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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/07/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.07.2017

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 485/17)

1. PROJETO DE LEI Nº 166/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA
DE SÃO MARÇAL, COMEMORADO EM SÃO LUÍS.  –
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI Nº 095/2017 (MENSAGEM Nº 018/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO A EXIGIR DE CONTRIBUINTE DO ICMS
A APOSIÇÃO DE SELO FISCAL EM VASILHAME QUE
CONTENHA ÁGUA MINERAL NATURAL OU ÁGUA
ADICIONADA DE SAIS EM CIRCULAÇÃO NESTE ESTADO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECERES
INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. - RELATOR
DEPUTADO GLABERT CUTRIM.

3. PROJETO DE LEI Nº 134/2017 (MENSAGEM Nº 041/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE APROVA
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL EM RECEBER DA UNIÃO, ATRAVÉS DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES – DNIT, A TÍTULO DE DOAÇÃO, TRECHO
RODOVIÁRIO DA BR-135/MA QUE DÁ ACESSO AO PORTO
DO ITAQUI. – COM PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. - RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO; OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. - RELATOR
DEPUTADO FÁBIO BRAGA.

4. PROJETO DE LEI Nº 135/2017 (MENSAGEM Nº 042/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE OBJETIVA
AUTORIZAR O PODER EXECUTIVO A ABRIR À ENCARGOS
GERAIS DO ESTADO/ENCARGOS FINANCEIROS, CRÉDITO
ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MILHÕES DE
REAIS), DESTINADO A CRIAÇÃO DA AÇÃO “RECOMPOSIÇÃO
DO FUNDO DE RESERVA”, EM CUMPRIMENTO AO QUE
ESTABELECE A LEI ESTADUAL Nº 10.249/2015. – COM
PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO
 1ª SESSÃO (ART. 248, § 3º - R.I.)

5. PROJETO DE LEI Nº 088/2017 (MENSAGEM Nº 016/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER FAVORÁVEL Nº
005/2017 DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, ACATANDO EMENDA
SUGERIDA PELO RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 491/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI Nºs.
088 E 135/2017, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 489/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE
MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

8. REQUERIMENTO Nº 490/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 17 A 24 DE MAIO POR
ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MÉDICO INTENSIVO,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 04/07/2017 - TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 171/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional e Assistencial Nossa Senhora Aparecida, com
Sede e Fórum em São Luís - MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 168/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que denomina “Poeta Gonçalves Dias” o
Aeroporto Internacional de São Luís – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 169/17, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação
de Moradores do Povoado Zé Filipe, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 170/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores Amigos de Amapá do Maranhão, no Município de
Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

4.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/
17, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
Manuel Beckman ao Sr. Joaquim Ferreira dos Santos Neto, Pastor da
Igreja Batista do Angelim – IBA, e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/17,
de autoria do Senhor Deputado Sousa Neto, que concede a Medalha
Manuel Beckman ao Senhor Nonato Irineu Mesquita.

6. MOÇÃO Nº 009/17, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, enviando Moção de Aplausos ao Ministério Público
Federal, na pessoa do Senhor Procurador Geral, nos seguintes termos:
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com
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os demais membros do Ministério Público, parabenizando-os por ter
escolhido o maranhense Doutor Nicolau Dino de Castro e Costa como
o mais votado na eleição realizada pela Associação Nacional dos
Procuradores da República, nesta terça-feira 27 de junho de 2017, para
compor a Lista Tríplice ao Cargo de Procurador-Geral  da República.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 167/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Associação Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi do Tibiri.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 163/17, de autoria do Senhor

Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a
Associação de ex-pastores do Maranhão – AEXPAM.

2. PROJETO DE LEI Nº 164/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que regulamenta a colocação de placas
informativas em todos os shows públicos realizados pelos Municípios
e Governo do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 165/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que dispõe sobre a proibição do corte de energia
elétrica às sextas-feiras e vésperas de feriados.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 28/06/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Nina Melo.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA NINA MELO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 171 / 17

Considera de Utilidad e Pública o Instituto
Educacional e Assistencial Nossa Senhora
Aparecida”.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto
Educacional e Assistencial Nossa Senhora Aparecida com sede e foro
na  Rua  Bom Jesus Nª 20,Qd 50, Vila Janaina ,Cidade Operaria, no
Município de São Luís, neste Estado.

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

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de Junho de 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 004 / 17

Acrescenta o art. 227-A a Constituição Estadual,
para destinação de recursos à cultura.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
nos termos do Art.41, I, §3° da Constituição Estadual, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º É acrescentado o art. 227-A a Constituição Estadual,
com a seguinte redação:

 “Art. 227-A. O Estado aplicará anualmente nunca menos
de 1%, um por cento, e os Municípios, um por cento, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na preservação do patrimônio cultural
maranhense e na produção e difusão da cultura local.
§ 1º - Dos recursos a que se refere o Caput, o Estado destinará
vinte e cinco por cento aos Municípios.
§ 2º - Os critérios de rateio dos recursos destinados aos
Municípios serão definidos em lei complementar, observada
a contrapartida de cada ente. “

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2017.

- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICAÇÃO

Tramita na Câmara dos Deputados a PEC N° 150/2003, que
propõe “acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal, para destinação
de recursos à cultura”. Seguindo o exemplo do que já ocorre nas áreas
de educação e saúde, a valorização da cultura nacional depende de um
decisivo e continuado apoio governamental. Esta é também a regra no
resto do mundo, ou, pelo menos, nos países em que a cultura é
considerada como um valor a ser preservado e promovido.

No nosso caso, em particular, o financiamento do Estado tem
outra importante função, qual seja a se equalizar o acesso e democratizar
os benefícios dos produtos culturais, disseminando-os entre os
segmentos excluídos da sociedade maranhense. Estas manifestações
não podem ser inteiramente privatizadas, e as pessoas de baixa renda
ou da periferia não podem ser simplesmente excluídas. Nem se pode
admitir que a cultura seja apenas um acessório.

A cultura tem que ser entendida como espaço de realização da
cidadania, da superação da exclusão social e como fato econômico,
capaz de atrair divisas para o Brasil, para o Estado e, internamente,
gerar emprego e renda.

Assim compreendida, a cultura se impõe, desde logo, no âmbito
dos deveres estatais. É um espaço onde o Estado deve intervir. Mas
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não segundo a velha cartilha estatizante, mas como um formulador de
políticas públicas e estimulador da produção cultural.

A opção para o atendimento a esta necessidade reside na
vinculação de receitas - apenas tributárias, apenas de impostos -
aplicando parte delas e transferindo outra para os demais Entes,
possibilitando, inclusive, a adoção de novos programas culturais, sob
a forma de participação conjunta. Por estas razões, espero o amplo e
decidido apoio de meus Pares.

Assembléia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 005 / 17

Altera a redação do parágrafo único do Art.232
da Constituição Estadual.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
nos termos do Art.41, I, §3° da Constituição Estadual, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Altera a redação do parágrafo único do Art. 232 da
Constituição Estadual do Maranhão:
“Art. 232. ................ ............................................................
I - ...........................................................................................
II - ..........................................................................................
Parágrafo único. O Estado destinará anualmente nunca
menos de 1%, um por cento, e os Municípios 1%, um por
cento, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na promoção prioritária do
desporto educacional e comunitário e, na forma da lei, do
desporto de alto rendimento.”

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2017.

- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICAÇÃO
Tramita na Câmara dos Deputados a PEC N° 150/2003, que

propõe “acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal, para destinação
de recursos à cultura”. Seguindo o exemplo do que já ocorre nas áreas
de educação e saúde, a valorização do desporto depende de um decisivo
e continuado apoio governamental.

Esta é também a regra no resto do mundo, ou, pelo menos,
países em que o desporto é considerado como um valor a ser preservado
e promovido.

O desporto tem que ser compreendido como espaço de
realização da cidadania, da superação da exclusão social e como fato
econômico, capaz de atrair divisas para o Brasil, para o Estado,
internamente, gerar emprego e renda.

Assim compreendido, o desporto se impõe, desde logo, no
âmbito dos deveres estatais. É um espaço onde o Estado deve intervir.
Como um formulador de políticas públicas e estimulador da prática
desportiva.

A opção para o atendimento a esta necessidade reside na
vinculação de receitas – tributárias e de impostos - aplicando parte
delas e transferindo outra para os demais Entes, possibilitando,
inclusive, a adoção de novos programas desportivos, sob a forma de
participação conjunta. Por estas razões, espero o amplo e decidido
apoio de meus Pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 489 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a

minha ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 22 de
maio a 02 de junho do corrente ano, conforme Atestado Médico em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 28 de junho de 2017. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual – PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.17
EM: 03.07.17

REQUERIMENTO Nº 490 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que sejam justificadas as minhas ausências
nas Sessões Plenárias dos dias 17 a 24 de maio por encontrar-me em
tratamento médico intensivo impossibilitando-me de efetuar qualquer
atividade, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 28 de junho de 2017. - Deputada Ana
do Gás - PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.17
EM: 03.07.17

REQUERIMENTO Nº 491 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, sejam
submetidos ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente
sessão, os Projetos de Lei nºs 088 e 135/2017, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 03 DE JULHO DE 2017. -
OTHELINO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.17
EM: 03.07.17

INDICAÇÃO Nº 809 / 17

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, as medidas legais e administrativas para retomada das obras
de melhoria e pavimentação asfáltica do trecho da MA 278,
compreendido entre os Municípios de São Francisco do Maranhão a
Barão de Grajaú.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 28 de junho de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 810 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Prefeito Municipal da Cidade
de Passo do Lumiar, solicitando a pavimentação e asfaltamento da
Avenida José Buhatem, localizada na Vila Nazaré na Cidade de Paço do
Lumiar – Região Metropolitana de São Luís.

Justifico-me, pois, aquela via é passagem de ônibus escolares
e urbano, bem como o fluxo de caminhões é muito intenso haja vista
que nesta localidade estão implantadas várias empresas que se utilizam
desta avenida para transporte de materiais. Outro fator relevante é que
em toda sua extensão ocorrem represamento de água de chuva, como
também, não há sarjetas para escorrer a água servida, colocando em
risco a saúde pública por propiciar o aparecimento de patologias como
Deng, Chicungunha e Zica. Diante do exposto, a situação urge
providências.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 28 de junho de 2017. - Deputada Ana do Gás
- PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 811 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Maranhão, Doutor. Flávio Dino, para que
determine ao Senhor Secretário de Estado de Infra Estrutura - SINFRA,
Dr. Clayton Noleto Silva, proceder a imediata recuperação e
pavimentação asfáltica que liga a sede do Município de São João Batista
ao povoado Santana, passando por diversos povoados, a saber:
Campinas, Vertente, Cruzeiro, Romana, Olinda dos Aranhas, Maravilha
e outros mais daquela região.

A recuperação e pavimentação asfáltica é de suma importância
para os moradores daqueles povoados, gerando qualidade de vida e
oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em
serem agraciados com a recuperação e a pavimentação, uma vez que,
ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, sobretudo após
esse longo período chuvoso.

Por essas razões, espero contar com a sensibilidade do
Excelentíssimo Senhor Secretário da SINFRA, no sentido de
providenciar, em caráter de urgência, a execução de recuperação da
referida estrada, indispensável ao conforto e, sobretudo, segurança
dos seus usuários.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 28 de junho de 2017. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

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

INDICAÇÃO N° 812 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exm. Prefeito de São Luís, Sr. Edivaldo
Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Sr. Antônio Araújo, para que efetue de modo mais breve

possível a construção recuperação asfáltica das vias do bairro
Cohaserma, em São Luís/MA.

O bairro Cohaserma, foi criado a aproximadamente 75 (setenta
e cinco) anos em São Luís. Surgido a partir de financiamento feito pelo
Governo Federal a Cooperativa dos Servidores do Estado do Maranhão,
assim como a outras cooperativas que deram origem a diversos bairros
na capital como o Cohatrac e a Cohab, o Cohaserma apresentou um
forte crescimento demográfico, e mesmo sendo um dos bairros
tradicionais de São Luís, sofre com alguns problemas de infraestrutura
que compromete o bem estar dos moradores, sendo necessário algumas
intervenções urgentes, destacando-se a pavimentação das suas vias.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por
meio desta Indicação a pavimentação asfáltica das ruas do Cohaserma,
que se encontram com uma grande quantidade de buracos e erosões que
causam transtornos e dificultam a trafegabilidade e o acesso de
pedestres, meios de transporte, entre outros.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do bairro,
especialmente suas avenidas principais, afeta também o
desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inúmeros
estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando ainda
mais a necessidade da recuperação da malha viária da localidade.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas e
avenidas do Cohaserma, o que irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
população que reside na região, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 28 de junho de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Rigo Teles com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, que Deus
sempre tem abençoado e continuará a abençoar, retornando hoje aos
trabalhos da nossa Casa depois de passar um período cuidando da sua
saúde. Seja bem-vindo à nossa Casa, Senhor Presidente, que Deus
continue a abençoá-lo e a abençoar todos nós. Senhoras e senhores
deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem através
da TV Assembleia, da nossa rádio, retorno a esta tribuna para falar do
Campeonato Maranhense. Fui a Imperatriz no último dia 29, quinta-
feira passada, e lá assisti ao jogo do Cordino e do Sampaio Corrêa.
Cheguei cedo à cidade, cheguei cedo também ao estádio e esperei o
início do jogo. O jogo transcorreu na normalidade, o Sampaio foi vencedor
por 2 a 1, o Cordino iniciou na frente com um gol, mas em seguida
tomou um gol e o segundo gol foi contra, mas foi um jogo normal, não
posso aqui falar da arbitragem, foi normal, assisti ao jogo. Mas o que
eu quero aqui me referir é que o Cordino, mais uma vez, eu provei,
estava aqui e usei desta tribuna, acredito eu, que o povo do Maranhão
que nos assiste, que já deve ser a décima vez ou mais que eu uso a
tribuna desta Casa para falar do futebol do Maranhão, da vergonha que
fez o futebol do Maranhão para nós maranhenses. E o motivo que a
federação levou a transferir o jogo de Barra do Corda, Deputado Marco
Aurélio, lá para a cidade de Imperatriz, tirando a decisão final do
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Campeonato Estadual, do Leandrão, lá de Barra do Corda para o Frei
Epifânio em Imperatriz, a causa foi que o Estádio, o Leandrão, não
comportava três ou quatro mil pessoas para assistir ao jogo, tudo bem,
que não comporta. Mas a CBF, a exigência da CBF em estádios na
disputa do campeonato é menos de mil torcedores sentados, e por
documento, documentos esses assinados por engenheiros, o Estádio
Leandrão comporta até mil e quatrocentas pessoas sentadas. E eu
estive lá no Frei Epifânio, em Imperatriz, assisti ao jogo, claro que eu
não conferi as pessoas, mas você tem um conhecimento amplo e digo
que lá não havia mais do que seiscentos torcedores, dentro do Estádio
Frei Epifânio. Imperatriz provou o que disse, fez protesto, não foi
assistir ao jogo, dentro os torcedores e eu acredito que estava no meio
da torcida do Cordino, havia 400 e poucos torcedores do Cordino e do
lado do Sampaio Corrêa tinha entre 100 e cento e poucos torcedores,
não havia 200 torcedores. Eram 3 por 1, ou mais torcedores no Estádio.
Então está aí, mais uma vez, a prova que Federação Maranhense de
Futebol queria prejudicar o Cordino, queria prejudicar, como prejudicou
o Cordino, mas aqui digo aos garotos do Cordino que eles fizeram um
brilhante trabalho à frente do campeonato, está aí disputando o
Campeonato Série C, e vai disputar no próximo ano a Copa do Nordeste
e o time que tem apenas 7 anos que nasceu e está mostrando ao
Maranhão para que veio, com os garotos preparados, humildes, pobres,
mas representando o interior do Maranhão, e a Federação por
desorganização, desrespeito aos times do interior fez o que fez,
transferiu o jogo de Barra do Corda para Imperatriz, ficou caro, muitas
pessoas não puderam se deslocar por condições financeiras, alguns se
deslocaram em veículos próprios, em ônibus, eu doei 3 veículos, para
que a torcida fosse 2 ônibus e uma Van, 3 veículos para que a torcida
fosse prestigiar o time, mas muita gente deixou a desejar porque não
pode ir, primeiro, porque não tinha condições, segundo porque não
tinha como sair no horário por conta do comércio ainda aberto, não era
feriado lá, mas digo que está aí o Sampaio, campeão do Campeonato
Maranhense de 2017, o Cordino, vice-campeão, mas a Federação
Maranhense de Futebol nos envergonha. Essa CPI, que eu quero pedir
aqui aos colegas deputados, não é contra os times do Maranhão não, é
contra a federação, é para apurar possível desmando, desvio,
desorganização, falta de respeito da federação para com todos os times,
para com o Sampaio Corrêa, para com o Moto Clube, para com o
Maranhão, com o São José, com o Bacabal, com Imperatriz, com
Caxias, com o Cordino, com o Santa Quitéria, para com todos os
times. Vamos colocar a limpo o futebol do Maranhão por meio da
federação. Está aí a prova de que queria prejudicar o Cordino, sabia
que o torcedor que fosse ao estádio em Barra do Corda, o Leandrão, era
90% o povo de Barra do Corda. Então, se a capacidade era de 1.400, só
entrava até 1.400. Transferiram para o Frei Epifânio, onde não deram
mais do que 600 pessoas, foi uma vergonha, mas foi um protesto para
a federação, não para o futebol do Maranhão, para os times, mas para
a federação que vai ter que abrir as portas e janelas para o povo do
Maranhão, para os torcedores do Maranhão, para nós, deputados, a
fim de conhecermos a realidade da Federação de Futebol do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu quero anunciar a presença do deputado federal
Rubens Júnior, amigo desta Casa que passou por aqui oito anos.
Deputado Stênio Rezende.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, esta
Casa, sem dúvida nenhuma, se enche de alegria com a sua presença e
principalmente pela esperança de poder continuar lutando e trabalhando
em favor do nosso Estado. Portanto, que a sua saúde seja plenamente
restabelecida com a força e ajuda de Deus para continuar a sua missão.
Senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa,
funcionários queridos desta Casa, eu aqui também quero saudar o
deputado federal Rubens Júnior que hoje visita esta Casa, que também
é sua, já que o deputado federal foi por duas vezes deputado estadual
junto conosco. Senhoras e senhores deputados, o que me traz aqui
hoje é para falar sobre os Festejos Juninos que aconteceram no Estado

do Maranhão. Vou começar por São Luís e foi de muitas alegrias e que
os resultados da ocupação dos hotéis, das passagens aéreas com destino
a São Luís são o reflexo do que foram, sem dúvida nenhuma, os festejos
juninos. Nós tivemos uma das maiores ocupações os últimos anos na
rede do estado, com quase 70% no período dos festejos juninos. A
quantidade de passageiros que chegaram a São Luís pelo aeroporto
também foi superior aos últimos seis, sete anos. Isso mostra que a
divulgação do nosso São João está cada vez mais eficiente, não só no
estado, mas também nas outras unidades federativas do nosso País.
Quero ressaltar também a importância que foram os festejos juninos
na minha querida cidade de Vitorino Freire. É dito por todos, inclusive
até pelos adversários, que foi o melhor São João da história do
município de Vitorino Freire. Eu quero parabenizar a prefeita Luana
Rezende que foi muito competente e montou um arraial que levou
alegria a todos os vitorienses e àqueles que ali procuraram a nossa
cidade para se divertir. Quero parabenizar o arraial de Alto Alegre do
Pindaré, do nosso amigo prefeito Fufuca, que fez mais de uma semana
de festa da qual o povo ia para participar tamanha era a alegria do povo
de Alto Alegre e das vizinhanças. Foram noites e noites de muitas
festividades, apresentação dos bois mais fortes e mais bonitos do
nosso estado, inclusive com bandas levando alegria ao povo de Alto de
Alegre. Quero parabenizar Santa Inês, cuja prefeita Vianey Bringel fez
também o arraial da cidade mais animado dos últimos anos. Sem dúvida
nenhuma, a prefeita não mediu esforços para levar alegria e diversão ao
povo de Santa Inês e ao do Vale do Pindaré. Portanto, parabenizo a
todos, todos os cantos do nosso Estado que não mediram esforços
para ver tamanha alegria. E não poderia deixar de aqui agradecer ao
governador Flávio Dino que injetou mais de R$ 20 milhões nos
municípios do interior do Estado para levar alegria a todos os
maranhenses. Muito obrigado, Senhor Presidente. Eram essas as minhas
palavras.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rogério Cafeteira com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Antes de começar meu pronunciamento, Senhor
Presidente, queria saudar aqui e registrar a satisfação de todos nós
deputados com a sua volta ao comando da Casa. E também ressaltar
que neste período o Deputado Othelino, na função de Presidente em
Exercício, conduziu também de forma exemplar a nossa Casa. Parabéns
ao Deputado Humberto Coutinho, parabéns ao Deputado Othelino
Neto, isso mostra que fizemos a escolha correta quando reelegemos
ambos para Presidente e Vice-Presidente. Hoje vim aqui para tratar de
dois assuntos que me deixam extremamente satisfeito em tomar
conhecimento e participar. E mais, ter a certeza, Deputado Edivaldo,
que estamos no caminho certo. Primeiro, eu gostaria de falar de duas
memórias afetivas minhas, ações do governo que especialmente mexeram
comigo. Amanhã o governador Flávio Dino irá entregar a Casa de Apoio
Ninar, que é mais que um abrigo, é um local de que compõe o Centro de
Especialidades para Tratamento de Crianças com Microcefalia, e outros
déficits neurológicos. Além das crianças, os familiares delas que os
acompanharem durante o tratamento eles também ficarão hospedados
no local. Deputado Antônio Pereira, eu fiz uma visita à Casa de Apoio
Ninar e aqui eu gostaria de externar a minha satisfação, porque hoje é
muito comum e com certeza, Deputado Edilázio, V. Ex.ª também
conhece, tem amigos que têm filhos, algum parente, que essas crianças
necessitam de algum estímulo nas suas funções, nas suas questões
neurológicas e comportamentais. E é com muita satisfação, Deputado
Antônio Pereira, que eu vi lá e por conviver, ter vários conhecidos,
amigos que têm filhos que fazem tratamento, que fazem esse tipo de
terapia, Deputado Edilázio, os profissionais do mais alto gabarito,
aqui do nosso Estado, estão lá. Então com a satisfação que eu tenho
não poderia deixar de registrar, é que essas crianças que não teriam
condições de pagar um tratamento particular, hoje terão esse tratamento
com os mesmos profissionais que cuidam de amigos, de conhecidos, de
familiares nossos, que, com a graça de Deus, têm a possibilidade de
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pagar um tratamento particular. Então eu queria registrar isso, registrar
que a escolha da Dra. Patrícia para comandar esse projeto, deputado
Antônio Pereira, foi primorosa. Além de uma profissional
extremamente qualificada, é uma pessoa extremamente envolvida, ela
está envolvida nisso. E eu vi isso pela emoção como ela nos mostrou o
espaço. Além da causa em si, que tenho até mesmo uma afinidade
pessoal, a Casa de Apoio Ninar vai ser inaugurada em um local que foi
muito da minha vivência, até cheguei a comentar esses dias que já vivi
os dois lados dali, deputado Edilázio. Eu tinha boas recordações da
Casa de Veraneio quando meu tio foi governador, que era um momento
ali onde a gente tinha de descanso e de convivência familiar, mas,
mesmo diante dessas boas recordações, o sentimento que tenho agora
é de satisfação de que estamos no caminho certo. O fato de um governante
abdicar de um direito seu por uma causa tão nobre e humana nos
mostra a clara responsabilidade do governador Flávio Dino com a
população do estado, lembrando também que esta não é a primeira
ação do governador nesse sentido. Há pouco tempo, o governador
inaugurou o centro para pessoas com transtorno do espectro autista,
que funciona no Olho D’água. E aqui quero fazer a mesma referência
aos profissionais desse centro. São os profissionais, deputado Bira, da
maior capacitação que nós temos aqui, são os profissionais que cuidam
das crianças que têm a sorte de poder ter um tratamento particular, que
os pais têm a possibilidade de pagar. Esses mesmos profissionais
aplicam lá com a maior qualidade o trabalho, disso aí eu tenho
conhecimento pessoal pela forma comprometida como eles comandam
essas terapias no CER. Queria que, a partir de agora, as minhas
memórias da Casa de Veraneios sejam sucedidas por outras memórias
que virão, muitas vidas serão transformadas e nós faremos parte disso.
Há uma satisfação e eu tenho certeza de que todos nós, como homens
públicos, teremos alegria de participar. Outro fato que me lembra com
muito carinho o meu tio, ex-governador Cafeteira, é que hoje o Procon
faz 30 anos de existência. Foi criada em seu governo, em 03 de julho de
1987, a primeira sede do Procon na rua do Giz, e o ponto forte até
então era a fiscalização. Ao longo dos anos, o órgão sofreu algumas
mudanças e agora, no governo Flávio Dino, em 2015, o Procon ganhou
autonomia para trabalhar em defesa dos consumidores maranhenses,
quer dizer, o órgão deixou de ser uma gerência e se tornou uma autarquia
com as bênçãos da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado
Edivaldo, e os procedimentos internos se tornaram mais ágeis, atuação
agora é mais intensa nos 217 municípios do Maranhão, a partir da
ampliação dos números de postos e atendimentos. Atualmente, já como
uma autarquia, o Procon incorporou o serviço do Viva a sua estrutura
administrativa, passando a se chamar Instituto de Promoção e Defesa
do Cidadão e Consumidor do Maranhão. Eu quero fazer referência a
grandes nomes extremamente qualificados que passaram pela direção
do Procon. Eu citaria o nosso atual secretário de Educação, Felipe
Camarão, o advogado Cleber Moreira Neto e o atual presidente, Duarte
Júnior, que tem dado uma dinâmica muito grande à autarquia. Eu diria
que uma das qualidades dele, deputado Edilázio, não é só de trabalho,
mas de motivação do grupo que ele comanda. Era isso que eu tinha a
tratar, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor presidente Humberto Coutinho, muito bom tê-lo
aqui de volta conosco presidindo a sessão. Senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão e o também presente,
o nosso deputado federal Rubens Júnior. Senhor presidente, eu venho
aqui colocar que, na ultima terça-feira, participei de um dos momentos
mais emocionantes dos últimos dias enquanto deputado estadual. Foi
a entrega da boina aos alunos da Escola Militar Tiradentes V, situada
no município de Timon, uma luta nossa desde o início da gestão do
governador Flávio Dino, por entender que a educação que a Escola
Militar implementa, no estado do Maranhão, é uma educação digna e
de qualidade e que os jovens timonenses precisavam e merecem. Foi
uma solenidade belíssima, recheada de emoção, da qual participaram

familiares, professores, a sociedade e a imprensa, que puderam
testemunhar que ali há sim uma educação de qualidade, há um empenho
dos profissionais militares, há um empenho do corpo docente da escola
para fazer com que a aquela escola seja a melhor escola do município
de Timon e também a melhor escola dentre as militares do estado do
Maranhão. Mas hoje, senhor presidente Humberto Coutinho, a semana
começou melhor ainda para os timonenses, porque para aqueles que
não acreditavam, para aqueles que não moram em Timon e não
conhecem a história da nossa cidade, hoje teve início a reforma do
CAIC. No CAIC hoje começou a sua reforma, a sua reconstrução,
aquele equipamento público que já salvou vidas, que já ajudou e muito
o social da nossa cidade, pois, durante 12 anos ininterruptamente,
aquele prédio funcionou, deputado Bira do Pindaré, dando assistência
a nossa população, mas foi abandonado quando, senhor presidente
Humberto Coutinho? Foi abandonado quando cassaram o saudoso
governador Jackson Lago e assumiu no Maranhão um governo ilegítimo
representado em Timon por pessoas mais ilegítimas ainda. Assim,
abandonaram aquele projeto social belíssimo e junto com ele a sua
estrutura física. Porém, com compromisso de campanha do governador
Flávio Dino, com empenho do deputado Rafael Leitoa, a parceria da
Prefeitura Municipal de Timon, hoje foi possível iniciar as obras de
recuperação do CAIC, uma obra importante para a cidade. Faço essa
referência à escola militar porque o projeto pedagógico, o projeto de
governo sintonizado com a Secretaria de Estado da Educação é que, no
prédio do CAIC, funcione em definitivo a Escola Militar Tiradentes,
ampliando o número de vagas, não apenas para os alunos do ensino
médio, mas também para os alunos do ensino fundamental maior,
dobrando o seu alcance social porque com certeza ganhará ainda mais
a cidade de Timon que fica numa situação, num bairro um pouco mais
afastado do Centro onde há também uma grande quantidade de jovens
e adolescentes precisando de oportunidades como essa. Então, fico
muito feliz e realizado em poder estar encabeçando lutas para a nossa
cidade, porque, como disse várias vezes e volto a repetir hoje, existia
um muro de concreto entre Timon e o governo do Estado do Maranhão
e todo santo dia do nosso mandato a gente quebra um pouco desse
muro e vai construindo uma ponte de desenvolvimento social, que com
certeza vai trazer vários e vários benefícios para a nossa cidade. Até
parece que a nossa cidade não era no estado no Maranhão, deputado
Bira do Pindaré, mas isso está hoje acabado, hoje o governo está presente
com todas as suas ações, seja na área da educação, seja na área da
saúde, seja na área de desenvolvimento empresarial, seja na área de
infraestrutura como o Mais Asfalto, seja em todas as áreas, o governo
é presente, o governo Flávio Dino se faz presente juntamente com a
sua equipe de governo. Nós aqui, na Assembleia Legislativa, estamos
fazendo esse intercâmbio, fazendo essa sintonia, fazendo com que o
governo de fato corresponda à expectativa da população do leste
maranhense. E é para isso, deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª que é um
atuante na região Tocantina, é para isso que nós estamos aqui, para
representar o povo que nos elegeu, não apenas fazer do nosso mandato
um instrumento pessoal, mas sim um instrumento de desenvolvimento
social que é o que mais precisa, é o que o nosso povo do Maranhão
mais precisa. E dessa forma, senhor presidente, fico muito feliz e me
despeço colocando que de fato o governo do Estado do Maranhão está
no município de Timon atuando na recuperação do CAIC que em
poucos dias, com muita fé e com muito trabalho, será entregue,
devolvido ao povo de Timon, ao povo daquela região que sempre
precisou daqueles equipamentos. Muitos, por não conhecerem a
história de Timon, por não morarem em Timon e não precisarem de
equipamentos públicos, desconhecem ou botam, como diz o ditado
popular, gosto ruim. Mas esses maus olhares a gente está afastando
todos e com certeza o CAIC voltará a ser o que era, um equipamento
público para atender a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington do Curso.
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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 pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor presidente, no
último final de semana, cumprimos a agenda no interior do estado e
percorremos dois municípios que têm mais ou menos os mesmos
problemas de outros três onde realizamos audiência pública:
Barreirinhas, Anapurus e Lago Açu. Essas três cidades têm o mesmo
problema: a realização de concurso público e os aprovados que não
foram efetivados, não foram nomeados ainda. Na manhã de ontem,
domingo, eu estive reunido com os aprovados no concurso da cidade
de Maracaçumé, o concurso foi realizado em 2016, a prova foi realizada,
o resultado do concurso foi homologado, mas encontra-se judicializado.
Por solicitação de uma comissão dos aprovados no concurso, estivemos
ontem na cidade, nos reunimos ontem com os aprovados, os quais
solicitam uma audiência pública na cidade que possamos convidar e
convocar o Ministério Público, o Judiciário, os vereadores da Câmara
Municipal de Maracaçumé, bem como a Prefeitura, para que possam
resolver a situação dos aprovados no concurso de Maracaçumé. Vejam
bem, senhoras e senhores, nós não temos o poder para fazer interferência
na gestão municipal, nós do Legislativo, do Poder Legislativo não
podemos fazer ingerência na gestão municipal, mas não podemos ser
omissos também, recebemos um pedido de socorro, um pedido de
apoio, fomos à cidade de Maracaçumé, ouvimos os anseios, as
reclamações e as várias denúncias com relação ao concurso realizado
na cidade de Maracaçumé e também a contratação temporária, a
contratação de forma precária, contrariando o artigo 37 da Constituição
Federal, que é bem tácita, que é bem clara: “para se trabalhar no serviço
público direto ou indireto há necessidade de realização de concurso
público.” No final da tarde, estivemos também reunidos com os
aprovados no concurso de Pindaré-Mirim, são 565 aprovados, o
concurso foi realizado também em 2016, o concurso também encontra-
se judicializado. Da reunião com a comissão de aprovados, na cidade
de Pindaré, foi solicitado que fizéssemos uma reunião preparatória
para que pudéssemos fazer um planejamento e as estratégias para
realização de audiência pública onde pudesse constar também na
audiência pública o Ministério Público, o Judiciário, a Câmara de
Vereadores, o prefeito de Pindaré-Mirim, a presença também da OAB,
da Defensoria Pública para que juntos pudéssemos auxiliar, orientar
os aprovados no concurso para a preparação de uma audiência pública
que pudesse a ser realizada no mês de julho ou no mês de agosto. Ou
seja, senhoras e senhores, duas cidades, a cidade de Maracaçumé e a
cidade de Pindaré, duas cidades com o mesmo problema, duas cidades
que realizaram o concurso público e duas cidades que não tiveram
efetivado a conclusão do concurso público. Os aprovados ainda não
foram nomeados e não começaram a trabalhar ainda. Essa realidade é a
realidade de muitos municípios. Já entramos em contato com o
Ministério Público para que o Ministério Público possa ter maior
atenção. Assim como feito um trabalho na cidade de Barreirinhas,
assim como está sendo concluído um trabalho na cidade de Anapurus
e na cidade de Lago-Açu. Amanhã estarei trazendo à tribuna desta
Casa uma resposta do ofício que encaminhamos ao Ministério Público
de Lago-Açu. A Dra. Ana Carolina já ajuizou uma ação civil pública, já
temos o conhecimento dessa ação civil pública e amanhã estaremos
trazendo à tribuna desta Casa o teor, o conteúdo dessa ação civil
pública. Então no último domingo realizamos duas reuniões na cidade
de Maracaçumé e com os aprovados na cidade de Pindaré-Mirim. E
nos próximos dias estaremos definindo a realização de uma audiência
pública com todos os envolvidos para que possamos dar subsídios,
preparar um documento e, principalmente, protocolar no Ministério
Público para que possa averiguar, possa investigar as possibilidades
de irregularidades, dentre elas: contratação temporária, contratação de
forma precária, nepotismo nessas prefeituras. Ou seja, contratações
irregulares que podem e devem ser investigadas pelo Ministério Público.
Então o meu abraço fraterno e carinhoso à população de Maracaçumé,
que fui tão bem recebido na cidade de Maracaçumé. Faço registro que
almocei e tomei café na fazenda, café na fazenda e recebemos todo o

apoio na cidade. E ontem, na cidade de Santa Inês, realizamos uma
reunião com os aprovados da cidade de Pindaré. E nos próximos dias
estaremos voltando tanto à cidade de Maracaçumé como à cidade de
Pindaré-Mirim para realizar audiência pública com os aprovados desses
dois municípios, tanto de Maracaçumé como de Pindaré-Mirim. Era o
que tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus seja louvado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Levi Pontes com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Exmo Senhor Presidente desta Casa Doutor Humberto
Coutinho, demais membros da Mesa, senhores e senhoras deputados,
galeria, imprensa, TV e Rádio. Senhor Presidente, subo a esta tribuna
muito alegre, muito feliz nesta segunda-feira, iniciando esta semana
com o coração alegre e feliz, por dois motivos. O primeiro grande
motivo é estar nesta Casa, comandado por V. Exa que tanto nos honra,
que tanto nos orienta e este seu legado nos traz enorme felicidade. O
segundo momento da minha fala é para dizer a todos, principalmente
aos nobres deputados ligados à área de saúde, que o governador Flávio
Dino irá inaugurar amanhã, às 9hs da manhã, a nova funcionalidade
atribuída àquela Casa de Veraneio onde se prestava para uma atividade
não importante para a nossa sociedade. Aquele imóvel situado em um
terreno de quase 7.000m² sediará, a partir de amanhã, um novo projeto
pioneiro no Brasil, que é uma casa de apoio, chamada Ninar. E ela vai
trazer dignidade, humanidade, não só às mães, mas àquelas crianças
que precisam do suporte dos homens públicos. Portanto, esta casa
destinada ao tratamento não só da microcefalia, mas todos aqueles
problemas de neurodesenvolvimento de assistência e reabilitação de
crianças no Maranhão inteiro. Este projeto, deputado Rafael Leitoa,
consiste não só no tratamento das crianças, deputado Coutinho, mas
também, vai hospedar as mães destas crianças em um processo de
imersão acompanhado por dezenas de especialistas, para que possam
essas mães ter a ajuda para cuidar dessas crianças que precisam
enormemente dos pais e, acima de tudo, dos homens de boa-fé, dos
homens públicos. Portanto, lá nesta casa que antes tinha outra finalidade
não republicana, agora, estas crianças, além do serviço ambulatorial,
vão receber projetos de dança, arte, cultura e lazer, trazendo estas
crianças para o seio da nossa sociedade. Este equipamento, esta
ferramenta de trabalho dispõe de um espaço de integração que atenderá
as nossas crianças também do interior do Maranhão, esta equipe, Senhor
Presidente, multidisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas assistenciais, farmacêuticos, educadores,
enfermeiros, psicólogos, psicopedagogos, será dotada, Senhor
Presidente, inclusive de uma cozinha onde até a alimentação será
produzida com qualidade e esta qualidade propícia a essas crianças
portadoras de problemas neurológicos, têm no seu bojo, auditórios,
quadras de atividade vão abrigar 20 pessoas, ao todo, doutor Antônio
Pereira, serão 58 multiprofissionais que vão garantir 1.263 atendimentos
por mês, distribuídos, senhor presidente, em 1.560 horas de estímulos
a essas crianças com este problema que eu me refiro, a Secretaria de
Estado da Saúde vai investir duzentos mil reais por mês em recursos
humanos naquela instituição de saúde. Deputado Stenio Rezende,
colegas médicos que eu me referi, em plena quadra de crise, o nosso
Estado em saúde pública avança com seus hospitais macrorregionais,
trazendo resolutividade. A nossa saúde avança no espectro do autista
e nesse projeto Ninar, que ultrapassa qualquer problema financeiro.
Portanto, Senhores e Senhoras Deputadas, faço aqui o convite para
amanhã estarmos presentes para a inauguração, às 9h, na antiga e
esquecida agora casa de veraneio de governador. Portanto, como
presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, convido-os, todos e
todas, para a inauguração desse espaço tão importante para a nossa
comunidade. Obrigado pela tolerância, Senhor Presidente, e era isso
que eu tinha a falar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Bira do Pindaré.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão

do orador) - Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão, de maneira especial o presidente
Humberto Coutinho, retornando com toda energia e força. Seja bem-
vindo, deputado Humberto. Obrigado pela sua participação ativa nesta
Casa. Também queria registrar a presença do deputado Rubens Júnior,
minha saudação especial a ele que está com saudades da Casa depois
de tanta luta, não é, deputado Othelino? Deputado Rubens Júnior está
com saudade. Eu acho que nós vamos ter que inscrevê-lo para fazer um
pronunciamento, de maneira que seja bem-vindo também, deputado
Rubens Júnior. Parabéns pela sua atuação no Congresso Nacional.
Senhor presidente, dois breves registros: primeiro da nossa participação
na agenda com o governador Flávio Dino na última sexta-feira, na
região da BR, onde tivemos a oportunidade de inaugurar duas Escolas
Dignas, aliás, três Escolas Dignas, duas em povoados e uma na sede do
município, duas em dois povoados em Nova Olinda e uma escola na
sede de Santa Luzia do Paruá. Eu quero dizer que realmente seria
interessante se todos os parlamentares tivessem a oportunidade de
testemunhar o que eu vi nos dois povoados de Nova Olinda. A
inauguração das Escolas Dignas nos povoados quer ficam a 30, 40, 50
quilômetros da sede, no meio do mato. O que era uma casa de taipa
para oferecer aula precária aos estudantes, meninos e meninas de várias
idades, de repente, como um oásis, você encontra as instalações mais
modernas possíveis dentro de um povoado, deputado Edivaldo
Holanda. V. Ex.ª não faz ideia do impacto que isso tem na vida das
pessoas. Eu ouvi o depoimento de professores e de pessoas da
comunidade, é contagiante, é emocionante o que se faz na educação
pública do estado do Maranhão hoje. Eu quero conclamar os deputados,
todos aqui que pudessem participar ao menos uma vez para verificar a
grandiosidade que é o trabalho que está sendo feito na educação pública
do Maranhão, no que diz respeito a essas escolas que substituem as
antigas, históricas e carcomidas escolas de taipa que existiam aqui no
estado do Maranhão, e que ainda existem, mas que estão sumindo aos
poucos, graças a esse programa que está mudando completamente a
realidade. Nós já chegamos a algo em torno de 20 escolas entregues,
tem mais 70 prontas apara serem entregues ainda esse ano e 200 escolas
até 2018. O programa pode até ter um alcance maior, mas depende das
prefeituras, é um programa que tem a adesão das prefeituras, algumas
aderiram mais, outras aderiram menos, mas onde houve adesão,
realmente o impacto é gigantesco. Eu quero parabenizar aqui tanto ao
secretário Felipe Camarão quanto ao governador Flávio Dino por essas
grandes realizações que são as Escolas Dignas. Em Santa Luzia do
Paruá, foi uma escola novinha em folha, escola construída do zero,
uma escola de ensino médio em Santa Luzia do Paruá que não tinha
escola na sede, os estudantes frequentavam uma escola do município
para poder ter aula de ensino médio.  A escola de ensino médio só
funciona no povoado chamado Paruá, agora, finalmente, Santa Luzia
do Paruá tem uma escola de ensino médio com toda a qualidade
necessária, com climatização, padrão elevado, presente garantido ao
povo daquela cidade.  Parabenizo também o prefeito Plácido de Holanda
pelo grande trabalho que vem realizando à frente da administração do
município de Santa Luzia do Paruá, foi realmente uma experiência
muito positiva, Senhor Presidente.  Eu queria também falar do São
João, mas, infelizmente, o tempo é curto, estou vendo ali o relógio
correr e concluir, mas dizer o São João foi o melhor que eu já vi
acontecer aqui no Estado. Um São João rico de diversidade, com uma
infraestrutura adequada, com capilaridade, presença em vários
municípios, com impacto no turismo, na rede hoteleira, de fato, um
sucesso grandioso.  Sinteticamente, eu quero parabenizar  o secretário
Diego Galdino e toda a sua equipe e o governador por essa grande
realização, terminamos no sábado, ontem, infelizmente, São Pedro
resolveu fazer seu próprio São João e não deixou o Arraiais funcionarem.
Mas no sábado foi uma belezura, eu estive no Arraial do Santo Antônio,
que coisa linda! O Arraial do Santo Antônio que foi resgatado, estava
totalmente esquecido, voltou à cena e eu vi lá o povo se misturando
aos brincantes pisando no chão, coisa maravilhosa, as barracas
funcionando, foi realmente algo fantástico e ressalto a presença do
governador que, de maneira muito simples, estava lá no meio do povo

o tempo todo, não foi lá só fazer uma média, ficou do começo ao fim
participando das atividades, no arraial do Santo Antônio, de maneira
discreta, tranquila, sem aquela parafernália, sem mídia, apenas a sua
presença o deleite de estar junto com o povo participando da festa
mais bonita que nós temos no Maranhão e no Brasil, que é o São João.
Parabéns à toda equipe da Secretaria de Cultura, o São João realmente
foi algo grandioso que precisa ser destacado e certamente teremos
oportunidade de aprofundar esse debate. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde e Deputado Zé Inácio ficam
para amanhã, porque o tempo do Pequeno Expediente expirou. Eu
queria, antes da Ordem do Dia, agradecer o apoio que tive de todos os
deputados. Hoje, depois de mais de dois meses ausente desta Casa,
vim aqui hoje para pegar esta energia positiva de V. Exas e, graças a
Deus, todos os deputados aqui presentes me receberam de braços
abertos e isso me emociona. Ainda não estou total recuperado, a luta
foi grande, mas tenho certeza que esse convívio vai acelerar mais rápido
a minha cura e agradeço a cada um de vocês. Agradeço também ao
Deputado Othelino por seu desempenho que desempenhou tão bem
na minha ausência e que não teve nenhum problema conosco. E também
à imprensa que sempre foi cortês comigo, tenho também que agradecer.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Medida Provisória n.º 234/2017, de autoria do Poder
Executivo, Mensagem Governamental n.º 033/2017. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À promulgação. Medida Provisória n.º 235/
2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem Governamental n.º
043/2017. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Medida
Provisória nº 235/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem
Governamental nº 043/2017. Em discussão. Em votação. Os deputados
e as deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei
nº 161/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Em discussão.
Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À Sanção. Requerimento nº 429/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. Mensagem de Congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 480/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde. Em discussão. Em votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento, de autoria do Deputado Júnior Verde. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 484/2017, de
autoria do Deputado Cabo Campos. Em discussão. Em votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 485/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, em uma Sessão Extraordinária. Em discussão. Em votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 486/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, uma Sessão Solene. Em discussão. Em votação.
Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº
482/2017. Indeferido. Requerimento nº 483/2017, de autoria do
Deputado Zé Inácio. Deferido. Requerimento nº 487/2017, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda. Deferido. Está incluído para a Sessão
de amanhã, Projeto de Lei nº 095/2017, de autoria do Poder Executivo.
Requerimento nº 489/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda
e o Requerimento nº 490/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio, 30 minutos, com
direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho,
senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, todos que
acompanham a transmissão desta Sessão. Senhor Presidente, eu quero
compartilhar este tempo hoje do Grande Expediente, com todos os
colegas deputados, para celebrarmos este momento do seu retorno.
Quero dizer que é de grande importância para esta Casa, para todos
nós, nós que compartilhamos junto com o senhor os momentos de
grande expectativa da sua volta e hoje reencontrá-lo, nesta cadeira
principal, na Casa que V. Ex.ª conduz muito bem, na Casa que o V. Ex.ª
não é um consenso não, é uma unanimidade. Hoje é uma grande satisfação
presenciarmos o seu retorno, Presidente Humberto, dessa forma, esse
período que V. Ex.ª passou distante desta Casa, fez falta, deixou saudade,
ainda que muito bem conduzida pelo Deputado Othelino Neto, mas a
sua presença nos dá uma segurança de uma condução muito firme, por
meio da sua liderança, por meio da sua experiência, por meio da sua
maneira de conduzir os trabalhos desta Casa, autoridade que V. Ex.ª
tem, o histórico de vida, um momento solene, sublime, fazermos hoje
esta reflexão e farei não sozinho, mas é este pensamento que trago, é
um pensamento de todos deputados, deputadas, todos que confiaram
a V. Ex.ª na condução desta Casa, porque foi unanimidade e eu faço
exatamente.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado
Marco Aurélio, no momento devido que for conveniente a V. Ex.ª,
permita o aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Passarei a palavra a todos que quiserem participar e eu sei que farão.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – A mim
também, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Faremos. Eu só quero, Presidente, fazer neste momento, Deputado
Sérgio Frota, esta reflexão do que é a sua trajetória de vida, a sua
trajetória política, um exemplo de luta, de dedicação nos seus 72 anos
de vida, a liderança consolidada por meio da palavra, por meio da
firmeza, por meio do compromisso. E V. Ex.ª tem um trabalho que é
respeitado por todos nós e por todo Maranhão, quem confia na sua
liderança não anda se decepcionando. E por isso eu faço questão de
mencionar a felicidade que esta Casa hoje tem em vê-lo de volta à
rotina, porque a gente sabe que nos momentos difíceis em que só a fé
lhe segurou, o amor da família, o apreço, a admiração dos amigos mas,
acima de tudo, Deus e neste momento em que só a fé lhe segurou,
saibam que muitos sempre estiveram orando para que Deus lhe desse
essa oportunidade de continuar a jornada. E continuará por muitos
anos e a gente sabe a felicidade que V. Exa tem nesta rotina da política,
a carga que dá na bateria, a vida que dá. Porque quem vive exatamente
nesta contribuição da política se compraz nesse exercício de estar
contribuindo com a população. De modo que eu quero parabenizar
imensamente o retorno de V. Exa, nós estamos muito felizes tanto
quanto V. Exa. E neste momento vou passar a palavra ao Deputado
Antônio Pereira, Deputado Othelino, onde todos nós estamos felizes
com o retorno de V. Exa. Depois o Deputado Edilázio Júnior. Deputado
Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –
Deputado Professor Marco Aurélio, obrigado pelo aparte. Apenas
para dar boas-vindas aqui ao Deputado Humberto que tem uma história
nesta Casa não só enquanto Presidente, mas como deputado de muitos
e muitos mandatos, a sua experiência realmente faz falta a esta Casa. E
ficamos alegres com a sua recuperação, sinceramente muito felizes
com o seu retorno e com a sua recuperação. Esta Casa foi muito bem
conduzida pelo Deputado Othelino Neto na sua ausência e pela Mesa
como um todo, mas ficamos felizes também pela questão humanitária
de sabermos que V. Exa está conseguindo vencer uma doença séria e

nós todos, as nossas famílias também, eu, a minha esposa estamos
torcendo realmente pela sua recuperação completa. Seja bem-vindo,
sinta-se em casa, sinta-se à vontade, porque esta é sua Casa e V. Exa
está diante dos seus companheiros e dos seus amigos. Seja bem-vindo.
Obrigado, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Depois do
Deputado Othelino, deputado?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Depois do Deputado Edilázio, é V. Exa. Todos poderão falar, até o
Deputado Rubens Júnior poderá falar. Eu sei que não pode. Deputado
Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, de forma bem objetiva, só para cumprimentá-
lo pela iniciativa de ocupar o Grande Expediente hoje para homenagear
o nosso Presidente Humberto que retorna hoje, depois de mais de 30
dias ausente. E enfatizar suas palavras, de que embora a Assembleia,
nós tenhamos conduzindo os trabalhos nesse mês e meio, mas
Presidente Humberto, V. Exa faz muita falta aqui nesta Casa, porque
exerce grande liderança não só perante os 42 deputados, quanto é uma
liderança que transcende a Assembleia Legislativa. Então a sua volta,
Presidente Humberto, nos deixa além de felizes por vê-lo bem, por vê-
lo disposto e sorridente, como está, mas também nos deixa seguros de
que nosso líder está de volta e isso fortalece a todos: os deputados
governistas e, certamente, também aqueles deputados de oposição se
sentem confortáveis com a presença do nosso Presidente.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Othelino. Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, meramente parabenizar a iniciativa de V.
Exa de prestar essa homenagem ao nosso Presidente pelo seu retorno
e a Casa foi, como V. Exa já citou, muito bem conduzida pelo primeiro
vice-presidente Deputado Othelino. E aqui Deputado Humberto, V.
Exa tenha a certeza de que todos nós parlamentares em todas as nossas
conversas sempre externarmos, todos mostravam a preocupação com
o retorno de V. Ex.ª, todos entrando em contato com a Doutora Cleide,
ligando a V. Ex.ª quando possível e orando, colocando o nome de V.
Ex.ª em nossas orações para que V. Ex.ª se recuperasse, o quanto antes,
e voltasse a esta Casa onde tanto faz falta. E tenho absoluta certeza
que o retorno de V. Ex.ª, agora podemos ver que V. Ex.ª está bem e
quem ganha com isso não é só o Parlamento, é o Maranhão, pelo
grande homem que V. Ex.ª é, pela grande pessoa que V. Ex.ª é e pelo
grande político que é. Graças a Deus o seu retorno aqui e que agora
finde esse negócio de estar em hospital fazendo cirurgia, agora vamos
botar esta Casa para continuar no trilho até o fim desta legislatura. Seja
bem-vindo e graças a Deus V. Ex.ª está de volta a esta cadeira. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Muito obrigado, Deputado Edilázio. Com a palavra o Deputado
Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, eu quero também parabenizá-lo pela sua
iniciativa, mas é um sentimento acho que de todos os colegas, Senhor
Presidente, aqui desta Casa, seus colegas, dos funcionários, da alegria
deste dia, do seu retorno aos trabalhos da Assembleia Legislativa. Já
foi dito pelos colegas que a Assembleia manteve o cumprimento das
responsabilidades dela na Presidência do Deputado Othelino, mas
sempre dentro da sua orientação, sempre da forma que V. Ex.ª colocou
a Assembleia para trabalhar em prol do povo do Maranhão. E a sua
chegada, como eu disse, é um momento de muita alegria para todos
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nós, porque inclusive a tranquilidade, a perspectiva de futuro, em
todos, de fortalecimento deste Poder, tem-se muito com a sua presença.
Então, quero dizer da nossa alegria de termos hoje V. Ex.ª, mais uma
vez, na Presidência desta Casa. E como já disse os colegas, se Deus
quiser, por muito tempo. Muita felicidade a todos nós e esperamos
realmente que o senhor continue conduzindo o Poder Legislativo para
o fortalecimento da Assembleia, mas, acima de tudo, do povo do
Maranhão. Muito obrigado, deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, deputado Roberto. Deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Quero
um aparte, nobre deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Concederemos em seguida.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, parabenizo V. Ex.ª por usar o Grande
Expediente com essa homenagem ao nosso querido colega e deputado
Humberto Coutinho que eu tenho convicções, deputado, traz na sua
genética, no seu bojo, na estrutura de ser humano, o amor. Deus, na sua
infinita bondade, tem sido generoso não só com a sua saúde, lhe dando
força, mas entendo que o senhor é um mensageiro do amor, porque
sabe o bem que faz a esta Casa, sabe o bem que faz ao povo do
Maranhão, o amor que o senhor traz de família, o apoio da nossa
colega Cleide Coutinho, dos seus filhos, dos seus amigos. O amor está
acima de tudo no destino da sua vida como homem público, como pai
de família, como amigo. A sua generosidade é de deixar este legado
nesta Casa, embora eu tenha convicção de que nós, no próximo mandato,
estaremos aqui de novo. Portanto, a Casa é sua e nós estamos para
seguir as suas orientações, o seu exemplo e, acima de tudo, o amor que
V. Ex.ª tem pelos seus pares, ao ser humano e por tudo aquilo que o
senhor está deixando de bom para o povo do Maranhão. Obrigado,
deputado, pela oportunidade.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Levi Pontes. Deputado Edivaldo Holanda. Em
seguida, deputado Stênio.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Marco Aurélio, me conceda um aparte logo em seguida?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Concedo logo em seguida.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
– Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª faz, nesta tarde, uma justa
homenagem ao presidente desta Casa, doutor Humberto Coutinho.
Quero parabenizar V. Ex.ª pela iniciativa de ir à tribuna para falar das
qualidades e do carinho que esta Casa tem pelo deputado Humberto
Coutinho, que é uma das lideranças políticas mais respeitadas do estado
do Maranhão. Com certeza todos nós nos preocupamos, todo o Estado
tem se preocupado com relação à saúde do deputado Humberto
Coutinho. Estivemos juntos, lado a lado, V. Ex.ª em um leito e eu em
outro, padecendo do mesmo problema. Sempre vi em V. Ex.ª um homem
forte, destemido, arrojado, com a vontade imensa de viver e Deus vê
isso. V. Ex.ª é um homem de fé, não só V. Ex.ª, mas a sua esposa,
deputada Cleide Coutinho, que é uma mulher heroína nesta luta ao
lado de V. Ex.ª. Eu me sinto feliz de vê-lo outra vez na presidência
desta Casa. Tenha certeza de que Deus está do seu lado nesta luta que
é uma luta que não só depende dos recursos da ciência humana, mas
depende de Deus. E Deus sabe do seu coração, do seu destemor, da sua
integridade e já lhe tirou várias vezes de situações bem difíceis, sinal de
que Deus vai prosseguir dando essa grande vitória de vida e que V. Ex.ª
ainda irá prestar grandes serviços ao estado do Maranhão por longos e
muitos anos. Muito obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Edivaldo. Deputado Stênio Rezende.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, eu quero iniciar parabenizando V. Ex.ª pela
justa homenagem. Muito oportuno Vossa Excelência ocupar o Grande
Expediente desta Casa, haja vista que estamos falando aqui do nosso
presidente deputado Humberto Coutinho, esse grande amigo, esse
grande companheiro. Eu ouvi atentamente meus colegas, de todos aqui
eu quero fazer um pouco deles a minha parte, principalmente aqui o
meu colega e amigo, deputado Levi Pontes. De todas as suas palavras,
eu quero fazer as minhas e dizer que o nosso sentimento é esse mesmo,
é um sentimento que esta Casa está muito feliz de ver o presidente
retornar os trabalhos desta Casa com a saúde que Deus lhe permitiu e
que permitirá por muitos e muitos anos, para que ele possa sem dúvida
nenhuma conduzir não só os trabalhos desta Casa, mas também
conduzir o seu trabalho em favor do estado do Maranhão. Aproveito
para dizer que, nesses 60 dias da ausência do presidente Humberto
Coutinho, esta Casa trabalhou, andou, mas todos nós sem desmerecer,
em nenhum segundo e em nenhuma vírgula, o presidente Othelino que
trabalhou para que esta Casa continuasse a andar e dar os resultados
que o Maranhão precisa. Aas a presença do nosso Humberto Coutinho,
sem dúvida nenhuma, é muito importante, é um diferencial maior e nos
enche de alegria aqui hoje. Que Deus continue abençoando o nosso
amigo, a sua família e trazendo ele cada vez mais ao nosso seio e para
o seio de todos os maranhenses. Parabéns, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Stênio. Com a palavra, deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – No
mesmo sentido, deputado Marco Aurélio, dos nossos colegas
deputados, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. O deputado
Humberto Coutinho, nosso presidente, merece todas as deferências
nossas, tendo em vista que é essa grande liderança política antes mesmo
da gente e com certeza V. Ex.ª pensar em entrar em política, o nosso
presidente Humberto já ajudava a construir um Maranhão que a gente
tanto sonha. Tive o prazer de visitá-lo no hospital nesse período e vi
a bravura com que ele enfrenta todos os problemas. Ele com certeza
está aqui hoje não só pela graça de Deus, mas também pela sua força de
vontade de fazer ainda mais pelo Maranhão, estive presente lá com
seus filhos, a sua esposa doutora Cleide, e que, com certeza, a sua
presença hoje aqui engrandece mais ainda esta Casa, eleva a estatura
desta Casa e que, com certeza, também nos ajuda a orientar todo o
processo legislativo do nosso Estado e a nossa referência. Então,
Presidente, sinta-se mais uma vez, seja bem-vindo de volta, mais uma
vez, que, com certeza, como falou nosso colega Edilázio, que não saia
mais dessa cadeira porque a gente precisa concluir essa legislatura com
muito êxito, com muito trabalho para o bem do Estado do Maranhão.
Obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Rafael. Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, também cumprimento V. Ex.ª, a sua iniciativa
é realmente grandiosa, merece o nosso respaldo, porque se trata de um
reconhecimento, acima de tudo, da luta que trava o nosso Presidente,
da sua bravura e da sua disposição como parceiro, que tem sido intenso
em todos os caminhos que levam às mudanças para o Estado do
Maranhão. Então, fica o nosso reconhecimento, Presidente Humberto,
à sua luta, mas ao seu trabalho, que para alguns em situações
semelhantes seria mais cômodo se recolher, se esconder e fugir das
suas atribuições, mas o Presidente Humberto está aqui junto conosco
assumindo as suas funções plenamente e eu tenho certeza de que isto
tem um significado muito grande para esta Casa e para o Estado do
Maranhão. Portanto, parabéns a V. Exa., deputado Marco Aurélio,
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pela iniciativa, mas parabéns, principalmente ao nosso Presidente pela
sua disposição de continuar lutando em favor do Estado do Maranhão.
Muito obrigado, deputado Humberto. Muito obrigado, Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Bira. Deputado Sérgio.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Cedo a minha
vez para o deputado Max Barros que tem um compromisso. Depois
dele, eu quero falar.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Certo. Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, primeiro quero agradecer ao deputado Sérgio
Frota por me ceder a vez dele, tendo em vista que eu tenho um
compromisso agora, mas eu não poderia deixar de me manifestar,
parabenizando V. Ex.ª em saudar a volta do presidente Humberto
Coutinho, um presidente que tem como político e todo bom político
tem lado político, mas na presidência desta Casa o faz com isenção,
trafega em todas as alas políticas e é respeitado por todas elas, porque
conduz de maneira imparcial esta Casa, ouvindo todos os deputados e
procurando valorizar a Assembleia Legislativa do Maranhão. Humberto
mostra como se administra uma casa política como a Assembleia, ao
mesmo tempo tem o lado político dele e faz um trabalho importante
para o seu grupo, mas eu não poderia registrar a minha alegria de vê-lo
voltar com saúde para a Casa que ele tanto fez e tanto faz pelo seu
engrandecimento. Muito obrigado, deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Sérgio.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo e
dizer que essa sua intenção é unanimidade. É só V. Ex.ª olhar para o
Plenário. Dizer, presidente e amigo Humberto Coutinho, que eu aprendi
muito com V. Ex.ª na política, primeiro pela maneira democrática que
V. Ex.ª trata a todos, situação, oposição, independente da mesma
maneira; segundo pela fé que V. Ex.ª traz no peito inabalável de lutar e
de ser um guerreiro forte. V. Ex.ª foi fundamental na eleição deste
governo de mudança que está aí. V. Ex.ª, dos 42 votos na primeira
eleição, teve 40 sem muita força e os dois que não votaram justificando
porque não votariam em V. Ex.ª. V. Ex.ª foi responsável por  antecipação
de uma eleição e não tinha outro nome pra se eleger com uma eleição
antecipada da maneira que foi. Mas eu quero dizer,  deputado presidente
e amigo, eu posso chamar assim Humberto Coutinho, que vou encerrar
falando umas coisas, saber esperar dias melhores é carregar no peito
uma fé inabalável, é ter força para levantar depois da queda, é ter força
para sorrir depois do choro e continuar em frente depois da decepção,
basta acreditar e V. Ex.ª ter me dado esse exemplo de vida. Meu muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Marco
Aurélio, V. Ex.ª pode me conceder um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rigo, pode se manifestar.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Deputado
Marco Aurélio, parabéns por esta iniciativa que V. Ex.ª tem em levar
agora à tribuna desta Casa,  dando boas-vindas e parabenizando e
usando o Grande Expediente e nos dando oportunidade para que cada
um possa  falar o que sente a respeito do nosso querido Presidente
Humberto Coutinho. Humberto, como nós costumávamos chamar aqui
na Casa, o Zé Grandão,  que nós tivemos mandatos antes dele ser
presidente desta Casa, em anos anteriores, foi deputado estadual junto
comigo e a gente vê aquela luta dele em benefício do povo de Caxias, do

povo do Maranhão ele dava a vida como dar até hoje pelos caxienses,
então quando ele subia à tribuna já brincava aqui embaixo, lá vem
Caxias, porque é o amor que ele tem pela cidade dele, isso é bonito. E
ele, ao retornar a esta Casa depois de dois mandatos de prefeito, na
cidade de Caxias, a doutora Cleide aqui o substituía, sua esposa, que
também trabalhou muito bem, fez um excelente mandato de deputada
estadual, foram dois mandatos nesta Casa, retorno o Deputado
Humberto a esta Casa. E o Humberto veio de uma forma tão brilhante
que ele conseguiu juntar, unir todos os deputados da base do governo
e contra o governo, em seu nome. E está aí, foi eleito com 40 votos, foi
reeleito bem antes, antecipada a eleição e foi eleito bem antes. E se
tivesse uma nova eleição ele seria novamente, pelo trabalho, pela
sinceridade, pelo companheirismo que ele tem para com os colegas.
Humberto não é um Presidente desta Casa, é um amigo, um
companheiro, pessoa que trata todos de igual para igual, que reconhece
o trabalho de um parlamentar. Humberto, que Deus continue a lhe
abençoar, que V. Exa. continue sendo sempre esse guerreiro, esse homem
forte, brilhante, bravo, do Sertão do Maranhão, que vem forte como
um leão. Mas, com certeza, com as bênçãos de Deus V. Exa. irá trilhar
muito ainda. E este Maranhão já lhe deve muito, mas vai precisar do
trabalho de V. Exa. por muitos e muitos anos. Obrigado, Deputado
Marco Aurélio, que Deu abençoe este Parlamento na pessoa do nosso
Presidente Humberto Coutinho.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Rigo. Presidente, finalizarei neste momento.
Antes, concedo a palavra ao Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
– Eu agradeço o aparte, Deputado Marco. Eu já fiz a referência, mas
queria aqui registrar mais uma vez a satisfação que todos nós temos de
receber de volta o nosso Presidente Humberto Coutinho. É com muita
satisfação que a gente lhe tem aqui novamente no comando da Casa.
Hoje tive a satisfação de estar com V. Exa pela manhã e, mais uma vez,
V. Exa me dá uma aula de política, de convivência, de tolerância. E eu
queria aqui, mais uma vez, registrar a satisfação que tenho, a alegria
que tenho de tê-lo de volta, assim como minha amiga e ex-deputada
Cleide Coutinho. Aqui registrar também a forma como o deputado
Othelino Neto conduziu, Deputado Marco, a Casa durante a ausência
do nosso Presidente Humberto Coutinho. Queria parabenizá-lo também
pela forma como conduziu e dizer que isso só confirma que foi uma
decisão acertada quando no ano passado nós reelegemos V. Exa,
Deputado Humberto Coutinho, para a Presidência e o amigo Deputado
Othelino Neto para a vice-presidência. Que Deus lhe dê muita saúde e
muitos anos de vida e de convivência conosco aqui. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Presidente Humberto Coutinho, finalizo minha fala
dizendo, mais uma vez, da satisfação de receber V. Exa de volta a esta
Casa às suas atividades. Dizer também que poucos homens e mulheres
nesta vida tem a satisfação de olhar para trás e ver que conseguiram
realizar tudo aquilo que desejaram. V. Exa é uma pessoa determinada
que conseguiu realizar todos os desafios de sua vida e tenho certeza
que o seu desafio de continuar a jornada será atendido por Deus. É uma
prece nossa também e é exemplo de sua história de vida, não falo só da
lida política, mas da sua história de vida e exemplo que observo e que
eu quero copiar no que diz respeito à sua palavra. Muitos precisam de
discursos para convencer, outros precisam apenas da palavra e do
cumprimento da mesma. Então a sua palavra é um exemplo para nós.
E outro exemplo que me motiva bastante é no que diz respeito ao amor
à família, a fidelidade à esposa, ao amor à sua esposa e aos seus filhos
e com certeza Deus o honrará por todo o esse legado. Que Deus o
abençoe sempre e seja bem-vindo, Presidente Humberto, nosso líder.
Vida longa ao nosso líder. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Marco Aurélio, estou aqui emocionado e
agradeço a iniciativa, foi uma surpresa para mim muito grande. Também
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a todos os deputados e deputadas que pediram o aparte, de coração eu
agradeço a cada um de V. Exas. Não posso falar muito porque a minha
emoção é grande e ainda estou um pouco fragilizado e não estava
preparado para receber uma homenagem dessa. Agradeço a todos os
deputados e deputadas que fizeram esta homenagem, meu muito
obrigado de coração. Tempo dos Partidos. Bloco Parlamentar
Independente? Declina. Bloco Parlamentar de Oposição? Declina.
Partido Verde. Deputado Edilázio, por 06 minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Boa tarde, Senhor Presidente, deputados, imprensa, galeria,
telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, venho aqui
tratar, ouvi o Deputado Rogério Cafeteira e o Deputado Levi falando
do projeto Ninar. Eu não vou entrar no mérito, óbvio que é algo de
grande relevância para a nossa capital e para o nosso Estado, mas não
ouvi aqui ninguém falar que mais uma vez o governador não cumpriu
uma promessa de campanha. O governador Flávio Dino passou toda a
campanha dizendo que ia vender a Casa de Veraneio e ia investir esse
dinheiro na saúde pública do Estado, e assim ele não fez. E quando nós
vamos falar desse projeto Ninar, como o deputado Rogério Cafeteira
bem falou, ele se encontra no metro quadrado mais caro de nossa
capital. Ali os vizinhos, presidente Humberto, os vizinhos de hoje da
Casa Ninar não vão utilizar, os vizinhos ali todos têm condição de
pagar um particular se, por ventura, tiverem um filho com a microcefalia
ou com alguma deficiência. Quem vai precisar do Projeto Ninar é quem
está na periferia, é quem está no Anjo da Guarda, é quem está no
Cohatrac, é quem está na zona rural, é quem está no interior do estado
e vai ter toda essa dificuldade para se deslocar para a casa de veraneio,
antiga casa de veraneio. E o governador Flávio Dino, para jogar para a
mídia, para jogar para a imprensa aliada a ele por mais uma promessa
de campanha não cumprida, porque aqui a matemática é bem simples,
presidente Humberto, se fosse vendida a casa de veraneio, quantos
projetos Ninar dava para fazer no Maranhão todo? Quantos prédios
davam para ser construídos em todo o Maranhão? Vendia a casa de
veraneio e construía, podia ser no Olho D’água o metro quadrado
muito mais em conta, construía um em Imperatriz, um em Balsas, um
em Bacabal, um em Açailândia, um em Chapadinha, deputado Levi
Pontes, construía pelo menos uns oito projetos Ninar só com um que
ele está colocando aqui na ponta D’Areia, no metro quadrado mais
caro do estado. Então, fica aqui apenas o meu repúdio à hipocrisia do
governador Flávio Dino e o discurso fajuto do governo.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – O deputado
me consegue um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pois não.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) -
Deputado, V. Ex.ª me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) –
Deputado, com todo o respeito que eu tenho por V. Ex.ª que cumpre
aqui com muita galhardia o papel de oposição, mas eu discordo
profundamente de V. Ex.ª na terminologia que o V. Ex.ª usa, porque se
o governador tivesse neste momento de crise e o V. Ex.ª é sabedor
disso, onde os imóveis, onde este comércio aqui na Ilha e no Brasil, o
preço caiu assustadoramente, foi feito um levantamento, um orçamento
prévio de quanto valia e quanto o mercado ia dar, com certeza, se
tivesse vendido, a oposição viria aqui dizer que tinha sido a padrinhos
ou quem quer que seja, pela queda do preço no mercado de hoje. O
importante é que o imóvel continua como patrimônio do Governo do
Estado se valorizando, e em segundo lugar, todos concordam e V. Ex.ª
também com a dignidade e o despojamento e o desprendimento do
governador que poderia manter aquela casa dos moldes do passado e
não transformar neste alcance social, que é o Projeto Ninar, essa história
de que não tem transporte, eu acho que é muito irrisório para a

magnitude e a grandeza humana que transcende qualquer problema
financeiro, a instalação talvez única no país de uma casa de dimensão,
onde as mães vão cuidar dos seus bebês.  Aprender com médicos, com
doze especialidades, onde as crianças estarão internadas com todas
essas oficinas, resgatar a dignidade humana transcende qualquer
problema financeiro de vender ou não vender a casa, de construir outros,
nós vamos chegar lá, deixa o homem trabalhar, deputado. Obrigado,
querido.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - O que V.
Ex.ª fala, reciprocidade também é a mesma coisa, se ele vendesse a
Casa de Veraneio por um valor abaixo do mercado, ele vai comprar
prédios também abaixo do mercado, ele vai comprar uma casa no Olho
d’Água que fosse, que ali tem a Vila Luizão, tem Sol e Mar, tem a
Divinéia, tem toda aquela periferia ali próxima também, muito mais em
conta do que compraria ontem.  Assim seria em Chapadinha, assim
seria em Imperatriz, assim seria em Balsas, assim é em todo o Estado
do Maranhão e no país, se barateou a Casa de Veraneio, barateou os
outros imóveis.  Agora, se ele mostra tanto desprendimento, como V.
Ex.ª bem fala, por que ele não transforma também o Palácio dos Leões
em um Museu, enfim, fazer uma outra situação, como está fazendo a
Casa de Veraneio, e mora no apartamento dele, porque ele que disse
que ia vender a Casa de Veraneio, não fui eu e nem foi V. Ex.ª, ele que
disse que não ia morar no Palácio dos Leões, não fui eu, não foi  V. Ex.ª.
Então mais uma vez é pego na mentira. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Marco Aurélio, cinco minutos, pela Liderança
do Governo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor presidente, eu quero enfatizar a
inauguração que será amanhã da Casa Ninar, essa casa que é
verdadeiramente uma inversão de prioridades do governo Flávio Dino,
que vai além da sua palavra, vai além de sua palavra em campanha,
porque mantém um patrimônio que é do governo do Estado do
Maranhão, que é do povo do Maranhão, mas inverte totalmente as
prioridades. A casa que era a casa do luxo, a casa que era a casa dos
banquetes, a casa que era a casa para desfrutar os banquetes, as festas,
a partir de amanhã será a casa para cuidar do povo do Maranhão, das
crianças com microcefalia, das crianças que precisam de um cuidado.
Eu não teria coragem de subir nesta tribuna para dizer que um serviço
desse não está à altura de uma expectativa. Está além da expectativa.
Deputado Levi Pontes, muito bem falou que vender no momento de
crise desses desvalorizaria o imóvel. Agora agregar um serviço de
fundamental importância às crianças com microcefalia, as crianças que
precisam de uma atenção, isso é valorizar o ser humano. Eu convido
qualquer parlamentar que está aqui, inclusive os que discordam dessa
ideia, a participar amanhã da inauguração. Percebam a inversão de
prioridades. A casa dos banquetes para os poderosos da política, onde
o povo não ia e sim a classe política, a casa em que iam se banquetear.
Agora não, quem vai são as pessoas, as mães com as crianças que
precisam de atenção. Eu acho que tem situações que a gente precisa
olhar com atenção e perceber como foram invertidas as ordens de
prioridades, o povo está no comando, a política é para o povo, a
política no atual governo não é para classe política é para beneficiar o
povo do Maranhão. Dessa forma, eu quero parabenizar uma vez mais
o governador Flávio Dino, secretário de Saúde, doutor Carlos Lula,
por esta inversão de prioridades. A casa não será mais para os banquetes,
a casa será para servir o povo, este é o ganho maior. Não existe agregar
valor maior do que valorizar as pessoas que mais precisam. Parabéns
ao governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius
Louro. Ausente. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Com a
palavra, o deputado Rogério Cafeteira, por 10 minutos.
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O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
eu retorno novamente à tribuna para registrar duas inaugurações que
eu compareci no sábado e que eu reputo de grande importância para
nossa cidade. A primeira foi uma obra na região da Forquilha que
abrange a troca da rotatória pelo cruzamento que liga as Avenidas
Guajajaras e Jerônimo de Albuquerque, que são as MAs 201 e 202. O
governo também anunciou lá obras na região como a ponte que liga
essas duas MAs, deputado Edilázio, permitindo que o trânsito também
flua por dentro do Cohatrac, na altura do Pátio Norte Shopping. E
para quem acha que eram apenas obras eleitoreiras, o governador Flávio
Dino anunciou também a continuidade de ações no setor de
infraestrutura em parceria com as prefeituras da grande Ilha de São
Luís. Em breve teremos uma grande ação do Mais Asfalto que
possibilitará novas intervenções nas principais vias de São Luís. O
investimento no conjunto de obras na Forquilha foi de 09 milhões de
reais, incluindo a implantação do sistema binário com a construção de
vias de mão única, intervenções asfálticas, e aí entra a drenagem,
terraplanagem e pavimentação, implantação de novas sinalizações em
mais de 10 pontos, incluindo ruas, avenidas, travessas, além da troca
da rotatória pelo cruzamento. E aí, deputado Levi, é importante que se
diga que, apesar da obra mais vistosa ser a substituição da rotatória, o
maior investimento foi feito numa obra que a gente pouco vê, mas que
é de extrema importância, até pelo dinheiro utilizado que é do povo e
precisa ser valorizado, que é a obra de drenagem profunda que foi feita
lá, deputado Edivaldo. Eu estive presente juntamente com o prefeito
no dia do seu aniversário, e quem ganhou o presente não foi o prefeito,
foi a população de São Luís. Ali ficou demonstrado mais uma vez que
as parcerias entre o governo do Estado e Prefeitura Municipal, muito
diferente do que alguns tentam pregar, deputado Edivaldo, nunca foi
eleitoreira. Sãos parcerias que deveriam existir há muito tempo,
infelizmente, nunca houve entre o Estado do Maranhão, o Governo do
Estado do Maranhão e a Prefeitura de São Luís. Além das obras na
Forquilha, outras importantes intervenções foram executadas para
desafogar o trânsito na região, entre elas, a melhoria nas condições de
tráfego nas ruas do bairro Forquilhinha e Cohab, que dão acesso à
avenida Jerônimo de Albuquerque como Rua de Livramento, Rua 1,
Avenida 8 e Rua 4, que já receberam serviços de drenagem e
asfaltamento. As alterações previstas nesta parceria preveem obras,
desde a entrada da cidade, no Tirirical, até a Cohab, na região da
Forquilha. Chegam a transitar em média nestes locais, Deputado Levi,
cerca de doze mil veículos, em horários de pico. Agora, com as mudanças
foi possível gerar um impacto positivo em mais de 20 bairros da região
metropolitana de São Luís. E eu aqui gostaria também de registrar um
anúncio que foi feito, Deputado Edivaldo Holanda, de extrema
importância. Nós sabemos que São Luís vive há muito tempo no
estrangulamento na área de saúde onde os Socorrões de São Luís,
Deputado Levi, V. Exa. como médico sabe disso, acabam absorvendo
pacientes de todo Estado praticamente e isso traz um desiquilíbrio
dentro da nossa estrutura, da nossa rede de saúde de São Luís,
extremamente grave esse desiquilíbrio. E, no sábado, o Governador
anunciou que para que a gente dê uma solução para essa situação, o
Estado vai construir um hospital de 300 leitos, portas abertas, urgência
e emergência, para que a gente possa desafogar os Socorrões, que os
Socorrões também com mais esse hospital possam oferecer um serviço
de maior qualidade, Deputado Edivaldo. Então, tenho certeza de que
isso será uma contribuição determinante para que a situação da saúde
de São Luís, principalmente no tocante às ações de urgência e emergência
tenham uma melhoria significativa. Então, eu acho que é esse o tipo de
parceria, Deputado Edivaldo Holanda, que nós temos que ressaltar.
Alguns no anseio de atingir tanto o Prefeito de São Luís como o
Governador do Estado batem na mesma tecla todos os dias.
Inconformados ainda com os resultados dos pleitos do ano passado,
ainda querem  levar, Deputado Levi, e nesse momento tirando a situação
econômica do país e obviamente e que isso atinge a administração
tanto municipal quanto estadual, querem colocar como as ações que
são ações apenas próximas às eleições. A resposta que nós temos para

dar a essas pessoas é o trabalho que continua em ritmo acelerado.
Muito obrigado a todos pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde, 10 minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente
Humberto Coutinho, seja bem-vindo a esta Casa, com muita honra que
nós estamos mais uma vez participando de uma Sessão com V. Ex.ª,
parabenizando, inclusive desejando também que Deus possa abençoá-
lo, e que continue conduzindo esta Casa como tem o feito por meio de
muito empenho e muita dedicação. Mas, Senhoras e Senhores, imprensa,
galeria, todos que nos acompanham em todo Estado do Maranhão. Eu
queria só fazer alguns registros, Senhor Presidente, eu prometo até ser
bem breve, tenho dez minutos do Tempo dos Blocos, mas quero fazer
alguns registros importantes, até porque nós estivemos participando
de algumas ações representando esta Casa como parlamentar e levando
informações aonde estivemos presentes participando, quer seja de
reunião ou de uma audiência pública, mas eu quero iniciar destacando
uma audiência pública que nós tivemos lá no município de Pinheiro,
convocada pela Câmara Municipal de Pinheiro, por meio do presidente
Elizeu, não poderia deixar de fazer este registro aqui, até porque foi
uma audiência importante para trabalhar, destacar, dialogar, discutir
situações pertinentes a um tema muito importante para a Baixada
maranhense, que é o Seguro Defeso. Então, houve uma proposição,
por meio de uma indicação do presidente Elizeu, Elizeu de Tantan,
vereador, presidente daquela Casa, aprovado por todos os vereadores,
unanimemente, que nos demandou, nos solicitou que tivéssemos a
oportunidade de ir ao município e, na semana passada, nós estivemos
participando na quarta-feira desta agenda, em Pinheiro, e ali levando
informações, destacando a nossa defesa que nós temos feito nesta
Casa com relação aos nossos pescadores. Inclusive faço referência
que, na audiência pública, estavam presentes todos os vereadores e
também a sociedade, os pescadores estavam presentes, inclusive com
faixas de protestos, com cartazes, cartazes que ali expressaram a
indignação dos profissionais que muitos perderam os seus direitos por
falta da manutenção, por falta das condicionantes necessárias para o
exercício das suas atividades. E o não recebimento de 2015, não
receberam, questionaram o porquê não receberam 2015, destacamos a
questão da organização do governo, mas, infelizmente, não houve o
repasse, mas que a situação esta sanada porque houve um parecer, uma
decisão do Supremo Tribunal, do Ministro Barroso, dando direito ao
pescador. O pescador faz jus ao chamado Seguro Defeso por conta da
proibição da captura das espécies que estão em reprodução, a época da
Piracema. E nessa época, claro, se as espécies estão se reproduzindo
temos que ter a preocupação ambiental. E a preocupação social, porque
o pescador fica em situação análoga aos dos desempregados. E falamos
todas essas condicionantes, fizemos um histórico inclusive do chamado
seguro-defeso, as Portarias pelo Brasil e são várias Portarias. A de
Pinheiro, por exemplo, é a Portaria 085 e está disponível no site do
IBAMA, enfim, quem queira pegar informações é uma Portaria que
veio do IBAMA, que é um estudo técnico mostrando que naquela
época é a época da reprodução e é vedado, o período de captura, que
não pode haver a captura dessas espécies porque estão se reproduzindo
e seria um prejuízo imenso para o meio ambiente. E nesse sentido
estivemos em Pinheiro, a convite da Câmara Municipal, participando
de uma Sessão Especial daquela Casa e pudemos debater esse tema tão
até para a economia do próprio município. No Portal da Transparência,
é bom aqui fazer este registro, todos podem acessar. Estão lá todos os
trabalhadores que receberam o seguro-defeso, os que também não
receberam e se fizermos um parâmetro de análise vamos ter os que
receberam e os que não receberam. Mas estão lá os pescadores
registrados, cadastrados pela então Superintendência. Hoje não é mais
Superintendência federal, sabemos que o Ministério foi incorporado,
o Ministério da Pesca foi incorporado ao da Agricultura e nesse dia,
Senhor Presidente, nós tivemos a oportunidade de falar que é uma
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questão federal, de recursos federais. Nós aqui trabalhamos para poder
minimizar a situação, resolver a situação encaminhando proposições.
Quantas proposições, e convidei inclusive a todos para comparecerem,
visualizarem o site da Assembleia e perceberem as dimensões de todas
as proposições que encaminhamos, tanto para a ex-presidenta Dilma
como também para o Presidente Michel no sentido de defender os
nossos trabalhadores maranhenses, Senhor Presidente. Só para concluir,
então tivemos a oportunidade, enquanto deputado, de estar naquela
Casa falando de um tema importante da economia que alimenta aquele
município, como também os municípios da Baixada e do estado do
Maranhão, que é importante a época da reprodução, mas também o
trabalhador precisa continuar sustentando sua família e para isso faz
jus a esse benefício. E falamos de forma bem centrada no aspecto das
fiscalizações que é importante, nós temos que ter de fato o profissional,
que é pescador, para garantir o seu direito. E é injusto que de repente
outro profissional que não exerça a atividade esteja em qualquer situação
recebendo, o que é um crime e que nós não aceitamos. O importante é
que o governo faça realmente, ampare o trabalhador, dê condições e
possa melhorar a vida desses trabalhadores levando esse benefício que
é a regularização e, posteriormente, o direito. Então quero agradecer a
oportunidade, que Deus abençoe a todos. E não tenho dúvida que
vamos ter a oportunidade de destacar, mais uma vez, esse tema tão
importante para todos nós trabalhadores maranhenses. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Concedo a palavra ao deputado Zé Inácio. Ausente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Septuagésima Sétima Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e oito de junho de dois mil e dezessete.

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

Braide.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Léo Cunha,
Max Barros, Othelino Neto, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira,
Sérgio Vieira, Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Edilázio
Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina
Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados: Francisca Primo, Fábio Braga, Bira do Pindaré,
Antônio Pereira, Othelino Neto, Wellington do Curso e Sérgio Vieira.
Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia
“quórum” regimental para apreciar a matéria que ficou transferida para

a próxima Sessão. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos
nºs: 486/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 487/
2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo reservado
aos Blocos e Partidos ouviu-se o Deputado Edivaldo Holanda que
falou pelo  Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado
Sérgio Vieira falou pela Liderança do PEN e o Deputado Wellington do
Curso falou pelo Bloco Parlamentar Independente. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 03 de julho de 2017.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 234, DE 25 DE MAIO DE 2017)
LEI Nº 10.611 DE 03 DE JULHO DE 2017

Altera a Lei n.º 10.043, de 07 de abril de 2014, que
aprova o Plano Rodoviário do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 234, de 25 de maio de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o traçado da Rodovia Estadual MA - 203,
previsto na Lei n.º 10.043/2014, conforme Anexo I desta Lei.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 03 de julho de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 235, DE 05 DE JUNHO DE 2017)
LEI Nº 10.612 DE 03 DE JULHO DE 2017

Altera a Lei nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013, que
dispõe sobre vedações à formalização de contratos
e convênios com órgãos e entidade da
administração pública do Estado do Maranhão
que utilizem a condição análoga à de escravo na
produção de bens e serviços.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 235, de 05 de junho de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado  aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei Estadual nº 9.752,
de 10 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Em cumprimento ao disposto no caput
deste artigo, no ato da assinatura do contrato, convênio ou
concessão, a Administração Pública deverá consultar o
Cadastro de Empregadores que tenham submetido
trabalhadores a condições análogas à de escravo divulgada
no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego,
certificando nos autos a regularidade ou irregularidade da
pessoa jurídica de direito privado interessada em celebrar o
contrato”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 03 de julho de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 27 DIAS DO MÊS DE JUNHO   DO ANO  DE 2017,  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
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
LEVI PONTES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 189/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

121/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Povoado Alto Alegre –
Assentamento Bom Pastor de Amapá do Maranhão, no Município de
Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 191/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

014/2017 –  VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº  187/
2016, DISPÕE sobre a produção, distribuição e comercialização de
embalagem de cimento, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências, de iniciativa do Senhor Deputado JOSIMAR DO
MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 192/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

129/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação
Comunitária dos Moradores e Pescadores do Povoado Seriema, no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada  NINA  MELO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 193/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

130/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-118 do Município de Amapá do Maranhão.

AUTORIA: Deputado  EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 194/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

132/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o “Instituto Espaço
Semear”, com sede e foro no Município de São José de Ribamar - Ma.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
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PARECER Nº 195/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

133/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a  “Associação da
Comunidade Negra Rural Quilombola Malungos de Olho D´Água”,
com sede e foro no Município de Serrano do Maranhão - Ma.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 196/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

128/2017 – INSTITUI, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana
de Conscientização sobre a importância da vacinação em adultos e
crianças,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada  NINA  MELO
RELATOR: Deputado  LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 197/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020//2017 – CONCEDE o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Federal ROBERTO
LUCENA.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 198/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 008/2017 –

APELO à Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Governo
Federal.

AUTORIA:  Deputada VALÉRIA MACEDO.
RELATOR: Deputado FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
PARECER Nº 199/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

134/2017 – (MENS. GOV. Nº 041/2017) – APROVA declaração de
concordância do Poder Executivo Estadual em receber da União através
do Departamento Nacional de  Infraestrutura de Transporte – DNIT,
a título de doação trecho rodoviário da BR-135/MA que dá acesso ao
Porto do Itaqui.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 200/2017 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

135/2017 – (MENS. GOV. Nº 042/2017) – AUTORIZA o Poder
Executivo a abrir à Encargos Gerais do  Estado/Encargos Financeiros,
crédito especial no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
Para o fim que especifica.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
PARECER Nº 201/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÕRIA

Nº 234/2017 – ALTERA a Lei nº 10.043, de 07 de abril de 2014, que
aprova o Plano Rodoviário do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 202/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÕRIA

Nº 235/2017 – ALTERA a Lei nº 9.752, de 10  de janeiro de 2013, que
DISPÕE sobre vedações à formalização de contratos e convênios com
órgãos e entidade da administração pública do Estado do Maranhão
que utilizem a condição análoga à de escrava na produção de bens e
serviços.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.

PARECER Nº 203/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
150/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o  “Bloco Alternativo
Ritmistas Unidos da Madre de Deus”,  com sede e foro no Município
de São Luís - Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO  BRAIDE
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 204/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

149/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o “Instituto Beneficente
Peniel de Aldeias Altas”,  com sede e foro no Município de São Luís -
Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 205/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

148/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a “Associação dos
Produtores Rurais Quilombolas Proteção São João do Povoado Mata
do Ipiranga”,  com sede e foro no Município de Itapecuru Mirim - Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 206/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

147/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o “Associação dos
Produtores Rurais de Santa Izabel”,  com sede e foro no Município de
Icatu - Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 207/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

146/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a “Associação Morada
Nova da Comunidade Data São José”,  com sede e foro no Município
Barão de Grajaú - Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 208/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

145/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a “Associação dos
Moradores Remanescentes de Quilombo do Povoado Juçara”,  com
sede no Povoado Juçara  e foro no Município de São Vicente Férrer -
Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 209/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

144/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o  “Instituto
Socioeducativo Mãos Solidárias”,  com sede e foro no Município de
Icatu - Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  03 de Junho de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
P A R E C E R Nº 001/ 2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 134/2017, de autoria do Poder

Executivo, que aprova declaração de concordância do Poder Executivo
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Estadual em receber da União, através do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT, a título de doação, trecho
rodoviário da BR 135/MA que dá acesso ao Porto do Itaqui.

É o breve relatório.
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 (Parecer nº 199/2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

O Projeto de Lei tem o objetivo de receber a título de doação,
sem encargo para a União, o trecho da entrada do Itaqui/Bacanga,
acesso ao Porto Itaqui da Rodovia Federal BR-135/MA, código SNV
(2015) 135BMA9090, com 2,0 km de extensão, na forma do Anexo
único desta Lei.

O anexo único acrescenta que todas as despesas de construção
e manutenção (investimento e custeio) realizadas no segmento a partir
da data efetiva da incorporação do mesmo à malha estadual, bem como
passivos ambientais e as questões jurídicas ocorridas a partir dessa
data são de total responsabilidade do Estado do Maranhão e não poderão,
sob qualquer alegação, serem reclamadas ou terem solicitação de
restituição, seja administrativamente ou judicialmente.

O ato legislativo é necessário, uma vez que exige aprovação
legislativa da concordância na transferência do referido trecho para o
Estado, conforme art. 30, X da Constituição Estadual.

De acordo com o art. 17, I, a, da Lei Federal n.º 8.666/93, a
doação de bens públicos só é admitida quando os bens forem destinados
a “outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer
esfera de governo”, obedecendo ao princípio da legalidade.

O Projeto de Lei atendo ao interesse público, pois possibilitará
o desenvolvimento da área do Porto do Itaqui, consequentemente, do
Estado, sendo oportuno pois o momento exige investimento nesse
setor, além de fomentar a área em expansão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é

oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, atendendo a legislação constitucional e estadual.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos votam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 134/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 03 de julho de 2017.

Deputado Fábio Braga - Presidente e Relator
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 004/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº. 135/2017 de autoria do Poder

Executivo, que objetiva autorizar o Poder Executivo a abrir à Encargos
Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito especial, no valor de
R$ 20.000,000 (vinte milhões de reais), destinado a criação da ação
“Recomposição do Fundo de Reserva”, em cumprimento ao que
estabelece a Lei Estadual nº. 10.249/2015.

É o relatório.
O presente projeto de lei foi, inicialmente, encaminhado à

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 200/2017),
que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais
e jurídicos da proposição, que se manifestou favoravelmente à aprovação
do projeto.

Seguindo o Processo Legislativo, a proposição foi encaminhada
a esta - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
para que fossem analisados aspectos do mérito.

Para fins de subsidiar a análise meritória da matéria constante
do presente projeto de lei, faz-se necessário preliminarmente observar
o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor no presente
exercício financeiro (Lei nº 10.498/2016).

Art. 35. Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais
mensagem  que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito proposto.

O art. 1º do projeto de lei sob análise fala sobre abertura de
crédito adicional na modalidade “especial”, que nos termos do art. 41
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, visa promover a adequação do
orçamento às necessidades de execução pela autorização de despesas
para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Destarte, conclui-se que no Orçamento do exercício de 2017,
não há previsão para repasse de dotação orçamentária para uma ação
destinada a recompor o Fundo de Reserva.

A abertura de créditos especiais depende da existência de
recursos disponíveis para acorrer às despesas e será precedida de
exposição de justificativa (art.43 da Lei 4.320/1964). Há que se observar
que a autorização para a abertura de crédito adicional especial tem que
ser específica, por meio de projeto de lei.

O presente projeto de lei demonstra a origem dos recursos que
atenderão ao crédito autorizado, os quais decorrem de anulação parcial
de dotação consignada no orçamento vigente.

Nesse caso, a proposta do Poder Executivo deve ser
acompanhada de justificativa pormenorizada que fundamente a
proposta – que deve ser individualizada – por se tratar de programação
não contemplada na Lei Orçamentária Anual e, consequentemente, não
examinada ainda pelo Legislativo.

O projeto de lei cumpriu com o determinado.

VOTO DO RELATOR:
O projeto de lei foi considerado meritório. Do ponto de vista

do orçamento público, somos pela aprovação do Projeto de Lei, visto
que, tem por escopo regularizar a recomposição do Fundo de Reserva,
razão pela qual opinamos pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
135/2017, nos termos do voto do relator.

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

em 03 de julho de 2017.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Fábio Braga
Deputado Cabo Campos
Deputado Júnior Verde

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

P A R E C E R Nº  005 / 2017

RELATÓRIO:
O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 16 de 12 de abril de

2017, submete à consideração da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, de acordo com o previsto na Constituição Estadual (art. 136,
§2º), o Projeto de Lei nº 088/2017, que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dá
outras providências.

O referido projeto segue o disposto na Constituição Estadual, no
art. 136, §2º, que dispõe que “a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação
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tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nesse contexto, representa o
elo entre o planejamento de médio prazo, consubstanciado no PPA, e o
planejamento de curto prazo, expresso na LOA. Sua finalidade, nos termos
do texto constitucional, consiste em eleger, anualmente, as ações, geralmente
extraídas do PPA, que serão prioritárias para execução no exercício
subsequente, incluindo as despesas de capital; orientar a elaboração da
proposta de lei orçamentária anual; dispor sobre as alterações na legislação
tributária; bem como estabelecer a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento, quando for o caso.

Além das finalidades acima citadas, a LDO estabelece o montante
das despesas que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao
Ministério Público. Também autoriza, explicitamente, a concessão de
qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público.

Cabe destacar que a importância das LDO’s não se exaure nas
funções acima enumeradas, haja vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – na Seção II do
Capítulo II, confere-lhes a atribuição de constituírem instrumento normativo
de variada gama de temas, dentre os quais, o equilíbrio entre receitas e
despesas, os critérios e formas de limitação de empenho, o estabelecimento
de metas fiscais, a programação financeira e a destinação de recursos a
entidades privadas.

Por fim, recorde-se que, na prática, as LDO’s vêm albergando um
conjunto de regras sobre a execução orçamentária e financeira, fiscalização
e outras situações não atendidas pela Lei n° 4.320, de 17/03/1964, em face
da superveniência das regras instituídas pela Constituição de 1988, e tendo
em vista a não aprovação, pelo Congresso Nacional, da legislação
complementar prevista no § 9º do art. 165 da Carta Magna. A Emenda
Constitucional nº 86/2015 incluiu o inciso III:

Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de
procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e
técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de
caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166. 

Esta analise visa a uma avaliação do Projeto de Lei das Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2018, tomando como base as normas
constitucionais em vigor, inclusive a Lei Complementar nº 101/00, e
destacando as eventuais alterações em relação aos exercícios anteriores.

De acordo com a Mensagem, o Projeto de Lei foi elaborado de
acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual referente
ao período 2016-2019, levando em consideração novos investimentos e
novas perspectivas para o Estado, sem prejuízo às contas públicas e da
melhoria do IDH do Maranhão.

2. DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA ESTADUAL

Compete à LDO eleger as Metas e Prioridades da Administração
Pública para o exercício financeiro subsequente.

 Especificamente, uma das funções mais generalista da LDO é
servir de indicador de quais das mais diversas ações apresentadas no PPA
serão executadas com prioridade logo no exercício seguinte. Assim temos
que, se, por exemplo, o governo instituir uma ação que preveja ao longo de
quatro anos reduzir o déficit habitacional com a construção de 10 mil
moradias, na LDO de cada ano deverá indicar quantas habitações daquelas
10 mil programadas, serão executadas no ano seguinte.

Este projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, menciona
em outros dispositivos dois destaques quanto às prioridades:

1° - as ações do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico –
PDS, os quais não serão objeto de limitação de empenho;

2° - devem-se observar os compromissos definidos em reuniões
com lideranças representativas das Regiões de Planejamento do Estado,
bem como as resoluções aprovadas nos Conselhos Deliberativos de
políticas setoriais.

No tocante as metas fiscais, o PLDO 2018 orienta que a
elaboração da Lei de Orçamento para o exercício 2018 deve ser feito no
sentido da obtenção da meta de resultado primário estabelecida no
anexo de metas fiscais constante de anexo deste PLDO, podendo as
metas serem ajustadas até o montante estabelecido no programa de
ajuste fiscal – PAF a ser estabelecido com o governo federal.

Dentre as principais metas estabelecidas na LRF, destaca-se
as metas fiscais que estabelecem as projeções de receitas e despesas e
o resultado primário e nominal.

As metas fiscais previstas na LRF e estabelecidas na LDO
revestem-se na economia que o governo deve fazer para pagar a dívida
pública evitando que ela cresça. Os governos calibram a economia
prevista de acordo com o que desejam para a dívida: para que ela caia,
é preciso economizar mais.
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3. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS

ORÇAMENTOS DO ESTADO
Neste capítulo, o PLDO 2018 aborda questões de ordem técnica

instrumental prescrevendo conceitos e metodologia a ser adotada
quando da elaboração do projeto de lei de orçamento anual.

Merece destaque o art. 13 do PLDO/2018, o qual manteve,
em relação ao ano anterior, o valor da Reserva de Contingência
em 2,5%, no mínimo, da Receita Corrente Líquida.

Por reserva de contingência deve-se entender como dotação
constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação
a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de
cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do
exercício.

A Reserva de Contingência é, costumeiramente, a fonte de
recursos para as emendas parlamentares.

Especificamente sobre as emendas parlamentares ao Projeto
de Lei Orçamentária Anual- PLOA cumpre destacar que foi aprovada
pelo Congresso Nacional, a PEC 86/2015 que trata do orçamento
impositivo e suas consequências no modelo orçamentário brasileiro. A
PEC inseriu novas disposições nos arts. 165 e 166 da Constituição
Federal, determinando a obrigatoriedade de execução das programações
orçamentárias derivadas de emendas individuais.

A LDO, assim como no ano anterior, não trouxe previsão do
orçamento impositivo para o Estado do Maranhão.

A falta de previsão legal do limite do valor das emendas pode
gerar conflitos de interesse no momento de emendar o orçamento,
pois, se não está estabelecido em lei, o valor deverá ser negociado entre
parlamentares e governo.

Outro destaque é o art. 14, incluído na LDO de 2016 e mantida
nos anos seguintes, que diz:

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

Além disso, assim como a LDO/2016 e 2017, o presente PLDO/
2018 foi omisso ao tratar do encaminhamento à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão em até 30 (trinta) dias, após o encaminhamento
do Projeto de Lei Orçamentária de 2017, os demonstrativos relacionados
a seguir:

I – demonstrativo da programação orçamentária relativa às
operações especiais, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social;

II – a despesa total com pessoal e encargos sociais, por Poder
e órgão, realizada nos últimos três anos, a fixada na Lei Orçamentária
de 2017 e a programada para 2018, com a indicação da
representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita
corrente líquida, tal como definida na Lei Complementar n° 101, de 04
de maio de 2000;

III – estimativa do resultado da previdência social dos
funcionários, especificando receitas e despesas mensais do exercício,
as despesas com pessoal e encargos sociais por órgão, concursos
públicos a serem realizados, reestruturação de carreiras, reajustes gerais
e específicos;

IV – estimativa das despesas com amortização e encargos da
dívida pública estadual interna e externa;

V – demonstrativo da receita por fonte;
VI – demonstrativo da receita corrente líquida prevista na

proposta orçamentária;
VII – os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos grupos

de despesa “juros e encargos” e “amortização” da dívida interna e
externa, realizados nos últimos três anos, a despesa fixada na Lei
Orçamentária de 2017 e o programado para 2018;

VIII – demonstrativo da Reserva de Contingência e das
Transferências Constitucionais para os municípios;

IX – demonstrativos dos recursos para aplicação na manutenção
do desenvolvimento do ensino, conforme disposto no art. 220 e no

parágrafo único do art. 272 da Constituição do Estado, no art. 212 da
Constituição federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;

X – as receitas provenientes do Sistema Único de Saúde –
SUS;

XI – o Orçamento de Investimento, indicando, por projeto, as
fontes de financiamento, distinguindo os recursos originários das
empresas e do Tesouro Estadual.

Tais omissões resultarão na impossibilidade de se obter análise
mais aprofundada sobre o projeto de Lei de Orçamento 2018 quando
do seu encaminhamento a esta Assembleia Legislativa.

4. DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS
ALTERAÇÕES

A LDO reserva boa parte do seu projeto para tratar das
diretrizes para elaboração dos orçamentos do Estado, relativamente ao
exercício de 2018 (Capítulo III).

No artigo 17 do PLDO/2018, é disposto o limite da
programação orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, do
Ministério Público, e da Defensoria Pública para o exercício 2018.
Dispõe o artigo que tais órgãos terão como limite para outras despesas
correntes em 2018, as mesmas dotações fixadas na Lei Orçamentária
de 2017, corrigida pela variação acumulada do IPCA para o período de
julho de 2016 a junho de 2017.

Essa metodologia de apuração dos limites orçamentários dos
demais poderes do Estado, bem, como dos órgãos independentes,
acarreta um engessamento da ampliação das ações e políticas públicas
desenvolvidas por tais órgãos, uma vez que, o orçamento anual de tais
instituições tem como parâmetros de ajuste, a inflação e não o gasto
efetivamente realizado no exercício anterior.

À guisa de exemplo, o orçamento total fixado para Assembleia
Legislativa para 2017 é de R$ 329.477.648,00. Durante o exercício de
2017 pode ser que haja alguma suplementação orçamentária em favor
da Assembleia e o valor final executado no final do ano seja superior ao
fixado na Lei de Orçamento.

Contudo ao se delimitar os parâmetros para elaboração dos
orçamentos da Assembleia para 2018, deve-se considerar o valor
inicialmente fixado de R$ 329.477.648,00 independentemente de o
valor executado ter sido muito superior ou de ter havido a criação de
novos serviços ou instalações.

Em pesquisa ao mesmo dispositivo em outros Estados,
percebe-se a preocupação em manter uma proporcionalidade, entre o
aumento das ações dos poderes, em face de novas realidades sociais, e
o crescimento nominal de suas dotações orçamentárias dentro do
orçamento geral do Estado.

No Estado do Ceará, o dispositivo contido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2014 ao fixar os parâmetros dos orçamentos dos poderes
do Estado, leva em consideração o valor efetivamente executado no
exercício anterior e ainda a implementação de novos serviços.

Art.20. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública terão, como limites
das despesas correntes destinadas ao custeio de
funcionamento e de manutenção, o conjunto das dotações
fixadas na Lei Orçamentária de 2013, acrescidos dos valores
dos créditos adicionais referentes às despesas da mesma
espécie e de caráter continuado, autorizados até 30 de junho
de 2013, corrigidas para preços de 2014, com base nos
parâmetros macroeconômicos projetados para 2014,
conforme o anexo II – Anexo de Metas Fiscais desta Lei.
§1º Aos limites, estabelecidos no caput deste artigo, poderão
ser acrescidas das despesas de manutenção e funcionamento
de novos serviços e instalações cuja aquisição ou implantação
esteja prevista para os exercícios de 2013 e 2014.

4.1 Execução Provisória – Ante vigência do Orçamento
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O PLDO 2018 permite que a programação constante do Projeto

de Orçamento de 2018 seja executada “provisoriamente”, se não houver
sanção até 31/12/2017.

O PLDO permite a execução provisória da totalidade das
programações do Projeto de Lei Orçamentária de 2018, nos seguintes
termos:

- despesas que podem ser executadas sem observância de
parcelamento cronológico (“execução provisória integral”), como as
decorrentes de obrigações constitucionais e legais; projeto ou atividade
financiada com doações; projeto ou atividade financiada com recursos
de operações de crédito externa; prevenção a desastres; pagamento de
bolsa de estudo.

- as demais despesas ficam submetidas ao limite de execução
de 1/12 avos ao mês, até que ocorra a sanção do Orçamento (“execução
duodecimal”).

5. SOBRE AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Este tópico corresponde ao Capítulo IV do Projeto da LDO e
trata, principalmente, do atendimento ao disposto no art. 169 da CF,
complementado pela LC nº 101/2000 (LRF), que estabelece limites
para a Despesa com Pessoal e Encargos como um percentual da Receita
Corrente Líquida, e impõe condições para a concessão de aumentos de
remuneração, a criação de cargos e a contratação de pessoal, dentre
outros atos que produzam impacto na folha de pagamento do Governo.

Sobre o artigo 169 da CF, o seu parágrafo primeiro estabelece
que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, “
só poderão ser feitas “se houver autorização específica na LDO”.

Desde 2011, a LDO inclui dispositivos que atendem à
determinação constitucional, quais sejam os artigos 48 e 49.

Destaca-se no PLDO/2018 o § 1º do art. 49, estabelecendo que
qualquer alteração na estrutura de cargos do Estado, que acarrete
aumento de despesa com pessoal no exercício 2018, somente será
admitida se o respectivo projeto de lei ou medida provisória cuja
tramitação seja iniciada na Assembleia Legislativa até o dia 15 de
setembro de 2017.

 6. SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Em relação a este tópico (Capítulo V), o Projeto da LDO não
apresentou novidades em relação ao ano anterior, limitando-se apenas
em afirmar que o Poder Executivo enviará à Assembleia projetos de lei
sobre matéria tributária que deva ser alterada.

7. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA
ESTADUAL

O artigo 55 procura enfatizar as regras que precisam ser
obedecidas para se contrair recursos.

Art. 55 – As operações de crédito interno e externo reger-se-
ão pelo que determinam a Resolução n°40, de 20 de dezembro
de 2001, e a Resolução n° 43, de 21 de dezembro de 2001,
todas do Senado Federal, e na forma do Capítulo VII, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

8. SOBRE AS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este tópico (Capítulo VII) inclui diversas prescrições quanto

à elaboração e a execução do orçamento, bem como à programação
financeira do Governo. Merece destaque o estabelecimento de critérios
para a limitação de empenho, em caso de ameaça ao cumprimento da
meta de resultado primário, como preceitua o art. 9º da LRF. O PLDO
não elenca, de forma clara, as despesas que poderão vir a ser
contingenciadas, determinando apenas que não serão objeto de
contingenciamento as despesas com obrigação constitucional ou
legal de execução (Anexo III).

9. SOBRE O ANEXO DE METAS FISCAIS
A LRF imprimiu na LDO sua preocupação com o equilíbrio

das contas públicas, obrigando o Governo a estabelecer um
compromisso com esta finalidade.

Este compromisso se formaliza, em grande parte, no Anexo de
Metas Fiscais, onde são fixadas metas relativas a receitas, despesas,
resultado primário e nominal, bem como ao montante da dívida pública.
A LRF determina que o Anexo seja composto por um conjunto de
demonstrativos, relativos às Metas fixadas, além da memória de cálculo
e da metodologia que fundamentaram as projeções efetuadas.

Sobre os documentos constantes no Anexo do PLDO/2018,
vale destacar que a memória de cálculo das projeções realizadas, é
pouco elucidativa, sem esclarecer, por exemplo, o impacto das variáveis-
chaves (inflação) sobre os diversos agregados de receita e despesa.

O resultado primário representa a economia efetuada pelo ente
público para pagar juros, encargos e amortização da dívida. Corresponde
à diferença entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras.
É considerado um dos melhores indicadores da saúde financeira dos
entes públicos. A análise do resultado primário demonstra, ainda, o
quanto o ente público (União, Estados e Municípios) depende de
recursos de terceiros para a cobertura das suas despesas. É um indicador,
portanto, de “autossuficiência”. Conforme determina a LRF, a meta de
Resultado Primário deve ser estabelecida na LDO para o exercício
correspondente e para os dois seguintes.

O resultado nominal apresenta a variação da dívida fiscal líquida
em determinado período, ou seja, a evolução da dívida. Demonstra a
necessidade ou não de empréstimos do setor público junto a terceiros
para cobrir as suas despesas. Caso o resultado seja positivo, indica
aumento do saldo da Dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo,
indica diminuição do saldo da Dívida. Nesse sentido, quanto menor
(mais negativo) o resultado nominal, melhor do ponto de vista da
situação financeira.

Cenário macroeconômico de referência:

No ano de 2015, a meta de resultado primário do Governo do
Estado do Maranhão foi de R$ 0,00, isto é, o Governo não estava
obrigado a economizar recursos para o pagamento de dívidas,
principalmente dívidas com a União (mesmo possuindo em estoque de
dívida superior a R$ 5 bilhões) e obteve um superávit primário de R$
327,7 milhões, considerando-se despesas liquidadas. Ao se apurar o
resultado primário levando-se em consideração as despesas
empenhadas o resultado é bem inverso, com um déficit primário real
de R$ 231,2 milhões. Mas quando se analisa o Resultado Nominal, a
meta prevista era negativa em R$ (890.989.566) e o realizado foi positivo
em R$ 1.196.318.430. Neste caso, a dívida que foi prevista para ficar
no patamar de R$ 3.894.643.159,00, passou para R$ 6.443.795.621,00,
que corresponde em um aumento de 65,45%.

Para 2016 foi previsto um resultado primário negativo de R$
361.938.277, e o realizado foi R$ 533.456.548. Com relação ao resultado
nominal, este foi previsto em R$ 371.051.001, e foi realizado o valor
negativo de R$ 989.506.249. Ambos os resultados são positivos para
o Estado, pois um resultado primário positivo significa que o governo
conseguiu economizar para pagar juros, encargos e amortização da
dívida; já um resultado nominal negativo significa que houve uma redução
do saldo da dívida. E de fato, houve uma redução da Dívida Consolidada
Líquida em 2,89%.

Em 2017, o resultado primário estimado foi negativo em R$
277.089.017, o que indica que o Estado, não consegue economizar
suas despesas de custeio para garantir fundos para o pagamento de
suas amortizações de empréstimos. Diante desse cenário o resultado
nominal, que representa a variação das dívidas de um exercício para o
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outro, é positiva R$ 1.125.975.334, demonstrando o endividamento
crescente do Estado.

Para 2018, o resultado primário estimado é negativo em R$
318.649.133, e o resultado nominal estimado é positivo em R$
1.157.562.959. O que demonstra que o Estado continua sem conseguir
economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o
pagamento de suas amortizações de empréstimos. Mas, como a Receita
Total passou, em 2017, de R$ 15.763.383.792 para, em 2018, R$
17.356.543.862, estima-se que a Dívida Consolidada diminua R$
2.301.128.417.

Para 2019 estima-se que os resultados primário e nominal
melhorem seus indicadores, reduzindo ainda mais a dívida.

A Tabela a seguir traz as metas previstas a valores correntes:

O PLDO não apresenta a Metodologia de Cálculo dos Valores
Constantes (considerando a inflação), como determina o Manual dos
Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

9.1 Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado
do Maranhão (PAF)

O PAF está em sua 14ª Revisão (contemplando o período de
2016-2018) e é parte integrante do Contrato de Confissão, Promessa
de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívida nº 002/98
STN/COAFI (Contrato), de 22 de janeiro de 1998, firmado com a
União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 e da Resolução do Senado Federal
nº 89/98. O programa dá cumprimento ao disposto nas cláusulas décima
quarta a décima sétima do referido Contrato.

As metas de resultado primário estão em desacordo com o
acordado no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do
Maranhão (PAF).

A seguir apresenta-se o quadro comparativo entre a PLDO e o
PAF:

De acordo com o PAF, no caso de eventual frustração de alguma
receita, o Estado se compromete a adotar as medidas necessárias em
termos de aumento de outras receitas e/ou diminuição de despesas, de
forma a alcançar os resultados primários estabelecidos. E, na
eventualidade de não conseguir realizá-los, o Estado não poderá
superar, para cada exercício, os montantes de Atrasos/Deficiências.

No ano de 2015, a meta do PLDO era de um resultado primário
igual a zero, mas o realizado foi 327.775.897,72. Já o PAF, em seu
relatório afirma que o valor realizado em 2015 foi de (150.000.000,00).
O que denota uma dissonância entre as metas planejadas e realizadas
por ambos os instrumentos.

No ano de 2016, a meta do PLDO era de um resultado primário
igual a (277.089.017), mas o realizado foi de 1.107.822.991,01. Já o
PAF, em seu relatório afirma que o valor projetado é de
(506.000.000,00). Novamente demonstrando uma dissonância entre
as metas planejadas e realizadas por ambos os instrumentos.

Além da discrepância entre PLDO e PAF, a grande diferença
entre os valores planejados e executados do resultado primário na
LDO mostra uma falha no planejamento das referidas metas pelo
Governo do Estado.

9.2 Evolução do Patrimônio Líquido
De acordo com o inciso III do § 2o do art. 4o da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve conter,
também, a demonstração da evolução do Patrimônio Líquido – PL dos

últimos três exercícios anteriores ao ano de edição da respectiva Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Com base nesse preceito, e no Manual dos Demonstrativos
Fiscais da STN, o Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido
deve trazer em conjunto uma análise dos valores apresentados, com as
causas das variações do PL do ente da Federação como, por exemplo,
fatos que venham a causar desequilíbrio entre as variações ativas e
passivas e outros que contribuam para o aumento ou a diminuição da
situação líquida patrimonial.

Mas, o presente PLDO não segue os ditames apresentados, e
traz apenas o quadro da evolução do patrimônio líquido, sem apresentar
as causas que provocaram as variações do PL.

O PL passou, em 2015, de R$ 5.863.965.025 para (R$
10.749.444.624) em 2016. Mas o relatório não traz as causas dessa
variação, dificultando a análise dos referidos resultados.

A título de exemplo, o PLDO deveria trazer notas explicando
a causa da evolução do Patrimônio Líquido, como a seguir:

9.3 Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a
Alienação de Ativos

O inciso III do § 2° do art. 4o da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, prevê a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a
alienação de ativos.

O art. 44 da LRF, afirma que é vedada a aplicação de receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se
destinada por lei ao Regime Geral de Previdência Social ou aos RPPS.

A LRF estabeleceu esse artigo objetivando preservar o
patrimônio público, de forma a impedir que os valores provenientes
da alienação de bens cubram despesas que deveriam ser suportadas
por receitas correntes de forma a evitar que haja a dilapidação do
patrimônio público. Todavia, o que se quer é impedir a alienação de
bens sem contrapartida de novos investimentos.

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais, o referido
demonstrativo deve estar acompanhado de análise dos valores
apresentados, de forma a dar maior clareza possível à visualização da
situação descrita, destacando as eventuais variações atípicas e
tendências de queda ou crescimento dos valores de um exercício
financeiro para outro.

O Demonstrativo apresentado no PLDO/2018 não trouxe uma
análise dos valores apresentados, de forma a dar maior clareza à
visualização da situação descrita.

O Demonstrativo refere-se aos valores das despesas executadas
(despesas liquidadas somadas às despesas inscritas em Restos a Pagar
Não Processados), custeadas com recursos obtidos com a alienação
de ativos.

Só que o Demonstrativo do PLDO não traz apenas as despesas
que foram custeadas com recursos oriundos da alienação de ativos,
trazem um número bem maior, dessa forma não é possível avaliar onde
o produto das alienações foi realmente aplicado.

9.4 Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias
do Regime Próprio de Servidores do Estado

O demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do
Regime Próprio de Servidores do Estado traz uma projeção atuarial
para os próximos 75 anos.
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Apesar da abundância de dados, a ausência de comentários

elucidativos impede ao analista leigo um maior conhecimento das
perspectivas da previdência em nosso Estado.

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN,
as tabelas que compõem este demonstrativo visam atender ao
estabelecido no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, o qual determina que o Anexo de
Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS.

O Demonstrativo conterá duas tabelas correspondentes aos
demonstrativos publicados no RREO (Relatório Resumido da Execução
Orçamentária).

A avaliação da situação financeira terá como base os Anexos 4
do RREO, tópico 03.04.06.02 – Demonstrativo das Receitas e
Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores, publicados no último bimestre do segundo ao quarto anos
anteriores ao ano de referência da LDO. O referido demonstrativo
encontra-se publicado no site da SEPLAN, no item Responsabilidade
Fiscal.

A avaliação atuarial será baseada no Anexo 10 do RREO, tópico
03.10.00 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de
Previdência, publicado no RREO do último bimestre do segundo ano
anterior ao ano de referência da LDO. Com relação a este Anexo, ele
não foi inserido no PLDO/2018 (como ocorreu nos anos anteriores),
mas se encontra publicado no RREO do último bimestre do segundo
ano anterior ao ano de referência da LDO (RREO 6º bimestre de 2016).

Segundo o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, os
demonstrativos deverão estar acompanhados de análise descritiva
dos parâmetros utilizados na avaliação atuarial e de valores que
possuam maior relevância para o entendimento da situação
financeira e atuarial do RPPS. Variações atípicas observadas, base
de dados utilizada e outros elementos considerados relevantes também
deverão ser objetos de análise, estabelecendo-se, dessa forma,
consistência entre os dados utilizados e os valores apresentados.

A PLDO/2018 não trouxe (assim como nos anos anteriores) a
análise descritiva dos parâmetros utilizados na avaliação atuarial, o
que impede uma análise crítica dos demonstrativos apresentados.

O objetivo do Demonstrativo é dar transparência à situação
financeira e atuarial do RPPS para uma melhor avaliação do seu impacto
nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA. Mas
a falta da referida análise descritiva dificulta o cumprimento de tal
objetivo.

9.5 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
De acordo com Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª-  STN, o

Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
visa a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, e será acompanhado de análise dos critérios estabelecidos
para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a fim
de dar maior consistência aos valores apresentados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que:
 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:       

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício
decorrer da condição contida no inciso II do art. 14 da LRF, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação.

O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão
previstas renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia
(anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/
programas/beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia
para o ano de referência da LDO e para os dois exercícios seguintes, e
as medidas de compensação pela perda prevista de receita com a
renúncia.

O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às
renúncias de receita previstas no projeto de LDO, para uma melhor
avaliação do seu impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a
elaboração da LOA considerando o montante das renúncias fiscais
concedidas.

O PLDO/2018 foi omisso em 2 colunas. Ele não trouxe a coluna
Setores/Programas/Beneficiário, e nem a coluna Compensação, que
são dois itens essenciais para aferir o impacto da referida renúncia.

A coluna SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO
identifica os setores, programas e beneficiários que serão favorecidos
com as renúncias de receita. E a COMPENSAÇÃO elenca as medidas
a serem tomadas a fim de compensar a renúncia de receita prevista.

A título de exemplo de preenchimento, tem-se:

9.6 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado

De acordo com  o Manual de Demonstrativos Fiscais - 7ª –
STN, o Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado visa ao atendimento do art. 4°, §
2°, inciso V, da LRF, e será acompanhado de análise técnica
demonstrando a forma pela qual os valores apresentados foram obtidos,
embasados por dados, tais como indicadores de atividade econômica,
atividades desenvolvidas pela Administração Pública, que foram
direcionados e geraram os resultados apresentados, e outros que
contribuam para dar consistência ao referido demonstrativo.

O Demonstrativo informa os valores previstos de novas
despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCC) para o exercício
a que se refere a LDO, deduzindo-as da margem bruta de expansão
(aumento permanente de receita e redução permanente de despesa). O
objetivo do Demonstrativo é dar transparência às novas DOCC
previstas, se estão cobertas por aumento permanente de receita e redução
permanente de despesa, para avaliação do impacto nas metas fiscais
estabelecidas pelo ente além de orientar a elaboração da LOA
considerando o montante das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado concedidas.

O PLDO/2018 só trouxe a tabela, sem apresentar a forma pela
qual os valores foram obtidos, não permitindo assim, uma real avaliação
do impacto da expansão das despesas obrigatórias. O demonstrativo
deveria vir acompanhado por uma nota, como por exemplo:

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado – DOCC, é prevista a
redução permanente de despesas por meio da racionalização
da utilização dos recursos humanos. O valor atribuído ao
campo Aumento Permanente de Receita foi gerado a partir
da elevação da alíquota do ICMS do Estado a que pertence o
Município de Cruz Alta-AC e, também, pela instituição da
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Contribuição de Iluminação Pública, prevista no art. 149-A,
da Constituição Federal.

O Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2018, de um modo geral, segue os ditames constitucionais
e dá uma atenção especial aos ditames da LRF.

Além da LRF, serviu como base da análise o Manual dos
Demonstrativos Fiscais aplicado à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, em sua 7ª edição, elaborado pela Secretaria do Tesouro
Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral
de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação.

De acordo com o referido Manual, foram verificadas várias
omissões de informações no PLDO/2018 que dificultam a realização
de uma efetiva avaliação das metas do Estado para o ano de 2018.

Por fim, ressalte-se que a Secretaria de Estado do
Planejamento, através de sua assessoria técnica, objetivando
aprimorar o texto do projeto, sugere nova redação ao Art.35, que
passa a ter a seguinte redação:

“Art.35- Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais
mensagem em que justifiquem e evidenciem objetivo do credito
proposto”.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 088/2017 – LDO, com destinação constitucional
específica e conteúdo material próprio, que, definido pelo art. 165, §
2º, da CF/88, adotando, portanto, a alteração acima proposta.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
088/2017, nos termos do voto do relator.

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

em 03 de julho  de 2017.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Fábio Braga
Deputado Cabo Campos
Deputado Júnior Verde

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 526/2017, de 28 de junho de 2017, exonerar, a pedido,

FRANCIMAR MONTEIRO DE MELO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 527/2017, de 28 de junho de 2017, exonerando
LEONARDO GUILHERME OLIVEIRA MENDONÇA DE SOUSA,
do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho
do ano em curso.

Nº 528/2017, de 28 de junho de 2017, nomeando JULIANA
FRANÇA PEREIRA DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 529/2017, de 28 de junho de 2017, exonerando IDALGO
FIGUEIREDO SANTOS DE ALMEIDA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e JANIO CESAR
BRIGIDO VILAR JUNIOR, do Cargo em Comissão Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 530/2017, de 28 de junho de 2017, nomeando JANIO
CESAR BRIGIDO VILAR JUNIOR, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 531/2017, de 28 de junho de 2017, nomeando CARLINDA
DOS SANTOS SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 532/2017, de 28 de junho de 2017, exonerando JOSUE
ALVES DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 533/2017, de 28 de junho de 2017, nomeando JOSÉ
JANCINEY ALVES LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1742/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 034/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material permanente, tipo móveis,
visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 20 de julho de 2017, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
30 de junho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo e
equipamentos para sistema de climatização visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos
termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43,
inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução
Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº
1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/
2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do
Pregão Presencial nº 015/2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade
com o Termo de Adjudicação nº 027/2017-CPL/ALEMA e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 5458/2016-ALEMA e autorizo a celebração da Ata
de Registro de Preços com as empresas vencedoras do certame a M.C.S.
DE LIMA ROOS nos Lotes 01, 06 e 07, com valor total dos lotes de
R$ 372.649,84 (trezentos e setenta e dois mil seiscentos e quarenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos) e a KWA MATERIAIS LTDA
– Lotes 02, 03, 04, 05, 08 e 09, com valor total dos lotes de R$
271.870,20 (duzentos e setenta e um mil oitocentos e setenta reais e
vinte centavos), nos termos do Edital, seus anexos e das Propostas
vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–Ma, 28 de junho de 2017. Deputado Othelino
Nova Alves Neto. Presidente em exercício.



TERÇA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2017                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                   TERÇA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2017 27



TERÇA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2017                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA28

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


