não me falha
a memória, parece que foi o delegado Afonso que trabalhou. Foi um trabalho
também difícil, porque esse Corumbá já tinha, tanto aqui no Maranhão,
matado pessoas, que era outro serial killer, mas menor do que o Chagas.
Foi o campeão do Brasil. O Corumbá foi um trabalho também nascido aqui
no Maranhão. Trabalhado aqui, investigado, bem como aquele trabalho de
combate ao crime organizado que daqui foi para o Acre, foi para todos os
estados por meio do Jorge Meres. Foi tudo feito aqui o trabalho no
Maranhão. E evidentemente que com relação à delação premiada tem que
ter muito cuidado. Porque aqui do Jorge Meres houve alguns excessos,
houve alguns erros, mal investigação. Isso aí ocorre. Nós temos que ter
cuidado quando de investiga e quando se ouve uma pessoa, para que a
gente não possa cometer injustiças. Porque há algumas injustiças. A gente
pode declinar de dizer alguma injustiça que houve, mas induzidos por
erros de alguém. Mas a Polícia tem que ter objetivo sempre de buscar a
verdade e reconhecer também quando erra. Eu me lembro aqui daquele
caso de São Bento em que foi presa uma pessoa. “Olha foi o atual prefeito
Aluisinho que mandou matar”. E se investigou e depois se provou que ele
não tinha nada a ver com o fato e se prendeu o verdadeiro autor. Então são
fatos que a gente não pode chegar. E tem que ter muito cuidado na
investigação. Eu me vejo agora no caso do contrabando. Do contrabando
houve muita especulação, muito jogar para a imprensa e pouco
profissionalismo. Ali no caso do soldado que disse que o Secretário teria
induzido ou pressionado que ele dissesse que o Deputado Cutrim estava
envolvido. São fatos. Ele não disse, mas se tivesse dito? Mas houve
também um trabalho cheio de erros. Primeiro, o preso, o soldado foi
mandado buscar da Polícia Militar. Eu não sei, eu não conheço o processo.
Eu não sei se tem o oficio do juiz, porque o preso tem que ficar à disposição
do juiz. Mas se ele mandou buscar, quem tem que levar é na Polícia
Federal. O Secretário atual é testemunha de acusação. Ele jamais deveria
estar ali no Ministério Público num sábado. Então houve talvez com
objetivo de acertar, mas muitos erros, erros crassos, erros elementares,
erros incipientes. Então, mas houve todo esse problema porque foi feito
com erros. Então, meus amigos, hoje, vejam o caso do Décio Sá. São fatos
que ficou na história do Maranhão. São coisas que nós, a Polícia não pode
induzir e não pode errar. Testemunha não se diz o que ela tem que fazer. Ela
tem que dizer a sua verdade. No caso dos meninos emasculados, muitas
pessoas foram presas, condenadas e indiciadas, fugiram do Estado, no
caso desse estudante de Medicina Veterinária sumiu do Maranhão, inocente,
houve 2 ou 3 pessoas que foram condenadas por mais de 20 anos. Então,
graças a Deus, um trabalho com profissionalismo, com dedicação e
credibilidade, o Maranhão, por meio da Polícia Judiciária do Estado, o
sistema de segurança pública, desvendou esse caso que começou em 1991
e terminou em 2003 com a prisão do responsável e lá ele confessou todos
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os crimes com detalhes. E outro fato também difícil foi na catalogação de
toda essa história de 1991, porque naquela época em 1991, os inquéritos
não eram numerados, para achar aqueles inquéritos perdidos nas delegacias
e outros que nem sequer foram instaurados inquéritos, mas o certo, Senhor
Presidente, Senhores Deputados, e a população notaram é que esse fato
foi esclarecido com a autoria definida, isto é que é mais importante e,
graças a Deus, depois de 2003, nunca mais se ouviu falar em crimes dessa
natureza. Então, foram crimes perversos, hediondos, uma pessoa da mente
doentia, mas foi feito um trabalho, inclusive por meio de seus familiares,
foi feito um trabalho muito bom e, graças a Deus, hoje, o Ministério
Público, bem lembrado, embora se eu fui convidado, mas não me falaram,
mas foi editado esse livro, também não sei se realmente foi, se a história é
realmente como eu estou falando, se foi toda documentada, mas um trabalho
se não tem no livro, mas deveria estar, a catalogação de todos esses dados
antes da prisão dele, isso foi um trabalho esplêndido, um trabalho magnífico
para que a gente pudesse ter esse relatório antes de tudo para quem saber
com quem está, poderia estar lidando. Só se foi possível se chegar até ele
depois de feito esse relatório e relacionado todos os crimes da data em que
acharam o cadáver, que não é achado, a data do desaparecimento, isso foi
um trabalho também que ficou mais de seis meses aquela equipe
trabalhando, diuturnamente, para que pudesse ser elaborado esse relatório.
Era só isso, Senhor Presidente, fazer este registro para que fique também
aqui nos Anais desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Peço aos senhores líderes de bloco que entrem em
acordo para delimitar o tempo dos oradores a cinco minutos, em virtude da
Sessão Solene que será realizada agora às 11h. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Bloco Parlamentar PV/PEN. Deputado Edilázio Júnior, por cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, quando eu digo: O Governo Flávio
Dino vai ficar marcado pela perseguição. Eu trago agora novos fatos. Lá no
município de São João dos Patos, o ex-Prefeito, Dr. Valdênio, médico
competente, estava trabalhando em outro município como médico porque
a UPA do município estava sem médico, Deputado Levi, então foi convidado
pelo diretor clínico o Dr. Valdeci Júnior, para dar plantão naquela UPA e
para ele é melhor porque o filho estava com problema de saúde. Então,
para ele ficar no município no qual a família reside, era muito mais cômodo
e assim aceitou ir trabalhar na UPA de São João dos Patos, município no
qual já foi prefeito. Começou a trabalhar, Deputado Sousa Neto, na quarta-
feira deu plantão, saiu do plantão na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira
o que o governo comunista velhaco faz? Liga para o médico, para o Dr.
Valdênio, o diretor clínico da UPA, Dr. Valdeci Júnior, surpreso até e
sabendo da necessidade de médico na UPA em São João dos Patos, que
está abandonada tanto pela prefeita quanto pelo Estado, e o médico,
competente, que ali estava, recebe a ligação. “Dr. Valdênio, o senhor tem
alguma coisa contra o governo?”. “Não”, o médico responde. “Que eu
saiba não, não tenho nada”. “Mas não tem nada? Nenhuma bronca?”. Aí
ele lembra: “Não, na verdade, o governo, em 2017, alugou um prédio que
eu tenho na cidade e instalou o Ciretran”, Deputado Rogério Cafeteira
conhece bem o município São João dos Patos e sabe onde fica o prédio. O
governo alugou o prédio do Ciretran do Doutor Valdênio e aí, Deputado
Wellington, um ano e quatro meses sem pagar aluguel, coisa que é corriqueiro
neste governo, governo velhaco, governo que não honra compromissos,
governo que é inadimplente, que atrasa salários dos profissionais da saúde,
que atrasa fornecedores e que todos nós sabemos, e o médico foi demitido.
O hospital precisando de médico, um médico competente foi demitido
porque o Estado o deve e ele teve a audácia de cobrar. Eu quero que vocês
vejam o grau de perseguição desse governo. Como eu digo, é com o mais
humilde quando toma as suas motocicletas e é com o grande empresário
que ninguém aguenta mais pagar tantos impostos. O legado que o governador
vai deixar, que vai sair agora dia 31 de dezembro, Deus há de permitir, do
Palácio dos Leões, é o legado da perseguição e o legado do imposto. O

médico foi demitido um dia após prestar o plantão, porque teve a audácia
de cobrar algo que lhe é de direito, que são os aluguéis atrasados. E a
população padece agora sem ter médico na UPA. Ele, o médico, precisa
também dos aluguéis para poder ter a sua subsistência e teve a audácia de
cobrar e quem padece é o povo. Esse é o governo comunista, esse é o
governo Flávio Dino. Procure pagar seus compromissos, Governador.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius
Louro. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Eu, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
LEVI PONTES - Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, ontem, eu ainda estou acometido de
uma virose, e ontem infelizmente não pude comparecer à sessão, mas
acompanhei por meio da imprensa, Deputado Edilázio. E vi que foi uma
sessão bastante acalorada. E aqui eu queria fazer um registro, Deputado
Edilázio, que algumas vezes, Deputado Hemetério, eu já tive embates
parecidos com o seu e, em absolutamente todos, eu me arrependi depois.
Inclusive eu gostaria de lhe parabenizar pela sua postura no programa que,
inclusive, participamos juntos no fim da tarde. Eu acho que, naquele
momento... Nós estamos em um momento de acalmar os ânimos e entrar
em uma discussão que seja proveitosa, que V. Ex.ª coloque seus pontos de
vista e nós coloquemos os nossos e, no que tange à questão política, o juiz
maior, que é o povo do Maranhão, faça a sua avaliação e determine o que
acha. Quem acha que foi o melhor Governador, quem acha que tem condições
de ter prosseguimento no seu mandato, ou se achar melhor que retorne, ou
que tenha uma outra opção. Mas o importante é que a gente aqui tenha um
pouco de calma. Até porque as eleições estão próximas, Deputado
Wellington, e é natural que o calor das emoções fique mais forte. Mas,
Deputado Edilázio, eu queria fazer algumas ponderações sobre ontem das
partes que eu ouvi de V.Exa. no que tange, por exemplo, a obras estruturantes.
Eu, inclusive, na rádio já estava no finzinho, mas fiz assim: que parâmetro
nós teríamos para determinar o que são obras estruturantes? Peço vênia a
V.Exa., mas eu vi que V.Exa., na minha visão, posso estar equivocado,
V.Exa. tem como obras estruturantes obras que demandam grande quantidade
de recursos. E salvo engano foi dito Av. Quarto Centenário e Via Expressa,
foram dois exemplos. Porém esses dois exemplos, já na minha ótica,
Deputado, não preenchem os pré-requisitos de obras estruturantes. A
Quarto Centenário eu diria, inclusive, que é um dos maiores desperdícios
de dinheiro público que já teve na história de São Luís, do Maranhão,
especificamente de São Luís. Não pela obra em si, que na verdade aí é uma
questão de análise de você elencar prioridades. Eu acho que para o recurso
que foi implantado e empregado lá, Deputado Edilázio, o custo benefício
é muito negativo. E aqui a gente tem que fazer a ressalva de que é uma das
obras mais mal executadas da história do Maranhão. Inclusive com uma
tecnologia que é de rampa de decolagem, Deputado Hemetério. Nas
cabeceiras das pontes da Quarto Centenário, se você vier distraído com
sua família V. Exa. decola e cai lá do outro lado, é uma obra com uma
qualidade realmente muito questionável. A Via Expressa é melhor, mas
também é ruim, e basta para a gente constatar isso que você passe indo e
voltando num carro pequeno. Eu até às vezes me questiono por que essa
qualidade de pontes, aqui no Maranhão. As juntas são realmente mal
feitas, angulagem de curvas equivocadas sem sobre-elevação e uma coisa
me chama atenção nela, é que aqui quando a gente passa pelo Fórum,
Deputado Edilázio, se V. Exa. quiser acessá-la para seguir no sentido do
Shopping da Ilha, ali do Maranhão Novo, ali é uma tesourinha, como
chama em Brasília e daqui para lá não tem. São só três alças, até hoje, eu me
pergunto por que só tem três alças? Veio até uma ideia na minha cabeça,
mas que eu tenho certeza de que isso eu não estou certo, deve ser alguma
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maldade que eu estou na cabeça é que o dono do terreno não aceitou a
desapropriação, talvez os critérios que foram usados para desapropriar o
terreno dos outros, para ele não era bom, não era aceitável, só me vem essa
explicação. Porque aquela volta que se dá atrás do shopping é
completamente... Senhor Presidente, eu vou tentar ser mais breve. Então,
eu vejo, Deputado, que nesse critério de obras estruturantes o critério que
foi usado eram obras vultosas com muitos recursos, eu diria que grandes
obras realmente são difíceis de serem feitas, Deputado Sousa, em 4 anos,
ou em 3 anos, mas diria que tem obras iniciadas agora, obras grandes e que
provavelmente serão concluídas, algumas já foram. A ponte de Central a
Bequimão é uma obra grande, uma obra que eu não diria estruturante, eu
acho esse termo meio questionável, mas uma obra importante para a
mobilidade, eu acho que o Programa Interbairros, Deputado Edilázio, é
extremamente importante para São Luís, foram intervenções feitas dentro
da Ilha, não num único ponto, não numa obra faraônica, mas que tiveram
um grande impacto na questão da mobilidade, aqui do Maranhão. A MA-
034, a Estrada do Arroz, mas acho sinceramente que para gente mudar
realmente mais estruturante do que obras são programas. Eu acho que o
ponto principal que o Governo Flávio Dino tem colocado como prioridade,
eu acho que só assim os nossos filhos, os futuros maranhenses terão um
Estado melhor é exatamente a prioridade que se dá para a educação no
Maranhão hoje. Eu acho que esse, sim, é um programa estruturante,
indelével, e que vai ficar para a eternidade. Só assim, só por meio da
educação, Deputado Sousa, nós realmente conseguimos mudar um Estado
e uma Nação e eu acho que neste momento, principalmente no momento
em que o Brasil passa economicamente, eu acho que é importante que os
administradores elenquem prioridades e eu acho que é o que o Governador
Flávio Dino tem feito. Administrar com muitos recursos é sempre fácil, o
difícil é você administrar com poucos e ter resultados positivos. É
importante que, na hora de fazer comparações, é importante e justo que
nós tenhamos a noção de momentos em que cada um dos governadores ou
prefeitos administrou sem dúvidas na era moderna, vamos dizer assim,
nos tempos mais recentes. Nenhum governador enfrentou uma realidade
tão inóspita, no que tange à economia, como o atual governo. Isso é fato.
Essa crise que assola nosso país, eu diria que é até mais uma crise política,
mas que obviamente atinge a economia e aqui não vamos aprofundar nesse
debate, tem dificultado sim. Então, na hora de se elencarem prioridades,
deputado, eu acho que o governador tem acertado profundamente nisso.
Nós temos priorizado a educação na questão do funcionalismo público,
nós aumentamos, pagamos os melhores salários para professor, já tivemos
discussão aqui, mas isso é fato, é fato, não adianta você querer questionar:
ah, porque V. Ex.ª está falando com a GAM. Sem a GAM nós não pagamos,
mas os funcionários, os professores recebem com a GAM, todos, inclusive
os aposentados. Então, de fato, o salário, a melhor remuneração, as melhores
remunerações do país são do Maranhão. Outro exemplo, a gente tem que
tirar São Paulo como parâmetro. Nós pagamos o dobro do salário dos
professores. De delegado, Deputado Edilázio, o Maranhão paga o dobro
do salário dos delegados de São Paulo. Eu vou querer respeitar o tempo e
tenho certeza de que a gente vai se aprofundar nesse debate, mas eu queria
falar rapidamente, Senhor Presidente, perdoe-me que eu não estive ontem
e me dê esse tempinho de ontem. Um pouquinho só de paciência. Eu
também ouvi ontem o questionamento sobre convênios e sobre o
empréstimo. Nós votamos a favor e não me arrependo. Eu vejo que de vez
em quando a atual oposição faz críticas a alguns deputados. Eu acho que
isso é normal, isso faz parte da política, agora é importante que a gente
tenha duas coisas, Deputado Edilázio, e V. Ex.ª é justo nesse ponto, tenho
certeza de que V. Ex.ª vai se lembrar do que aconteceu. Na questão, V. Ex.ª
falou ontem que o Governador Flávio Dino não confia nos prefeitos e por
isso não faz convênios. Isso não é verdade. O Governador Flávio Dino faz
poucos convênios, é fato, por um único motivo: nossa principal fonte de
recursos hoje é inegavelmente o BNDES que não permite, Deputado
Edilázio, que se faça com esses recursos convênios. Nós temos duas
vítimas desse empréstimo no que diz respeito a isso, V. Ex.ª vai confirmar
o que eu estou lhe dizendo, tenho certeza. Nós fomos enganados na votação
do empréstimo e espero também pela amizade que tenho que o ex-
presidente da Casa também tenha sido enganado, porque aqui foi uma

reivindicação da bancada na época dos deputados do nosso saudoso
Bloquinho, que eu tenho muita saudade daquele tempo. Naquele momento,
foi colocado que nós votaríamos o empréstimo, mas que fosse destinado
um percentual para que pudesse ser conveniado com as prefeituras, mas
fomos enganados, uma vez que isso não aconteceu. Isso é fato. O que
aconteceu de fato? O empréstimo foi aprovado, foram feitos projetos a
toque de caixa para tentar utilizar o recurso. Muitos deles, na minha
opinião, não são prioridades. Alguns, sim, são prioridades, importantes. E
o Governo tem dado continuidade a todos. Mas no que diz respeito aos
convênios... E qual a outra dificuldade que temos? Na questão dos convênios
não é o Governador que não quer. Ele está impossibilitado, até porque hoje
o dinheiro não está só entrando para ser gasto, Deputado Hemetério. Hoje
o Governo do Maranhão paga já as parcelas do empréstimo. Então,
obviamente, nós temos grandes dificuldades para fazer convênios, por um
único motivo: falta de recursos. Não é, de modo algum, falta de confiança
nos prefeitos. Deputado, o Programa Escola Digna, no que tange à parte
de obras no interior de escolas, em locais mais afastados, seria mais prático
e seria desejo do Governo, Deputado Edilázio, que pudéssemos fazer com
as prefeituras. Eu lhe garanto que estarão todas prontas já, porque o
prefeito, quem conhece Nova Olinda não é empreiteiro aqui, é o Deputado
Hemetério. Ele sabe de uma escola que está em determinado povoado, as
dificuldades que eles vão enfrentar lá. E os próprios empreiteiros da região
sabem as dificuldades que eles terão. Então, na hora que entram numa
licitação, eles não entram, ganham e depois veem que não têm condições de
fazer. Então, Deputado Edilázio, em respeito ao que foi pedido, eu espero
que amanhã a gente possa continuar esse debate. Irei fazer um
posicionamento também, Deputado, sobre a questão de São João dos
Patos, do Dr. Valdênio, o ex-prefeito, votou comigo. E aí queria esclarecer
alguns pontos e também tomar um conhecimento melhor do que aconteceu
especificamente na questão da contratação na UPA, que realmente não é,
se for como foi dito aqui, não é a maneira correta de se agir. Muito obrigado
pela paciência, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Presidente,
eu queria usar o tempo da Liderança do Partido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Tempo da Liderança do Partido, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos. Bom dia, Senhor Presidente, primeiramente
queria destacar, como o deputado Rogério bem falou, nós ainda ontem
estivemos em um programa de rádio. E queria até destacar o programa, que
hoje funciona numa emissora que tem uma linha editorial mais governista,
mas foi mediado de forma muito democrática, dando a oportunidade,
apesar de estar o Deputado Bira, o Deputado Rogério, e apenas eu. Mas
me foi dado o direito de fala assim como para os outros. E foi bastante
proveitoso e creio que para todos. E dizer ao Deputado Rogério que o que
eu falei e o que eu falo, que continua o desafio de uma única obra estruturante
do governo, vai continuar e vamos terminar o mandato e vai continuar essa
balela da Escola Digna, da pintura da escola. Enfim, é importante a
manutenção da escola, mas o que é uma obra estruturante, na minha opinião,
Deputado Sousa, é uma obra que muda a vida das pessoas, como a MA
daqui de Rosário, a de Barreirinhas. Aquilo mudou a vida da população de
quem mora nos Lençóis Maranhenses, levou o desenvolvimento, levou o
turismo para aquela cidade. Deputado Rogério Cafeteira quando vai com
sua família aos Lençóis, quando tem algum amigo que vai à Barreirinhas,
ele passa por aquela estrada. Antes, ele teria que ir para Chapadinha para
poder chegar, uma viagem quatro vezes mais longa. Uma Italuís, que o
saudoso João Castelo deixou aí para três gerações, está aí há 30 anos, o
governo Flávio Dino, incompetentemente, nunca conseguiu ligar a nova
adutora, continua a antiga. É uma obra estruturante, 90% concluída e, até
hoje, ele não conseguiu terminar. Nós estamos falando de uma obra de 40
anos dos anos 80, é uma obra estruturante. O Porto do Itaqui, que hoje gera
riqueza para nosso Estado, é uma obra estruturante. A ponte do São
Francisco feita pelo então Governador José Sarney, existia uma São Luís
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do lado de lá, do centro, e uma São Luís para o lado da praia, depois da
construção da ponte do São Francisco mudou a vida dos ludovicense.
Então, isso são obras estruturantes. O Viaduto do Café feito pelo o tio,
finado e saudoso Cafeteira, é uma obra estruturante, os viadutos que a
Governadora Roseana deixou é uma obra estruturante. Aqui quando nós
passamos aqui pela Ferreira Gullar, quando saímos aqui Assembleia, que
encurta o tempo, é uma obra estruturante. Obra estruturante é o que passa
por gerações e vai continuar, uma pintura de escola, reforma de um banheiro,
daqui a seis meses ou um ano, vai ter que ser feito novamente, agora uma
adutora, como a Italuís, que está aí há 30 anos, é algo que já passou quantas
gerações e continua utilizando a adutora que vem lá do Rio Itapecuru.
Então, isso são obras estruturantes. Isso são obras que vão ficar para a
história, é um legado que o Governador chega e diz: Eu deixei a Ponte do
São Francisco, eu fiz o Porto do Itaqui, eu fiz os viadutos de São Luís, eu
construí a Lagoa da Jansen, isso são obras estruturantes. Agora, o
Governador Flávio Dino não tem. E já veio o Deputado Bira, veio o
Deputado Marco Aurélio, hoje veio o Deputado Rogério, e eu, aguardo
ainda, uma obra estruturante e concordo com o Deputado Rogério, com
relação à ponte Cedral/Bequimão, mas quero aqui externar, Deputado
Rogério, que estive lá em Bequimão, inclusive com o Presidente da Casa,
com o Deputado Othelino, estivemos lá com o ex-Prefeito Diniz, em uma
reunião, e o que foi abordado ao Presidente da Casa, era quando ia haver a
conclusão dessa obra, que houve o lançamento e nunca começou. Está lá a
construtora que ganhou a licitação é que está enrolada lá no Tocantins, com
seu proprietário preso, com o ex-Governador preso, com todo mundo
preso, essa construtora que ganhou essa licitação da ponte Cedral/
Bequimão, e que, até hoje, está parada, talvez fosse a única obra que o
Governador poderia deixar e dizer que era uma obra importante para a
Baixada Maranhense e está lá parada. Então, Senhor Presidente, continua
o desafio, já vieram três, são 33 deputados aqui governistas, ainda tem 30
para voltarem aqui à tribuna, vamos aguardar alguém, que chegue aqui e
que diga uma obra estrutura d o Governo do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente, trago à tribuna desta Casa
um assunto de suma importância. Nos últimos dez dias, nós já tivemos
quatro aumentos de combustível. Nos últimos dias, mais de quatro
aumentos, ou melhor, quatro aumentos de combustível. Nesses últimos
dez dias, com os quatro aumentos de combustível, quem padece, quem
mais sofre é o trabalhador, é o mais humilde, é o mototaxista, é o taxista, é
quem recebe o salário mínimo. Em determinada cidade do estado do
Maranhão, o combustível está quase cinco reais. Como que o cidadão que
trabalha como mototaxista, lá na cidade de Pedreiras, na cidade de Colinas,
na cidade de São João dos Patos, na cidade de Imperatriz, como que ele vai
conseguir sobreviver e trabalhar com o aumento de combustível da forma
que está acontecendo? Então, hoje eu quero fazer uma solicitação ao
Governador Flávio Dino. Assim como o Governador Flávio Dino aumentou
o imposto do combustível, da energia elétrica, da TV a cabo e da internet,
em 2016 o Governador Flávio Dino mandou um projeto de lei para esta
Casa e a base do governo aprovou o aumento de impostos. Eu votei contra
o aumento de impostos, eu votei contra o aumento de impostos em 2016,
mesmo assim, o Governador Flávio Dino, como tem maioria na Assembleia
Legislativa, conseguiu aprovar o aumento de impostos e, ao aumentar o
imposto, ele aumentou o imposto do combustível, da energia elétrica, da
telefonia, da internet e da TV a cabo. Mas o Governador Flávio Dino
também editou dois decretos e reduziu o imposto para as empresas de
ônibus em São Luís e em Imperatriz. Imperatriz, por exemplo, o Decreto
31.535/2016, o Governador Flávio Dino reduziu o ICMS de 17% para
2%, ou seja, o Brasil teve quatro aumentos de combustível nos últimos

dez dias, mas hoje o Presidente Temer está reduzindo um dos impostos
para diminuir o combustível, então por que o Governador Flávio Dino
também não dá exemplo? Por que o Governador Flávio Dino não faz uma
ação social? Por que o Governador Flávio Dino não reduz também o
imposto, o ICMS, e reduz também o combustível no estado do Maranhão?
O Governador Flávio Dino pode sim fazer isso. Estamos solicitando hoje,
de forma oficial, ao Governador Flávio Dino para que reduza o imposto do
combustível no estado do Maranhão, reduza o ICMS no estado do
Maranhão, para que possa reduzir o combustível no estado do Maranhão
para o pequeno produtor, para o pequeno empresário, para o mototaxista,
para o taxista, para a população do estado do Maranhão. Quem mais
padece são os mais pobres, quem mais padece são os trabalhadores no
estado do Maranhão que ganham até um salário mínimo. Então hoje estamos
pedindo ao Governador Flávio Dino que tenha complacência, que tenha
benevolência e que tenha sensibilidade porque o que estamos pedindo não
é nenhum absurdo. E o Governador Flávio Dino pode, sim, reduzir o
imposto dos combustíveis. O Governador Flávio Dino já fez isso em duas
oportunidades: reduziu o imposto ICMS para o transporte público em
São Luís e reduziu também em Imperatriz. Reduziu de dezessete para dois
por cento o ICMS no fornecimento do óleo diesel para as empresas de
ônibus que operam no sistema de transporte urbano, tanto na Região
Metropolitana, como na Região de Imperatriz. E estamos pedindo hoje, é
algo possível, que o Governador Flávio Dino tenha sensibilidade e que,
neste momento de crise, com quatro aumentos de combustível em todo o
Brasil, que o Maranhão possa dar exemplo, que o Governador Flávio Dino
possa reduzir o imposto sobre o combustível no Estado do Maranhão,
que o Governador Flávio Dino reduza o ICMS do combustível que ele já
aumentou em 2016. Eu fui contra o aumento do combustível no Estado do
Maranhão, mas o Governador Flávio Dino passou por cima do clamor
popular, passou por cima do pedido da população e aumentou o imposto
do combustível, da energia elétrica, da internet e da telefonia. E aumentou
sem dó nem piedade o imposto no Estado do Maranhão. O Governador
Flávio Dino aumentou sem dó nem piedade o imposto no Estado do
Maranhão. E agora estamos pedindo que ele também tenha sensibilidade e
faça uma ação social: reduza o imposto do combustível no Estado do
Maranhão. Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Wellington, V. Exa. pedir para o Governador baixar imposto, é
mais fácil V. Exa. dar uma gillete a  ele para cortar os pulsos. Isso é algo
abominável para ele, como só pós findar a data de pagar o licenciamento
que ele fez essa jogada politiqueira com relação aos veículos apreendidos
de forma educativa, para não apreender mais os veículos. É a mesma coisa
a gente chegar e falar para ele baixar esse imposto. É algo abominável. É
algo que para população seria algo grandioso que a população precisa. Nós
nunca pagamos tanto imposto como estamos pagando o imposto do
combustível e da energia elétrica. No Maranhão é um dos mais altos no
país. Com relação ao imposto estadual é o mais alto do país por conta
dessa política do Governador Flávio Dino de sempre açodar aquele que
mais precisa, aumentando os impostos. Então é algo inimaginável o
Governador falar em baixar imposto, uma vez que o programa de governo
dele de maior êxito é o Mais Imposto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Edilázio, muito obrigado pela contribuição. Senhor Presidente,
eu já vou concluir. E, senhoras e senhores, o Governador Flávio Dino
aumentou sem dó nem piedade os impostos no combustível, na energia
elétrica, na telefonia, na Internet e na TV a Cabo. Aumentou o combustível,
aumentou o imposto sobre o combustível sem dó nem piedade. E neste
momento estamos começando a campanha. Nós não podemos fazer isso.
Nós como parlamentar não podemos fazer isso. Não é nossa atribuição.
Nós temos atribuição de legislar e fiscalizar a aplicação do Executivo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Deputado Wellington o seu tempo já avançou dois
minutos e onze segundos.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Já
vou concluir, Senhor Presidente. Então não é atribuição nossa. Nossa
missão é de legislar, de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, as ações
do Executivo. Mas o Governador, sim, ele pode e já fez. Não é nenhuma
novidade. O Governador Flávio Dino já reduziu o ICMS de 17 para 2% no
óleo diesel, para as empresas de ônibus em Imperatriz e na região
Metropolitana em São Luís. Estamos solicitando hoje, de forma oficial,
uma Indicação para que o Governador Flávio Dino reduza o imposto
sobre o combustível, o ICMS no Estado do Maranhão. R vamos começar
uma campanha a partir de hoje para sensibilizar o Governador Flávio Dino
para que ele possa reduzir o combustível, em nome dos trabalhadores, em
nome dos taxistas, mototaxistas, daqueles que mais precisam utilizar o
transporte e pagam um combustível tão alto, em nome dos trabalhadores
maranhenses estamos fazendo esta defesa: Que o Governador Flávio Dino
reduza o ICMS, o Imposto do Combustível no Estado do Maranhão.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Levi, por gentileza, gostaria de registrar que tanto eu quanto
o Deputado Rogério gostaríamos de fazer uso da palavra, entretanto, para
que não seja prejudicada a Sessão Solene, a gente fala amanhã, então.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Obrigado pela compreensão. Feito o registro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington do

Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos
Florêncio, Fábio Macedo, Graça Paz, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macedo
e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado César Pires, 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 ao Deputado Júnior Verde. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente informou que não
havia quórum regimental para deliberação do Plenário e transferiu a matéria
constante na Ordem do Dia para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do
Regimento Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Requerimento nº 252/2018, de autoria do Deputado Rito

Teles. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou
pelo Bloco Parlamentar Independente. O Deputado Edilázio Júnior falou
pelo Bloco Parlamentar PV/PEN e pela Liderança deste Bloco. O Deputado
Professor Marco Aurélio falou pela Liderança do Governo e pela Liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Bira do Pindaré
falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final,
ouviram-se os Deputados Edilázio Júnior, Professor Marco Aurélio, Max
Barros, Bira do Pindaré, César Pires e Wellington do Curso. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 23 de maio de 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Graça Paz, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Andréa Murad, Edson Araújo, Francisca Primo, Léo Cunha,
Nina Melo e Valéria Macedo. O Presidente declarou aberta a Sessão, em
nom e 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:
Projeto de Lei nº 114/18, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que considera
de utilidade pública a Fundação Esportiva Pé do Atleta; Projetos de
Resolução Legislativa nºs: 034/18, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor
Rômulo Aranha Estrela e 035/18, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda
que concede Titulo de Cidadão Maranhense ao Senhor Roque Kasmirski;
Requerimentos nºs: 245/18, do Deputado Wellington do Curso solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
09 e 10 de maio do ano em curso, tendo em vista a sua participação na
XXII Conferência Nacional da Unale, realizada em Gramado/RS; 246/18,
da Deputada Andréa Murad, no mesmo sentido, referente as Sessões
Plenárias realizadas no período de 10 a 17 de maio do ano em curso,
conforme atestado médico; 247/18, do Deputado Hemetério Weba, também
de justiticativa de faltas nas Sessões Plenárias realizadas no período de 05
a 28 de março de 2018, conforme atestado médico e 249/18, do Deputado
Roberto Costa, solicitando que seja convocada uma Sessão Solene, no dia
23 de maio do corrente ano, destinada à entrega da Medalha de Mérito
“Manuel Beckmam” ao Senhor Flávio Trindade Jerônimo; Indicações nºs:
319/18, do Deputado Stênio Rezende à Bancada Maranhense no Senado
Federal e Câmara dos Deputados, solicitando o empenho dos Senhores
Parlamentares, junto ao Governo Federal, objetivando viabilizar ações em
favor da construção da ponte sobre o Rio Parnaíba, que interligará os
municípios de Alto Parnaíba, no Estado do Maranhão e Santa Filomena,
Estado do Piauí, com ênfase,  na  liberação dos recursos, já previstos no
Orçamento Geral da União, porém os recursos ainda não foram liberados
pelo Governo Federal; 320/18, do Deputado Júnior Verde ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, para que determine ao órgão competente
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a ampliação do número de convocados do TAF dos bombeiros, conforme
edital nº 629-3/2018 – SEGEP/MA, com vistas a incluir os 41 (quarenta e
um) candidatos subjudices da PMMA que estão aptos a nomeação e os 99
(noventa e nove) com liminares, tendo em vista se tratar de medida de
interesse público e 321/18, do Deputado Edivaldo Holanda  ao Senhor
Governador do Maranhão, para que seja instalado uma unidade do Colégio
Militar na área Itaqui-Bacanga. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário, deferiu as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra
ao Deputado Rigo Teles que  reapresentou a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 007/15, que garante o direito do adicional noturno
aos policiais militares, assim como já é concedido aos civis, também
merecedores do benefício. O Deputado Júnior Verde destacou o curso de
Capelães Oficiais do Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, que
presta serviço voluntário nas instituições coletivas nessa área. Na sequência,
o Deputado Max Barros lamentou o falecimento do ex-governador Epitácio
Cafeteira. Por sua vez, o Deputado Rogério Cafeteira agradeceu o apoio e
solidariedade que recebeu por ocasião do falecimento de seu tio, o Ex-
Governador Epitácio Cafeteira. O Deputado Fábio Braga destacou a 16ª
edição da Agrobalsas, maior feira tecnológica e agrícola do Maranhão. Em
seguida, o Deputado Josimar Maranhãozinho respondeu as acusações
contra sua pessoa feitas pelo Deputado Federal Aluísio Mendes na Tribuna
da Câmara. Por fim, o Deputado Neto Evangelista discorreu sobre a
importância do combate a violência sexual contra crianças. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que as inscrições dos Deputados Doutor Levi Pontes e Wellington do
Curso ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia quando, a pedido do Deputado Sousa Neto, foi feita
verificação de quórum. Constatada a existência de quórum, o Presidente da
Mesa anunciou em segundo turno, regime de urgência, o Projeto de Lei nº
063/2018, (Mensagem nº 023/2018), que autoriza o Poder Executivo a
celebrar contrato de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da
América Latina – CAF e ao New Development BANK – NDB para a
implantação do Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte
do Maranhão. Em virtude do acolhimento da Emenda modificativa
apresentada pelo Deputado Rogério Cafeteira, a Sessão foi suspensa para
que essa Emenda fosse publicada em avulso, uma vez que o Projeto já
tinha parecer da CCJC. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC
informou que a Emenda modificativa foi aprovada. Desta forma, o Projeto
de Lei nº 063/2018, foi aprovado nos seus turnos regimentais, e em seguida
aprovado em redação final, sendo encaminhado à sanção governamental.
Ainda em segundo turno, regime de prioridade, foi aprovado e encaminhado
a sanção governamental o Projeto de Lei nº 030/2018, do Poder Executivo
(Mensagem nº 009/2018), que o autoriza a celebrar contrato de concessão
de Uso Onerosa de área de terras e edificações do denominado “Parque
Independência”, localizado no Município de São Luís. Em segundo turno,
tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 065/2016, do
Deputado Wellington do Curso, que institui a Semana Estadual de Doação
de Livros. O Projeto de Resolução Legislativa nº 028/2018, do Deputado
Sérgio Frota, foi transferido devido a ausência do autor. Em segundo turno,
tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Resoluções Legislativa
nºs: 001/2016, do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede Medalha
“Manuel Beckman” ao Senhor Rodrigo Maia Rocha; 007/2018, do
Deputado Roberto Costa, que concede o Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Ronald Alexandre Camilo; 013/2018, do Deputado Roberto
Costa, que concede a Medalha “Manuel Beckman” a Senhora Ângela
Maria Moraes Salazar; 022/2018, do Deputado Othelino Neto, que concede
a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira,
Secretário de Estado de Administração Penitenciária. Este projeto foi
aprovado em redação final, com substitutivo e encaminhado à promulgação.
Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 217/2018, do
Deputado Stênio Rezende, para que seja discutido e votado em regime de
urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, de sua autoria; 222/
2018, do Deputado Roberto Costa, também solicitando que seja discutido
e votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 105/2018, de sua
autoria; 231/2018, do Deputado Bira do Pindaré, encaminhando mensagem

de congratulações à Diocese de Imperatriz, pela inauguração do Memorial
ao Padre Josimo Tavares; 232/2018, do Deputado Jota Pinto, encaminhando
mensagem de congratulações, ao Vereador Osmar Filho, pela sua eleição a
Presidência da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores
de São Luís; 239/2018, do Deputado Edivaldo Holanda, para que seja
consignado nos Anais da Casa, voto de pesar pelo falecimento do Senhor
Luís Carlos Nunes Freire, ocorrido na manhã do dia 10 do corrente; 243/
2018, do Deputado Othelino Neto, subscrito pelos Deputados Stênio
Rezende e Eduardo Braide, enviando mensagem de congratulação ao Senhor
Luiz Gonzaga Martins Coêlho, pela sua reeleição ao cargo de Procurador
Geral de Justiça do Estado do Maranhão; 244/2018, de autoria do
Deputado Vinícius Louro, para que seja discutido e votado em regime de
urgência o Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2016, de sua autoria.
Os Requerimentos nºs: 198/2018, do Deputado Raimundo Cutrim; 215/
2018, do Deputado Edson Araújo; 219/2018, do Deputado Sérgio Frota;
220, 221, 225 e 234/2018, da Deputada Francisca Primo; 223, 226, 227,
228, 229 e 230/2018, da Deputada Nina Melo e 233/2018, do Deputado
Adriano Sarney, ficaram transferidos devido a ausência dos respectivos
autores. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
nºs: 224/2018, do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja realizada
audiência pública, promovida pela Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia, para discutir a Lei nº 12.244, de 24 de
maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares
nas instituições de ensino do Brasil; Requerimentos nºs  235, 236, 237 e
238/2018, de autoria dos (as) Deputados (as) Nina Melo, Wellington do
Curso, Júnior Verde e Sérgio Frota, solicitando que seja encaminhada
mensagem de pesar aos familiares do ex-Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Epitácio Cafeteira, que faleceu no dia 13 de maio do
ano em curso; 240/2018, de autoria do Deputado Hemetério Weba,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
no período de 08 a 27 de fevereiro de 2018, conforme atestado médico;
241/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, no mesmo sentido,
referente as Sessões Plenárias realizadas nos dias 8, 9 e10 de maio, período
que esteve participando da XXII Conferência Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais; 242/2018, do Deputado Hemetério Weba, pedindo
informações ao Senhor Marco Antônio Freitas Santos, Diretor do Hospital
Carlos Macieira, sobre a causa de óbito do ex-Deputado Senhor Nonato
Dentista. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os  Requerimentos nºs: 245/2018, do
Deputado Wellington do Curso; 246/2018, da Deputada Andréa Murad;
247 e 248/2018, do Deputado Hemetério Weba. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Doutor Levi Pontes, pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, informou que o Superior Tribunal de
Justiça Eleitoral, declarou a legitimidade da vitória do Senhor Magno Bacelar
para a Prefeitura da Cidade de Chapadinha. Pela Liderança do Bloco
Parlamentar Independente, o Deputado Wellington do Curso solicitou a
abertura da CPI para investigar as irregularidades nos empreendimentos
imobiliários edificados pela Construtora Cyrela no Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 17 de
maio de 2018. Deputado Stênio Rezende - Presidente, em exercício.
Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Júnior Verde -
Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
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Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Léo Cunha, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto,
Ricardo Rios, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei
nºs: 115/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e
documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de
assistência à saúde no caso de negativa de cobertura; 116/18, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a reparação de danos e a aplicação
de multa nos casos de pichação, depredação, destruição e outros meios de
danificação do patrimônio público; 117/18, de autoria do Deputado Rigo
Teles, considerando de utilidade pública a Associação Comunitária de
Rádio e Difusão de Grajaú; 118/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
que considera de Utilidade Pública o Centro Educacional Pilar e 119/18, de
autoria do Deputado Edilázio Júnior, considerando de Utilidade Pública a
Instituição “Os Remanescentes do Poder de Deus”; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 036/18, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhora
Thaynara Oliveira Gomes; 037/18, do mesmo autor, concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhora Preta Maria Gadelha Gil
Moreira de Godoy; 038/18, também de autoria do Deputado Neto
Evangelista, concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao
Senhor Phabullo Rodrigues da Silva e 039/18, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré que concede o Título Póstumo de Cidadão Maranhense ao
Padre Josimo Tavares por sua atuação para na defesa social à reforma
agrária no Estado do Maranhão; Requerimentos nºs: 248/18, do Deputado
Hemetério Weba, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas no período de 02 a 18 de abril de 2018, conforme
atestado médico; 250/18, do Deputado Bira do Pindaré, enviando mensagem
de congratulações ao Senhor Antônio Gonçalves, Professor do
Departamento de Medicina II da Universidade Federal do Maranhão, por
sua eleição para a presidência do Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior - Andes, biênio 2018-2020; 251/18, do
Deputado Júnior Verde, solicitando que seja justificada sua ausência na
Sessão Plenária realizada no dia 16 de maio, do ano em curso, quando
esteve representando este Poder no “Agrobalsas 2018”, evento agrícola
realizado no Município de Balsas; Indicações nºs: 322/18, do Deputado
Antônio Pereira, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem
como ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a recuperação e pavimentação das estradas vicinais que
compõem a malha viária dos municípios maranhenses que estejam em
estado de precariedade ou que sejam corredores de transporte; 323/18, do
referido autor, ao Superintendente Regional do DENIT no Estado do
Maranhão, Senhor Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando a construção
da via de acostamento na BR-222, no percurso de, mais ou menos, 01 (um)
quilometro no trecho que atravessa o Distrito de Novo Bacabal, Município
de Açailândia; 324/18, também do Deputado Antônio Pereira, ao Gerente
de Relações Institucionais da VIVO no Maranhão, solicitando a
regularização do  funcionamento do sistema de telefonia celular dessa
empresa no Povoado Baixão Grande, Município de Buritirana, tendo em
vista que os usuários da VIVO naquela localidade estão sem a mínima
condição de  contato com moradores de outras localidades, ocasionando,
assim, sérios problemas, principalmente nos casos de urgência e/ou
emergência; 325/18, do mesmo Deputado, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor

Clayton Noleto, solicitando a implantação da MA-122 que liga os
Municípios de João Lisboa e  Amarante; 326/18, do Deputado Léo Cunha,
ao Governador do Estado, bem como ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, solicitando que viabilizem recursos para recuperação
asfáltica da Rodovia MA-122, trecho que liga o Município de Senador La
Roque ao Município de Amarante do Maranhão e 327/18, do Deputado
Júnior Verde, ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luís, Senhor Canindé Barros, para que providencie a implantação de uma
Faixa de Pedestres na Avenida Joaquim Mochel, próxima à padaria Rio
Anil, localizado no Itapiracó, nesta cidade. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, deferiu as Indicações acima mencionadas e
concedeu a palavra ao Deputado Rigo Teles que relatou sua visita à Cidade
de Barra de Corda, tecendo duras críticas ao prefeito deste município. O
Deputado Edivaldo Holanda destacou a inauguração da ponte do bairro de
Vila Isabel. Por fim, ouviu-se o Deputado Júnior Verde que destacou a
necessidade de recuperação da MA 006 e sua importância para o
escoamento da produção do estado do Maranhão. Na sequência, o
Presidente suspendeu a Sessão para realização do cortejo a Relíquia e
Imagem de São Francisco de Assis bem como para a leitura da carta da
Ordem Franciscana Secular de São Luís ao Parlamento Estadual Maranhense.
Reaberta a Sessão, o Presidente determinou a publicação da carta no Diário
Oficial da Assembleia e concedeu a palavra ao Deputado Júnior Verde.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que não havia quórum regimental para deliberação do
Plenário e transferiu a matéria constante na Ordem do Dia para a próxima
Sessão Ordinária. Em seguida, submeteu a deliberação da Mesa, que deferiu
os Requerimentos nºs: 245/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; 246/2016 de autoria da Deputada Andréa Murad e 247/2018 de
autoria do Deputado Hemetério Weba, todos justificando a ausência dos
respectivos parlamentares nas datas especificadas. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 250/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré e
251/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, os Deputados Rafael Leitoa e Júnior Verde falaram pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Rafael Leitoa, que
destacou sua participação na Cidade de Timon, na posse do Conselho
Comunitário pela Paz, fruto da Lei n.º 10.387, que instituiu o Programa
Pacto pela Paz destinado a promover e apoiar os esforços das instituições
públicas na promoção da paz social. O Deputado Júnior Verde que relatou
visita realizada ao município de Brejo onde estabeleceu diálogo com várias
lideranças políticas. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 21 de maio de 2018. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputado Stênio Rezende - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Rigo Teles - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 22
DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE, em exercício
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
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PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 174/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
096/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação do Centro
Cultural  Shekinah Resgate, com sede e foro no Município de Imperatriz-
Ma.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 177/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 079/

2018 – PROÍBE o reboque de veículos para municípios diferentes do que
foi apreendido ou emplacado

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 178/2018 - Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

068/2018 – ALTERA  a Lei Estadual nº 6.107/1994 e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 180/2018 - Emitido ao PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL  Nº 005/2018 – (MENS. GOV. Nº 032/2018) DÁ
NOVA redação ao Parágrafo nono, do art. 19 da Constituição do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto

original, nos termos do Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 23 de Maio de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 002 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 069/2018, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Furtado, que Estabelece o padrão de identidade e as
características do processo de elaboração da Tiquira do Maranhão e dá
outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo
a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria, na
forma de Substitutivo (Parecer nº 133/2018). Posteriormente, a proposição
de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória, nos
termos do Art. 30, inciso XI, do Regimento Interno.

O artigo 1º do Projeto de Lei em análise prevê que poderá ser
classificada como “Tiquira do Maranhão” a bebida fermento-destilada a
partir do mosto fermentado da mandioca, com graduação alcóolica de 40%
a 48% v/v(quarenta a quarenta e oito por cento volume por volume) à
temperatura peculiares produzida no Estado, que seja:  I – fabricada em
safras anuais, a partir de matéria prima básica ou transformada;  II –
processada de acordo com as características históricas e culturais de cada
uma das regiões do Estado ou processo moderno desenvolvido no Estado
do Maranhão; III – elaborada e engarrafada na origem.

O parágrafo único do artigo 1º do projeto de Lei em análise prevê
que as características físicas e químicas da Tiquira do Maranhão, obedecida
a legislação federal pertinente, serão descritas na regulamentação desta Lei.

O artigo 2º do Projeto de Lei nº 069/2018 considera a matéria-
prima, a mandioca de variedades e cultivares tradicionalmente cultivada na

região colhida se queima ou recomendada por instituição oficial de pesquisa
ou assistência técnica; e, matéria-prima transformada, o produto obtido da
reconstituição da farinha de mandioca, fécula ou beiju produzidos a partir
da matéria prima básica.

O artigo 3º prevê que o mostro para fabricação da Tiquira do
Maranhão será produzido por processo de sacarificação espontânea ou
induzida por enzimas sacarificadas exógenas.

O artigo 4º prevê que o mostro fermentado ou vinho destilável
para fabricação da Tiquira do Maranhão será produzido por processo de
fermentação natural. O Parágrafo Único do referido artigo prevê que o
fermento utilizado na transformação biológica do amido da mandioca em
mostro fermentado ou vinho destilável será: I – micro-organismos autóctones
quando o processo for o do emboloramento do beiju; II – obtido a partir
das cepas do microrganismo do gênero saccharomyces de procedência
certificada; III – é vedada a utilização de aditivo químico de qualquer
natureza para acelerar ou reforçar a fermentação natural.

O artigo 5º prevê que o mostro fermentado ou vinho destilável
serpa destilado em alambiques de cobre.

O artigo 6º prevê que o produto destilado em mostro fermentado
ou vinho destilável será separado em três partes: cabeça, coração e cauda
ou água fraca. O parágrafo 1º do presente artigo informa que a Tiquira do
Maranhão é a fração denominada coração, que corresponderá a no máximo
80%(oitenta por cento) do destilado final.

O artigo 7º prevê que fica declarado patrimônio imaterial o processo
tradicional de fabricação da “Tiquira do Maranhão” produzida segundo o
disposto na presente legislação, e que entrará em vigor na data de sua
publicação, conforme previsão do artigo 8º do Projeto de Lei em análise.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade em especial para a
população do Estado do Maranhão que produz a Tiquira, pois o presente
Projeto de Lei visa estabelecer padrão de identidade e proteger o patrimônio
cultural imaterial do processo de produção da “Tiquira do Maranhão”.

O presente Projeto de Lei, atende aos ditames do Decreto nº
6.871, de 04 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro,
a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, atente ainda aos ditames
da Instrução Normativa nº 15, de 31 de março de 2011, editada pelo
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na qual
complementa os padrões de identidade e qualidade para a produção e
comercialização de bebidas alcoólicas destiladas, em todo o território
nacional.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
inexistência de legislação própria que proponha estabelecimento de padrão
de identidade e das características de produção da Tiquira do Maranhão.

Outrossim, fica patente a necessidade do ato, visto que inexiste
legislação própria que proponha estabelecer o padrão de identidade e as
características de produção da Tiquira do Maranhão, assim como pela
inexistência de legislação que declare como patrimônio cultural imaterial o
processo tradicional de fabricação da “Tiquira do Maranhão”, conforme
padrões de produção estabelecido no presente Projeto de Lei, resguardando
a riqueza cultural do Estado do Maranhão.

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

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária

conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 069/2018, na forma do substitutivo adotado pela Douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam pela

aprovação do Projeto de Lei nº 069/2018, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 23 de maio de 2018.

Deputado Bira do Pindaré- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Cabo Campos
Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 005/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 066/2018, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a colocação de banheiros
químicos adaptados às  pessoa com deficiência em todos os eventos
realizados em espaços abertos e sem infraestrutura no estado do Maranhão.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo
a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria, na
forma de Substitutivo (Parecer nº 159/2018). Posteriormente, a proposição
de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “c” e “l”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre
matéria, no que diz respeito à defesa dos direitos sociais, bem como
políticas de proteção ao portador de necessidades especiais, caso em
espécie.

Na Justificativa, esclarece o autor da proposição de Lei, que “ as
pessoas  com deficiência, diariamente, enfrentam dificuldades de locomoção
ou de acesso a locais de uso comum, dificuldades que se agravam quando
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são obrigadas a frequentar locais de grande concentração de pessoas, onde,
invariavelmente, a competição pelos serviços ofertados se intensifica,
agravando, ainda mais as desigualdades já observadas .Esclarece ainda, que
devemos, incansavelmente, buscar condições que reduzam as inúmeras
dificuldades impostas às pessoas com deficiência, objetivando a sua tão
propalada inclusão social”. Essa justificativa, por si só atende a pertinência
da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é
conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse
público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
066/2018.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 066/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 23 de maio de 2018.

Deputado Wellington do Curso-Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputada Graça Paz


