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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/07/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.07.2017

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. 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.

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 GLALBERT CUTRIM.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 496/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, PELA PASSAGEM DE SEU 253º
(DUCENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 28 DE
JULHO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE
SE DÊ CIÊNCIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA, SENHORA
IRIANE GONÇALO E À CÂMARA DE VEREADORES NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR FRANCISCO
ANTUNES CAMAPUM NETO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 497/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, PELA PASSAGEM DE SEU 86º

(OCTOGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 05 DE JULHO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR CID PEREIRA DA
COSTA E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR WERMESON SOUSA DE MORAIS. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 498/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE, PELA PASSAGEM DE SEU
98º (NONAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 15 DE JULHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR RAMON
BARROS E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR BALTAZAR RIBEIRO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 499/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, PELA PASSAGEM DE SEU 165º
(CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 16 DE JULHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS E À CÂMARA DE
VEREADORES NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
JOSÉ CARLOS SOARES. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 500/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE VIANA PELA PASSAGEM DE SEU 260º
(DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 08 DE JULHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
MAGRADO BARROS E À CÂMARA DE VEREADORES NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR VALTER ANTÔNIO
MENDES SERRA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 503/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MARCO AURÉLIO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2017, QUE
CONCEDE MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
EDEILSON CARVALHO.

9. REQUERIMENTO Nº 504/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES
DAS CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS DA RELAÇÃO ANEXA,
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PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CIDADES

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

10.REQUERIMENTO Nº 502/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 (QUINTA-FEIRA) DO MÊS
EM CURSO, O PROJETO DE LEI Nº 093/2017, QUE DISCIPLINA
O PROCESSO DE CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO
DOS DISTRITOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

11. REQUERIMENTO Nº 505/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS
AUSÊNCIAS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DURANTE O
PERÍODO DE 19/06 A 04/07/2017, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 06/07/2017 - QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/17, enviado

através da Mensagem Governamental nº 048/17, altera dispositivo da
Lei Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta
o Fundo Estadual de Combate ao Câncer.

2. PROJETO DE LEI Nº 175/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 049/17, que   autoriza o Poder Executivo a Conceder
Direito Real de Uso de imóvel ao Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 173/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Alcantarense das Comunidades Remanescentes Quilombolas.

2. PROJETO DE LEI Nº 174/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação
Folclórica Beneficente Bumba Meu Boi Estrela Maior – ASFBEM,
com sede e foro no Município de Paço do Lumiar, no Estado do
Maranhão.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 172/17, do Ministério Público, que

cria cargos do quadro de apoio técnico-administrativo do Ministério
Público do Estado do Maranhão, alterando o Anexo II da Lei Estadual
Nº 8.077/2004 e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/17, do
Ministério Público, que altera a Lei Complementar Nº 13, de 25 de
outubro de 1991.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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
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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 05/07/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – (lê expediente).
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II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 173 / 17

Considera de Utilidade Pública o Instituto
Alcantarense das Comunidades Remanescentes
Quilombolas

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública o Instituto
Alcantarense das Comunidades Remanescentes Quilombolas, com sede e
foro no município de Alcântara - MA.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de junho
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 174 / 17

Considera de Utilidade Pública A ASSOCIAÇÃO
FOLCLORICA BENEFICIENTE BUMBA MEU BOI
ESTRELA MAIOR - ASFBEM, com sede e foro no
Município de PAÇO DO LUMIAR, no Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública A ASSOCIAÇÃO
FOLCLORICA BENEFICIENTE BUMBA MEU BOI ETRELA
MAIOR - ASFBEM, com sede e foro no Município de PAÇO DO
LUMIAR, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 04 de JULHO de 2017. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 502 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno (Art.158, inciso IV)
desta Assembleia, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa,
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seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 06 (quinta-feira),
do mês em curso, o Projeto de Lei nº 093/2017, que disciplina o processo
de criação, organização e supressão dos distritos no Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de julho de 2017. -
EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.07.17
EM: 05.07.17

REQUERIMENTO Nº 503 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 022/2017, que concede medalha “Manuel Beckman” ao
Senhor Edeilson Carvalho.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de julho de 2017. - MARCO
AURÉLIO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.07.17
EM: 05.07.17

REQUERIMENTO Nº 504 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes das
Câmaras dos Municipais abaixo especificados, parabenizando-os pela
passagem do aniversário de fundação de suas respectivas cidades.

MUNICÍPIOS                                                              DATAS
Carolina 08/07/17
Viana 08/07/17
 Brejo 11/07/17
 Turiaçu 11/07/17
 Benedito Leite 15/07/17
 Imperatriz 16/07/17
 Monção 17/07/17
 Santana do Maranhão 19/07/17
 Itapecuru Mirim 21/07/17
 Anajatuba 22/07/17
 Davinópolis 25/07/17
 Pastos Bons 28/07/17
 Pindaré-Mirim 28/07/17

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de julho de 2017. -
Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.07.17
EM: 05.07.17

REQUERIMENTO Nº 505 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a Vossa
Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja justificada minhas ausências

das Sessões Legislativas, durante o período de 19/06 a 04/07 de 2017,
conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 05 de julho de 2017. - JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.07.17
EM: 05.07.17

INDICAÇÃO Nº 815 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia do
Maranhão, solicitamos que a presente indicação, depois de ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao senhor Governador do Estado Dr. Flavio Dino
de Castro e Costa, solicitando providências junto ao Senhor Secretário
Estadual de Infraestrutura Clayton Noleto Silva, a inclusão do município
de Buriti no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado para a aquisição
de 6 KM de pavimentação asfáltica na zona urbana do município.

A pavimentação irá beneficiar as ruas que se encontram em péssimas
condições de tráfego.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio “MANUEL
BECKMAN”, em 04 de julho de 2017. - FÁBIO MACEDO - Deputado
Estadual – PDT

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

INDICAÇÃO Nº 816 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infra-estrura, Dr. Clayton
Noleto, solicitando providências no sentido da realização de convênio
com a Prefeitura do Município de Senador La Roque no sentido da reforma
do mercado do referido município.

Justificamos nossa reivindicação em virtude do péssimo estado
de conservação do mercado municipal de Senador La Roque, considerando
a falta de higiene, a estrutura do prédio, enfim, a situação é de calamidade
e necessita da obras para recuperação do mesmo para garantir segurança
aos frequentadores e a compra de alimentos sem problema de contaminação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de julho de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 817 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, solicitando a criação do Curso de Medicina da Universidade Estadual
do Sul do Maranhão-UemaSul.

Pretendemos que o Governo do Estado implante o curso de
medicina na UemaSul, nos moldes do curso de medicina da UEMA do
Município de Caxias, ressaltando que vai atender a demanda estudantil da
Região do Sul do Maranhão.

Portanto, esperamos que o Senhor Governador atenda nossa
reivindicação em benefício do Município de Imperatriz e adjacentes.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 03 de julho de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 818 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Desenvolvimento Social, Dep.
Neto Evangelista, solicitando a instalação de um poço artesiano com o
sistema de distribuição no Povoado Passagem Boa, Município de Lajeado
Novo.

É importante ressaltar que o referido poço artesiano será uma
grande colaboração para a referida comunidade, visto que possibilitará o
fornecimento de água potável para consumo de, aproximadamente, 135
famílias ali residentes, motivo pelo qual contamos com o apoio do Senhor
Governador Flávio Dino no atendimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de julho de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 819 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos à Corregedoria do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão que seja realizada uma revisão do eleitorado do
Município de Sambaíba, onde atualmente conforme o Tribunal Superior
Eleitoral – TSE existem 5.109 (cinco mil e cento e nove) eleitores, o que
corresponde 93%da população, pois segundo o IBGE citado município
tem aproximadamente 5.561 (cinco mil e quinhentos e sessenta e um)
habitantes.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 05 de julho de 2017. - EDILÁZIO JUNIOR  - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 820 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo Holanda Júnior,
com encaminhamento para o Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo, solicitando, com a maior brevidade
possível recuperação da malha viária do Bairro Angelim, nesta cidade.

O Angelim é um dos bairros mais tradicionais de São Luís.
Construído pela antiga Cohab, o bairro antes pacto, apresentou um forte
crescimento demográfico e junto a isso surgiram alguns problemas de
infraestrutura que comprometem o bem-estar dos moradores da localidade,
sendo necessário a realização de algumas intervenções urgentes, como a
recuperação asfáltica de algumas ruas e avenidas.

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 Angelim, especialmente as
avenidas:  1;2;3 e 4, além das ruas: 1;5;6;8;19;21;25 e 27 que se encontram

prejudicadas, com uma grande quantidade de buracos e erosões que causam
transtornos e dificultam o acesso de pedestres, meios de transporte, entre
outros.

Cumpre destacar que a precariedade das supracitadas vias do
bairro, 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 Angelim, 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.

INDICAÇÃO N° 821 / 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
ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão,
Sr. Jefferson Portela, solicitando, com a maior brevidade possível, a
implantação de câmeras de vigilância e monitoramento eletrônico nas
avenidas e demais pontos estratégicos do bairro do Angelim, Novo Angelim
e adjacentes.

Considerando o aumento na criminalidade em toda a região
metropolitana de São Luís, exteriorizada na Audiência Pública realizada
pela Comissão de Segurança Pública desta casa, pretendemos, pela presente
proposição, atender às inúmeras reinvindicações oriundas dos moradores
dos referidos bairros e adjacentes, que tem sofrido com o aumento dos
indicadores de violência e a sensação permanente de insegurança na área.

Destarte, visando contribuir para uma melhora na qualidade de
vida dos moradores dos bairros supramencionados, solicitamos a
implantação de câmaras de vigilância e monitoramento eletrônico nas
principais avenidas e demais pontos estratégicos, sobretudo na Av. 04
(onde está localizado o Viva Angelim) e na Av. 02 do Angelim, em razão da
incidência de ocorrências nessas localidades.

O sistema de monitoramento eletrônico, tornou-se uma das
principais armas da polícia no combate ao crime, uma vez que é possível
monitorar as ruas e avenidas para identificar os criminosos, reduzindo
índices de furtos, depredação do patrimônio público e privado, além de
permitir flagrantes no trânsito e outros delitos.   Deste modo, a implantação
do sistema de monitoramento eletrônico no Angelim, Novo Angelim e
adjacentes, irá oferecer mais segurança, contribuindo para uma melhora
significativa nas condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 21 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.

INDICAÇÃO N° 822 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Exma. Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana,
Sra. Carolina Estrela, para que efetue de modo mais breve possível a
limpeza e revitalização da praça pública do bairro Angelim, nesta cidade.
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O Angelim é um dos bairros mais tradicionais de São Luís.

Construído pela antiga Cohab, o bairro antes pacto, apresentou um forte
crescimento demográfico e junto a isso surgiram alguns problemas de
infraestrutura que comprometem o bem-estar dos moradores da localidade,
sendo necessário a realização de algumas intervenções, como a recuperação
asfáltica de algumas ruas e avenidas, assim como a limpeza de suas praças.

Nesse sentido, visando contribuir para um melhoramento na
infraestrutura do bairro Angelim, solicitamos por meio desta Indicação a
limpeza da praça pública localizada entre as ruas 01 e 02 do bairro do
Angelim, por se tratar de um dos únicos espaços destinados para o lazer e
divertimento na localidade, que não vem sendo utilizado devido a problemas
de manutenção.

Deste modo, objetivando uma melhora na qualidade de vida dos
moradores do supracitado bairro, haja vista que o laser é considerado uma
forma de descanso necessária para manutenção do bem-estar pessoal, faz-
se necessária a limpeza da praça pública do bairro Angelim, para que sua
população possa usufruir de um espaço público apropriado para o laser e
integração social, justificando 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.

INDICAÇÃO Nº 823 / 17

Senhor Presidente,

Sugerimos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152 á 154
do Regimento Interno que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Sr.
Flávio Dino, ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Segurança
Pública, o Sr. Jefferson Portela, e ao Comandante Geral da Polícia
Militar, o Sr. José Frederico Gomes Pereira, solicitando, com maior
brevidade possível, a implantação de uma Companhia Independente da
Polícia Militar, para atender aos bairros do Angelim, Angelim Velho, Novo
Angelim, Cruzeiro do Anil e Alto do Pinho, nesta capital.

Considerando o aumento na criminalidade em toda a região
metropolitana de São Luís, exteriorizada na Audiência Pública realizada
pela Comissão de Segurança Pública desta casa, pretendemos, pela presente
proposição, atender às inúmeras reinvindicações oriundas dos moradores
dos referidos bairros e adjacentes, que tem sofrido com o aumento dos
indicadores de violência e a sensação permanente de insegurança na área.

As Companhias da Polícia Militar, além de desenvolverem ações
repressivas, realizando policiamento nas ruas, com o pronto atendimento
aos diversos tipos de ocorrências através de abordagens, rondas e vigilância,
também são responsáveis por preservar a lei e a ordem pública, constituindo
um fator preponderante para a diminuição dos índices de criminalidade.

Alicerçada em uma concepção de policiamento ostensivo, a
Companhia independente da Polícia Militar prevê a implantação de uma
nova abordagem, pautada na identificação de problemas e resolução de
conflitos, inibindo a prática de atos de violência em razão da presença
intensificada dos policiais na localidade, aumento dos efetivos e a instituição
de um plantão, conferindo assim, cobertura regular às áreas sobre as quais
atuam.

Destarte, o pleito visa assegurar uma melhora na qualidade de vida
dos moradores em atento, mediante a implantação de uma Companhia da
Polícia Militar, tendo em vista o crescente índice de criminalidade na área,
justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 05 de julho 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 DEPUTADO
RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, algum deputado ou deputada
gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente. Deputado professor Marco
Aurélio sempre pronto a ir à tribuna, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor presidente, senhores deputados, deputadas,
imprensa, todos que acompanham a transmissão desta sessão. Ontem
uma ampla parceria foi formada com a Famem (Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão) e o governo do Estado. Uma parceria que se
celebra em um novo momento no que diz respeito à gestão da saúde nos
municípios. Algo que, há alguns anos, pensava-se ser impossível avançar
nesta parceria, e por proposição da Famem, do presidente Tema, o governo
do Estado, inúmeras audiências com o secretário estadual de Saúde, Carlos
Lula, a Famem conseguiu convencer sobre a importância desta parceria.
Ontem, na grande reunião com mais de uma centena de prefeitos, avançou-
se para um novo momento no que diz respeito à melhoria da saúde pública
nos municípios. Os municípios que não têm uma gestão plena e que
dependiam diretamente do Governo do Estado somam 107 e esses
municípios tinham o recurso para receber do Estado, mas dependiam da
produção. O Ministério da Saúde repassa aos Estados e dependia da
produção para que eles pudessem ter direito a este recurso, que nunca
totalizava 100%, nunca conseguiam receber todo recurso. E ainda que no
momento difícil no que diz respeito a recursos para manter a saúde pública,
no momento em que os recursos da União são praticamente os mesmos e
que o Governo do Estado amplia uma rede de atendimento com os hospitais
macrorregionais, com serviços que são implantados e todos os dias
aumentam, como foi ontem inauguração da Casa de Apoio Ninar, como vai
acontecer agora em Imperatriz a oncologia infantil, como já acontece em
Imperatriz o tratamento de radioterapia. E assim tantos serviços são
ampliados, mas os recursos da União são os mesmos, sempre esse déficit
no que diz respeito ao Governo do Estado para manter essa saúde cada
vez mais aumenta, o Tesouro Estadual tem sempre que completar, tem
sempre que colocar um aporte de recursos que já chega perto de cem
milhões, ou chegará perto de cem milhões tão logo inaugure algumas unidades
que estão sendo concluídas por mês. E o Governador Flávio Dino abriu
mão de algo que nenhum governo no passado abriu mão, porque quando as
prefeituras não conseguiam completar com essa produção para receber o
que lhes é de direito automaticamente, esse saldo ficava para o Governo do
Estado, que fazia outros investimentos. De modo que o Governador Flávio
Dino abre mão para fortalecer uma parceria com os municípios. E isto é
muito importante, porque agora com esta deliberação da CIB, que já foi
simultânea, simultâneo ao ato ontem realizado, com esta deliberação vai
avançar para uma pactuação de gestão plena de todos os municípios do
Maranhão. Isso vai fortalecer o atendimento da média e alta complexidade
nesses municípios, porque do contrário não se tinha como inventar um
recurso novo. O Ministério da Saúde não vai repassar e o Governo do
Estado faz justamente um fortalecimento nesses municípios, abrindo mão
de um recurso que historicamente sempre ficava para o Governo do Estado
do Maranhão, e agora os municípios passarão a ter a plenitude deste
recurso, que lhes é de direito e que o Governo do Estado respeita a partir
desse pleito da FAMEM. E ontem foi um dia muito importante, onde a
gente percebeu esse entusiasmo de toda a FAMEM, de todos os municípios.
E a gente faz questão de destacar este grande momento. Mas eu quero,
Presidente, também parabenizar de modo especial a gestão da FAMEM,
o prefeito Tema, que conduz a federação dos municípios de uma maneira
muito integrada com as necessidades que todos os municípios têm. As
grandes causas que envolvem os municípios têm sempre a FAMEM
representando à altura de suas necessidades, como deu um gás, ânimo a
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gestão do prefeito Tema na FAMEM. E essa sintonia com Governo do
Estado nos pleitos que são os justos dos municípios. Eu quero, portanto,
parabenizar esta grande aliança que foi feita no reforço à saúde pública nos
municípios do Maranhão através da FAMEM, do Governo do Estado,
Governador Flávio Dino, Secretário de Saúde Carlos Lula, da deliberação
da CIB. E eu não tenho dúvida de que será um reforço importante. É uma
maneira muito firme de se fazer política, a grande política, nos grandes
temas, de maneira estratégica, mostrando a necessidade, convencendo,
dialogando e avançando para uma parceria que, com certeza, ajudará os
municípios do Maranhão. Parabéns ao governo Flávio Dino, parabéns à
FAMEM, ao prefeito Tema e a todos os que se uniram nessa luta. E ontem
a gente teve a satisfação de presenciar este novo momento que, com
certeza, ajudará quem mais precisa da atenção a saúde pública no Estado.
Obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras, senhores deputados. “E
olha que deram um jeito no emaranhado de carros todos os dias. E eu nunca
pensei de acabarem com esse problema”. Comentários de Zé Filho, morador
de Aurora, no dia da inauguração do cruzamento da Forquilha. Senhor
presidente, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, depois de
décadas, resolve um problema cruciante não somente desta cidade, mas da
região metropolitana de São Luís. As intervenções feitas pelo prefeito
Edivaldo, em parceria com o governador Flávio Dino, encerram problemas
históricos de engarrafamento e alagamento em uma das áreas mais
problemáticas do trânsito de São Luís. As obras realizadas na região da
Forquilha têm o objetivo de garantir mais fluidez e mobilidade ao trânsito.
Agora vejam os senhores um local onde foi projetado viaduto de mais de
R$ 70 milhões e na época comeram o dinheiro e o Prefeito Edivaldo foi
obrigado, pela justiça, a devolver esse recurso já para o atual Governo
Flávio Dino. Todos os meses a Prefeitura de São Luís pagou prestações
até completar os R$ 73 milhões que desapareceram para a construção do
viaduto. Hoje um viaduto daquele, projetado, custaria mais de R$ 100
milhões ou de R$ 150 milhões, coisa impensável dentro dessa crise que o
país vive, mas, sobretudo, o município de São Luís como de resto os
demais municípios brasileiros. Então os técnicos entraram em ação,
Deputado Bira do Pindaré, foi aí que os técnicos de trânsito começaram,
dentro da sua engenharia, a pensar uma proposta que resolvesse o problema,
até melhor do que um viaduto. Porque os viadutos da Cohama e da Cohab
são insuportáveis com relação aos engarrafamentos que existem até hoje, e
cada vez mais. O que foi pensado para a Forquilha pelos engenheiros de
Trânsito foi algo de alta inteligência. E, Deputado Bira, enquanto um
viaduto hoje ali custaria R$ 150 milhões, e não tinha e nem tem como esta
Prefeitura fazer, a Prefeitura e o Governo do Estado gastaram apenas R$
9 milhões. Olha a economia para os cofres públicos, e se resolveu o
problema. Mas não foi apenas a engenharia de se fazer alças nas várias
direções de avenidas e de bairros, ainda tirar a rotatória e fazer um
cruzamento com semáforos. Os governos do Estado e do município
investiram em mais de 5 km de drenagem profunda para resolver um
problema histórico de toda aquela região, de todo aquele entorno e, talvez,
de mais de 20 bairros que sofriam com as águas durante as chuvas. Os que
fazem oposição ao prefeito não gostaram, Deputado Bira, aqueles que
fazem, inclusive diariamente pela internet, covardemente uma campanha
surda contra o prefeito não gostaram da solução que foi dada na Forquilha,
com pouco dinheiro e com uma garantia pelo menos de 20 anos para
resolver aquele problema. O conjunto de intervenções abrange a troca da
rotatória pelo cruzamento que liga as Avenidas Guajajaras, Jerônimo de
Albuquerque, MA-201, MA-202 e Planalto Anil. Paço do Lumiar e São
José de Ribamar foram contemplados tal qual São Luís. O projeto de
engenharia de tráfego gestado pela Prefeitura de São Luís e que teve o
apoio do governador, o doutor Canindé Barros, secretário, e sua equipe
técnicos estão de parabéns por terem ensejado ao Prefeito Edivaldo Holanda
Júnior, resolveram um problema que afligia há muitos anos uma população,

não só de São Luís, mas do entorno da nossa capital. Uma solução simples,
mas muito inteligente que não só resolveu o problema de 03 cidades, bem
como de mais de 20 bairros da nossa capital. A dor de cabeça da Forquilha
acabou e assim o prefeito de São Luís, com a parceria sadia com o Governo
do Estado, coisa inédita na história política da nossa capital, parceria que
leva benefícios para uma população sofrida. Parceria que ajuda a resolver
problemas insolúveis e sem a ajuda do Estado não seria resolvido. Deputado
presidente Othelino, os nossos parabéns ao prefeito Edivaldo Holanda
Júnior, a sua equipe de técnicos dirigida pelo doutor Canindé Barros e ao
governador Flávio Dino por ter entendido a necessidade de se resolver
aquele crônico problema da cidade de São Luís. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o deputado Rigo Teles por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria.
Senhor presidente, no mês passado, eu visitei alguns municípios do estado
do Maranhão, municípios esses onde faço política, são das minhas bases,
contribuo para o desenvolvimento desses municípios juntamente com os
prefeitos. Eu estive no município de Fortaleza dos Nogueiras, junto ao
prefeito, olhando várias obras, dentre as quais o prefeito já entregou o
hospital e ambulâncias ao município, ruas já pavimentadas, escolas
reformadas no interior, Prefeito Aleandro Passarinho. E também de lá
seguindo para o município de Feira Nova do Maranhão, com o Prefeito
Tiago Dantas, onde também vem exercendo uma boa administração à
frente do município de Feira Nova, onde discutimos as ações, aos poucos
estão começando levar as ações para o município, onde também já houve
algumas reformas de escolas, as estradas do interior já estão quase já
totalizando, não deu tempo ainda, em menos de seis meses não pode fazer
tudo, mas está em bom andamento, bem avançada, as obras de recuperação
das estradas vicinais. Também entregamos uma ambulância, na cidade de
Feira Nova do Maranhão, Deputado Fábio Braga, e também fomos ao
Município de São Pedro dos Crentes, também lá em São Pedro dos Crentes,
o prefeito já vi lá e fiquei até surpreso, achei bacana uma atitude do
prefeito, já começou colocar bloquetes com recursos próprios em várias
ruas da cidade, já fez uma ponte de concreto, fez a garagem agora para
acomodar todos os veículos a resolver. Uma garagem com oficina, Deputado
Hemetério Weba, uma oficina com a fábrica de bloquetes para poder
recuperar os veículos da prefeitura, ainda uma fábrica de bloquetes para
trabalhar, para fazer as ruas e assim está fazendo. E o que me deixou
surpreso com o prefeito Dr. Laércio foi que ele abdicou do seu salário, do
seu subsídio de prefeito do município, ele é médico, exerce a profissão
ainda agora. E cada mês do seu salário, ele criou uma forma de homenagear
aquelas pessoas que não têm moradia. Então com aquele recurso que seria
o seu salário, ele constrói uma residência e sorteia em cada bairro e agora
partiu para os povoados. Vão ser 48 casas em 48 meses e mais os décimos
terceiros que virão. Então parabéns ao prefeito, doutor Laercio, da cidade
de São Pedro dos Crentes, por esta atitude. Também visitamos a cidade de
Mirador, do prefeito Roni, prefeito eleito em outubro, assumiu em 1º de
janeiro, eu vi ali muitas obras, até falando para o Roni, hoje mesmo
conversando em nosso gabinete, eu não sei como que um prefeito em tão
pouco tempo faz tantas obras, já vai chegando a quase 100 quilômetros de
estradas vicinais para os povoados, já reformou três escolas, construiu
duas escolas com recursos próprios do município, entregamos ambulância,
viatura da polícia, carro da AGED foi entregue no município e asfalto. O
prefeito já vai entregando mais de quatro quilômetros de asfalto no
município, o asfalto já está sendo concluído até nos povoados, como no
Povoado Coco que já está levando asfalto. Então Roni tem sido um prefeito
desbravador, um prefeito que veio para mudar a história da cidade de
Mirador. Agora, além do Roni prefeito, tem experiência do ex-prefeito,
Pedro do Abrão, que vem colaborando com a administração do Roni, pois
são amigos, fizeram uma parceria, o ex-prefeito Pedro Abrão com o prefeito
Roni. Eu só tenho que parabenizar a cidade de Mirador pelos relevantes
serviços que V. Ex.ª tem prestado à frente do município, provando que
queria ser prefeito do município para dar uma cara nova à cidade de
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Mirador. Também estivemos na cidade de Itaipava do Grajaú, juntamente
com nosso amigo, prefeito Joãozinho Dimaizão, entregando várias ruas,
várias obras, fez o festejo junino agora, um excelente festejo, muito bonito
onde levou milhares de pessoas a praça do local. Então, parabéns ao
prefeito Joaozinho do Dimaizão, de Itaipava do Grajaú, também
recuperando as estradas vicinais, o maquinário da prefeitura, todos
trabalhando com um único objetivo de recuperar as estradas vicinais,
melhorando a pavimentação asfáltica das ruas com bloquetes, com asfalto,
então só tenho que parabenizar. E também a cidade de Fernando Falcão
onde temos o Prefeito Adailton Cavalcante, que esse eu deixei de falar por
último, porque é uma cidade que tem uma história, uma história, nossa
porque foi desmembrado de Barra do Corda, Deputado Edilázio, uma
cidade que nasceu de Barra do Corda, uma cidade também nova. Mas o
mais importante é que Fernando Falcão há poucos anos era tido como a
cidade mais pobre do Maranhão até do Brasil, com menor índice de IDH
do Maranhão e hoje está provando, isso foi matéria em nível nacional, em
nível internacional pela ONU, a cidade mais pobre do Maranhão, onde as
pessoas não tinham uma qualidade de vida e agora está provando que tem,
o Adailton tem feito bastante estrada para o interior, desbravado aquele
sertão de Fernando Falcão, aquele sertão do Maranhão, pavimentação
asfáltica dentro da cidade, adquiriu várias ambulâncias, construiu várias
escolas nos povoados e hoje pede para que seja novamente feito uma nova
matéria, que as pessoas vão novamente ao município de Fernando Falcão
fazer uma pesquisa para ver como o município melhorou, como a qualidade
de vida daquela população de Fernando Falcão melhorou. Então, parabéns
ao prefeito Adailton. Parabéns à população de Fernando Falcão e hoje
tenho certeza de que esta cidade não é mais a pior cidade do Brasil e nem
do Maranhão e, sim, uma das melhores cidades para se viver hoje, porque
o povo está melhorando muito e posso dizer que a qualidade de vida do
povo de Fernando Falcão é outra qualidade de vida. Então parabéns ao
prefeito Adailton, aos prefeitos que, nesse espaço de tempo, no mês de
junho até agora, início de julho, tivemos condições de percorrer e visitar os
municípios e conversar com a população e estar ao lado dos prefeitos
reivindicando também as ações para o município. Também estivemos na
cidade de Formosa da Serra Negra ouvindo a população, ouvindo o prefeito,
as reivindicações para que nós possamos distribuir as nossas emendas
parlamentares e os prefeitos possam concluir seus projetos de trabalho e
dar uma melhor qualidade de vida aos seus munícipes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria e imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhor Presidente, é com muita tristeza que eu venho hoje
anunciar que os professores da Universidade Estadual do Maranhão
decidiram ontem, por unanimidade, deputado Hemetério Weba, em uma
assembleia geral, a não reiniciar as aulas no segundo semestre. Eu estive
nesta tribuna, deputado Hemetério Weba, no dia 21 de fevereiro, consta
aqui já no nosso site, no dia 20 de abril e no dia 23 de maio, somente este
ano, cobrando uma posição do governo do Estado para que não chegasse
a essa situação em que chegou a UEMA com os seus professores
deflagrando e decidindo que não retornarão as aulas a partir do dia 14 de
agosto deste ano. Essa medida, senhores e senhoras deputadas, foi mais do
que pensada pelos professores da UEMA. Esse acordo, Deputado Edilázio
Júnior, eu tive a participação desde o início quando estava sendo construído
ainda na Casa Civil. O Governador Flávio Dino se comprometeu em pagar
aos professores aposentados da UEMA, a URV, que já está garantida pela
justiça e ficou de efetivar o pagamento até dezembro do ano passado, mas
até hoje, seis meses se passaram e nunca um centavo foi pago a nenhum
professor aposentado da UEMA, de acordo com o que foi firmado pelo
governo do estado. Por outro lado, a gratificação que foi dada aos professores
da ativa também foi feito um acordo, senhores deputados, para que este
ano, no início, logo na abertura dos trabalhos desta Casa o governo do
estado encaminhasse um projeto de lei para que essa gratificação fosse

incorporada no vencimento dos professores da UEMA. E até hoje,
Deputado Rafael Leitoa, o governo do estado não encaminhou projeto de
lei contemplando esses direitos dos professores da UEMA. Portanto,
senhores, é muito importante você inaugurar Campus de Universidade
para bater fotos e aparecer em jornal. Isso é importante a estrutura física,
o tijolo, mas de nada adianta você ampliar a estrutura física e não respeitar
o recurso humano que é o mais importante que existe principalmente em
uma Universidade, como é o caso da UEMA, Deputado Wellington. E a
UEMA, para que V. Exa tenha ideia, foi o órgão mais citado no plano de
governo do governador Flávio Dino e que depois de eleito ele demonstra
qual é a importância que a UEMA tem ao não dialogar e, mais do que isso,
ao não cumprir o acordo que foi firmado com os professores da UEMA.
E é exatamente por isso que, tristemente, venho aqui anunciar que os
professores da UEMA tomaram a decisão de não retornarem o semestre
letivo, agora a partir do dia 14 de agosto, mas ao mesmo tempo, Senhores
Deputados, dizer que sou brasileiro e brasileiro não desiste nunca. E continuo
com a esperança de até o dia 14 de agosto o Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino que, diga-se de passagem, é um professor
universitário, se sensibilize com a classe de professores da UEMA, sente
para negociar e possa evitar que os alunos da Universidade Estadual do
Maranhão sejam penalizados com essa decisão que, diga-se de passagem,
foi por demais postergada pelos professores da UEMA. Diversas
Assembleias foram realizadas, mas a paciência de qualquer um tem limite
e a paciência, certamente, dos professores da UEMA esgotou-se por
conta da falta de compromisso do Governo do Estado. Fica portanto,
Senhor Presidente, a cobrança para que o Governo do Estado sente com os
professores da UEMA e evite a paralisação das suas atividades a partir do
retorno das aulas no segundo semestre. Era o que tinha a relatar, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos
sem apartes. Registro a presença no Plenário do Prefeito Domingos Dutra,
de Paço do Lumiar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu quero
tratar nesta manhã de dois assuntos que são correlatos nas duas últimas
semanas, nesta Casa, e eu vou citar inicialmente o que faz parte do primeiro
assunto. Recebemos denúncias, inclusive o próprio pai da criança mandou
vários fotos, vídeos, áudios que ele mesmo chama de descaso na saúde
pública e eu passo a ler o relato. Cadeiras são usadas como macas no
Hospital da Criança em São Luís. Isso é relato de um pai que ficou com o
filho internado no Hospital da Criança, que nós estamos com a saúde em
nosso município fragilizada, isso todo mundo sabe. O que tenho a relatar
é a falta de decência pela administração pública para com as crianças,
palavras não são minhas, são do pai de uma criança que estava com a
criança internada no Hospital da Criança: “Meu filho de um ano e quatro
meses deu entrada no último sábado, dia 1º de julho,, no Hospital da
Criança, no Bairro da Alemanha, em São Luís. E após exame foi diagnosticado
com infecção urinária. A médica que o atendeu solicitou de imediato a
internação, pois era um alto grau de infecção e não podia ser tratado em
casa. Fiquei feliz por ter profissionais competentes e humanos que
pensaram na criança antes de liberá-la para ser medicada em casa. Os
profissionais da unidade de saúde em sua grande maioria são esforçados e
atenciosos, mas a estrutura de trabalho e as acomodações dos pacientes
estão longe para poder chamar de humanas. Meu filho terá que ficar sete
dias internado e sabe onde ele está agora? No corredor”. Atenção, governador
Flávio Dino, atenção prefeito de São Luís fala-se tanto em parceria, precisa-
se de parceria no Hospital da Criança que não foi concluído, utilizaram
durante a campanha e o Hospital da Criança não foi concluído. Continua o
pai da criança de um ano e quatro meses: meu filho está no corredor do
Hospital da Criança, deitado em cima de duas cadeiras, desde o último
sábado, minha esposa que está com ele e não tem lugar para descansar e
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passar a madrugada acordada vigiando para que a criança não caia das
cadeiras. Tivemos que amarrar o soro. Senhoras e senhores, deputado
Edilázio, o soro amarrado com um prego na janela, deputado Eduardo
Braide. Eu quero solicitar aqui ao Governo do Estado que faça parceria,
faça parceria com a Santa Casa, faça parceria com o Aldenora Belo, faça
parceria com a APAE, mostra a parceria com a Prefeitura, a saúde da
Prefeitura está agonizando, agonizando, é o relato de um pai de uma
criança de um ano e quatro meses, que a criança está no corredor. Por que
no início do meu pronunciamento, eu falei que seriam dois assuntos
correlatos? Porque eu quero também do governo Flávio Dino a Lei do
Incentivo ao Esporte, os quatro clubes que estão no Campeonato Brasileiro
Série C e Série D reclamam da falta de incentivo. Deputado Wellington, o
que tem a ver o caos da saúde, problema na saúde, problema na saúde do
Hospital da Criança em São Luís, o senhor clama por apoio e parceria com
a Santa Casa, APAE, Aldenora Belo, clama por apoio na saúde e colocou o
esporte? Senhoras e senhores, duas CPIs tramitam nesta Casa, duas CPIs
estão em início nesta Casa. Iniciamos a coleta de assinaturas para a CPI da
Saúde no Estado do Maranhão, o estado que tem mais corrupção e desvio
de verbas públicas na área da saúde. Não sou eu quem está dizendo isso,
são levantamentos de instituições que trabalham com informações na saúde,
e vamos apresentar esses números na Assembleia. Iniciamos a coleta de
assinatura para a CPI, só temos três assinaturas até o momento e mais três
outras que estão anunciadas que serão assinadas. Na última semana, foram
solicitadas assinaturas para a criação da CPI do Esporte, eu fui o primeiro
a assinar a CPI do Esporte nesta Casa, hoje a CPI do Esporte já tem 13
assinaturas, está na iminência de ser iniciada, de ser protocolada nesta
Casa. A CPI da Saúde tem tamanha importância para a população, mas só
tem três assinaturas até o momento. Fui o primeiro a assinar a CPI do
Esporte, porque tenho denunciado também o descaso no esporte, quadras
inacabadas, campos de futebol que receberam dinheiro que supostamente
foi desviado, não foi concluída, quadras abandonadas dentro de escolas.
Então, temos feito denúncias. Somos a favor da investigação, da averiguação,
como solicitamos também para saúde. Então meu pedido, na manhã de
hoje, é para que o governador Flávio Dino faça as parcerias com a Santa
Casa, com a APAE, com o Aldenora Belo, e que o apoio e a parceria com
a Prefeitura de São Luís seja realmente efetivados na área de saúde. Senhoras
e senhores, assinei a CPI do Esporte, já tem 13 assinaturas. CPI da Saúde
só tem 3 assinaturas, mas eu estou em busca das assinaturas para que
possamos investigar os supostas desvios de recursos públicos da saúde
no Estado do Maranhão. Bem aventurados aqueles que têm fome e sede de
justiça. Que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, colegas deputados, deputadas,
imprensa, internautas, galeria a todos os presentes e a toda população do
Maranhão. Hoje quero trazer ao conhecimento dos deputados à informação
de que na sexta-feira nós vamos estar fazendo mais uma audiência pública
na Cidade de Açailândia, que é um desdobramento da primeira audiência,
um encaminhamento da primeira audiência pública que nós fizemos lá a
cerca de 60 dias no máximo sobre a questão do setor siderúrgico. Naquele
momento, ficou um encaminhamento para que nós fizéssemos uma audiência
pública para tratar do avanço da monocultura no Estado do Maranhão. E
é isso que nós vamos fazer na sexta-feira. Nós fizemos um requerimento
de minha autoria, que foi para a Comissão do Meio Ambiente, onde o
Presidente Deputado Léo Cunha, onde nós já fizemos todos os
encaminhamentos necessários dentro da Casa, para que essa audiência
aconteça na sexta-feira. Então estou abrindo o convite para os demais
deputados, deputadas, que quiserem comparecer à audiência e que puderem,
serão bem-vindos, estaremos lá por meio da Comissão do Meio do Ambiente
para recebê-los. E dizer que o nosso objetivo com a discussão do impacto
do avanço da monocultura do estado do Maranhão não é contra empresa
A ou empresa B, mas sim para que nós possamos discutir a fundo os prós
e os contras, porque muito se fala que o avanço de uma determinada

monocultura é boa, mas para as outras classes seria ruim. Então nós
estamos, como legisladores, como representes do povo, trazendo essa
discussão para dentro do parlamento estadual para que nós possamos dar
a nossa contribuição com os encaminhamentos de uma audiência pública,
a fim de que nós possamos ter o conhecimento necessário de como esse
fenômeno está acontecendo no estado do Maranhão, para que nós venhamos
trazer essa discussão, colocar essa discussão à baila tanto para o poder
político no estado do Maranhão como para a população em geral. Muito
se fala no avanço do eucalipto, do plantio do eucalipto, que no estado do
Maranhão já ocupa uma área três vezes o tamanho do estado de Alagoas,
e o que isso traria de benefício e o que traria de malefício. Então nós
estamos para discutir o avanço da soja, discutir o avanço do milho. Se é
uma mudança de matriz energética, se essa mudança é inevitável ou não, se
nós podemos agregar outras indústrias dentro dessa questão da monocultura,
por exemplo, eucalipto, poderemos agregar indústrias alimentícias, indústria
farmacêutica, o plantio de eucalipto combinado com a pecuária, combinado
com outras culturas. A isso nós vamos dar a atenção necessária nessa
audiência pública. Nós não vamos estar lá discutindo se empresa A ou B é
ruim ou boa para o Maranhão. Estamos levando a discussão e o povo vai
dar a sua opinião, a classe política estará lá para ouvir, haverá técnicos,
representante do governo do estado, representante do governo municipal.
Estarão presentes o Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores de
Açailândia, o Legislativo Estadual através de alguns deputados, para que
possamos chegar a algumas conclusões sobre o avanço da monocultura, o
impacto que essa monocultura causa ao Estado do Maranhão, de forma
técnica sabermos como anda essa questão tributária, se isso é bom ou ruim
para o Estado, para os municípios, se gera emprego necessário. E se não
gerar, procurar caminhos para que a gente sempre busque apontando para
um futuro de geração de emprego, porque é o que o povo mais precisa
neste momento de crise no Brasil é que nós, enquanto parlamentares,
levemos essa discussão para trazermos soluções. Eu acho que é isso que o
povo do Maranhão espera, é isso que os nossos eleitores, as pessoas que
confiaram em nós para que estejamos aqui os representando, eles querem
é que façamos esse trabalho. E vamos fazer esse trabalho com muito
afinco, com muita luta e com muito conhecimento para que a gente não
coloque essas palavras ao vento, essas ações ao vento e sim que tragam
ações positivas e ações concretas que se materializem sempre na busca da
geração de emprego para a população do Estado do Maranhão. Gostaria
de fazer referência aqui, não fiz no início do meu discurso à presença do
prefeito de Paço do Lumiar, Dutra, seja bem-vindo a esta Casa, colega
político de longas batalhas, de batalhas positivas e de avaliação positiva.
Seja muito bem-vindo, Dutra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente, Exmos. Senhores e Senhoras
Deputados, imprensa, galeria e a todos que nos acompanham em todo o
Estado. De forma especial também cumprimentar o Prefeito Domingos
Dutra que está nesta sessão acompanhando os trabalhos nesta manhã. Seja
bem-vindo. Só ressaltar, Senhor Presidente, uma agenda extremamente
positiva que tivemos no município de Pedreiras, primeiro participando de
uma missa tradicional realizada pela colônia de pescadores, no dia 29, que
é o Dia do Pescador. E essa homenagem justa e merecida por aqueles que
trabalham e que geram economia também para este Estado. Uma festa que
deve ficar no calendário da cultura maranhense, porque envolve não só
Pedreiras como outros municípios. E após essa festa, foi na parte da noite,
tivemos a oportunidade, no dia seguinte, de acompanhado com o Prefeito
Antônio França, Prefeito de Pedreiras, fomos fiscalizar, vistoriar uma obra
que está em execução, em plena execução no município que vai ser um
Centro Comercial Popular. Uma emenda de R$ 1,3 milhão do Deputado
Federal Cléber Verde, e aqui faço esse destaque que foi de 2013, em função
das diversas problemáticas envolvendo o governo federal tivemos este
interstício, infelizmente, de tempo da não execução dessa obra, da não
execução dessa emenda parlamentar do Deputado Cléber Verde, mas o
Prefeito Antônio França está dando provimento, já está executando a obra.
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É um convênio com o Ministério do Turismo, essa obra foi com o Ministério
do Turismo para justamente além de urbanizar, de melhorar essa via
comercial, dar um tratamento diferenciado para que se torne de fato um
centro atrativo, até cultural de turismo para o município de Pedreiras, vai
beneficiar não só o município de Pedreiras como toda a região ali do
Mearim. Então, uma obra importante e aqui eu não poderia deixar de fazer
este destaque por conta da nossa ida ao município e na oportunidade, a
pedido do deputado Cleber Verde, fiscalizar essa iniciativa e se colocar à
disposição porque nós sabemos que por mais que seja uma emenda
parlamentar, ela vai ter as medições necessárias para que de fato a obra
tenha a sua continuidade e nesse sentido nos colocamos à disposição até
para poder ajudar também junto ao Governo Federal, ao próprio deputado
Cleber Verde que pediu que fôssemos e se colocou à disposição do prefeito
para que nós pudéssemos entregar com a maior brevidade possível esta
obra que vai ser muito importante não só para o município de Pedreiras
como também, como já disse, para o povo do Mearim, ou seja vai fortalecer
os laços comerciais, a questão urbanística ali da localidade onde está sendo
implantado, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar oportunidade
realmente para o nosso povo e aqui nós, como temos feito, sempre
defendendo todas as regiões do estado do Maranhão, estamos presentes
em todas as regiões com algum investimento, com alguma ação e, lá na
região do Mearim, essa grande ação que eu quero mais uma vez parabenizar
também pela iniciativa e, claro, parabenizar também tanto o prefeito atual
Antônio França, como também o ex-prefeito Totonho Chicote, foi em
2013 que ele perseguiu essa realização dessa iniciativa, teve à frente
realmente da Prefeitura buscando consolidar esse empreendimento, mas,
infelizmente, pelas questões às vezes certidões, de entendimentos, por
exemplo, de engenharia, entre outras questões envolvendo a sistemática da
entrada desse projeto, não foi possível na época a realização dessa iniciativa
na sua gestão, mas hoje o município está realmente ganhando um grande
empreendimento. Como já disse, um empreendimento comercial e, claro,
essa consolidação de esforços é essencial, tanto aqui do ex-prefeito como
do gestor atual, Antônio França, como do deputado Cléber Verde, como
dos cidadãos e políticos, representantes do povo, acompanhando essa
iniciativa para poder entregar àquela população, senhor presidente, essa
iniciativa que vai trazer realmente divisas para aquela região importante do
estado do Maranhão. Então, estamos mais uma vez cumprindo as nossas
atribuições também como parlamentares, indo aos municípios, ouvindo a
sociedade, participando, interagindo com os prefeitos municipais, com a
comunidade, no sentido de poder estar sempre acompanhando as iniciativas,
como também trazendo para esta Casa iniciativas que possam fortalecer
não só a nossa condição social, mas fortalecer também a economia e
desenvolver este estado que tanto precisa de iniciativas como essa.
Enquanto parlamentares, nós estamos aqui também nesse espírito de
atribuições para poder, como forma de vocação, estar defendendo o que é
legítimo, o que realmente é justo e o que possa somar e acrescentar à
sociedade que tanto precisa e merece de ações tão positivas como essa que
devem ser destacadas. Então a todos agradeço pela oportunidade aqui da
fala, de poder externar que continuamos o nosso compromisso com o
estado do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, pela ordem. Eu solicito a verificação de quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, vamos fazer a verificação de
quórum. Solicito que seja zerado o painel e que os deputados confirmem
as suas presenças. Solicito aos deputados que assim desejarem que
confirmem suas presenças.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, pois não.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu vou pedir
a mesma tolerância de V. Ex.ª ao tempo em relação a outras matérias daqui
para frente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Está certo. Sempre atenderei a solicitação de V. Ex.ª.
Deputado Antônio Pereira está na Sala das Comissões e pediu que nós o
aguardássemos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei n.º 088/2017, de autoria do Poder
Executivo. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Em votação a redação final, os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Projeto de Lei n.º 135/2017, de autoria do Poder Executivo. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa n.º 018/
2017, de autoria do Deputado Levi Pontes. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 492/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde. (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 501/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Os Requerimentos 496 a 500, todos
transferidos para a próxima sessão em razão da ausência da autora, a
Deputada Nina Melo. Convido o Deputado Stênio Rezende para compor
a Mesa. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 493/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Deferido. Requerimento
n.º 494/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Deferido. Inclusão
na Ordem do Dia de amanhã: Requerimentos nº 502/2017, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda; Requerimento nº 503/2017, de autoria do
Deputado Marco Aurélio; Requerimento nº 504/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo; Requerimento nº 505/2017, de autoria do
Deputado Josimar de Maranhãozinho. Quero lembrar a todos os deputados
e deputadas que, amanhã, às 11h, haverá a Sessão Solene proposta pelo
Deputado Wellington e aprovada por esta Casa em comemoração aos 120
anos do Boi da Maioba, será às 11h. E, às 15h30, será a Solenidade de
Entrega da Medalha Manoel Beckman ao governador do Estado do Piauí,
Wellington Dias. Todos estão convidados.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Inscrito o Deputado Bira do Pindaré, por 30
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Eu quero tratar, Senhor Presidente, sobre
a mobilidade urbana na Ilha de São Luís do Maranhão. Até saúdo o Prefeito
Domingos Dutra, que é grande parceiro, prefeito aqui de Paço do Lumiar,
que também testemunhou e participou de uma parceria estratégica que
resolveu um dos problemas mais antigos da Ilha, que era a questão
envolvendo o antigo retorno da Forquilha. A solução para o problema da
Forquilha precisa ser sublinhada, precisa ser destacado nesta Casa e para
a história recente da nossa Ilha e do estado do Maranhão. Porque ali havia
um problema de estrangulamento muito grave e que transformava vida das
pessoas, sobretudo aqueles que moram na região do São Cristóvão, da
Cohab, da região da Aurora, da região do Paço do Lumiar, de São José de
Ribamar um transtorno, todos os dias para ir para o trabalho ou para
retornar para casa, para ir para a escola era um transtorno total. E o que
aconteceu? O Governo do Maranhão juntamente com o Prefeito Edivaldo
Holanda Júnior, com a sua equipe técnica, com seus engenheiros, juntamente
com o Prefeito Domingos Dutra de Paço do Lumiar e o Prefeito Luís
Fernando de São José de Ribamar, fizeram aquilo que era o elementar,
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sentaram em uma mesa, construíram uma saída, uma alternativa, porque o
que havia sido pensado para ali e há muito tempo se falava era a construção
do famoso viaduto da Forquilha. Foi até tema de campanha eleitoral o
viaduto da Forquilha, só que o viaduto da Forquilha custaria para as
Prefeituras e o Governo do Estado coisa em torno de R$ 150 milhões e não
havia dinheiro. Nesse tempo de crise não havia recurso suficiente para
garantir a construção de um viaduto ali na Forquilha, mas se encontrou
uma solução, uma alternativa que custou para o cofre do Estado e dos
municípios apenas R$ 09 milhões, garantindo a solução para o trânsito
criando as alças alternativas, fazendo a drenagem, porque ali não é apenas...
todos só olhavam o problema do trânsito, mas o problema era mais grave,
Deputado Edivaldo Holanda. O problema era mais grave e a Prefeitura de
São Luís nesse ponto foi decisiva, porque chamou a atenção também para
o problema da drenagem, os alagamentos que havia naquela região. De
maneira que foi feito um trabalho de drenagem profunda colocando 5 km
de tubulação de drenagem que vai ajudar resolver, Cabo Campos, o problema
dos alagamentos que era também um outro transtorno a cada período de
chuva aqui na Ilha, era um sufoco para aquelas pessoas que moram naquela
região e que agora encontram também esta solução que realmente ajuda a
melhorar a qualidade de vida da população daquela região. Portanto, é uma
medida e o encaminhamento que foi dado e eu estive presente lá, Deputado
Edivaldo Holanda, eu estive presente na solenidade e vi a alegria da
população, o entusiasmo da população com a notícia. E quem mora, e
quem circula, todos me dizem: Olha, melhorou muito a situação da Forquilha.
Não é uma solução definitiva, eu diria até pode ser melhor ainda, mas o que
foi feito já resolveu em mais de 80% os problemas que havia naquela
região...

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Me
permite um aparte, nobre Deputado?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Portanto, é
um avanço muito grande, vou lhe conceder o aparte, Deputado Edivaldo,
quero parabenizar o prefeito Edivaldo Holanda Júnior...

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Um aparte
também, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Com toda a
sua equipe que sem a parceria com a Prefeitura de São Luís seria impossível
encontrar essa solução, como também parabenizo o Prefeito Domingos
Dutra e o Prefeito Luís Fernando, porque tiveram essa capacidade de
sentar nesta mesa junto com o Governador Flávio Dino, liderando toda
essa articulação entre as prefeituras da Ilha e encontrando uma solução
para um problema que era histórico. Deputado Cabo Campos, também
vou lhe conceder um aparte. De maneira que eu fico muito feliz com aquilo
que vi e sei que isso é apenas uma continuidade, nós vamos avançar muito
mais. E o Governador já disse lá na solenidade que nos próximos dias vai
apresentar o maior plano de investimento que a ilha de São Luís já viu no
que diz respeito à mobilidade urbana. Esse é o caminho, é o caminho do
diálogo, do entendimento, dessa união de esforços entre o Governo do
Estado juntamente com as prefeituras da ilha. E destaco aqui a prefeitura
de São Luís, porque sem a prefeitura da capital, seria impossível garantir
essa intervenção e esta solução.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA- Deputado
Bira, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Deputado
Edivaldo Holanda com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte) -
Deputado Bira, parabéns pelo pronunciamento de V. Ex.ª, eu esperava. Eu
não estou podendo ir à tribuna desta Casa por recomendação médica, mas
tive que ir, porque esperei vários dias por um pronunciamento como este
de V. Ex.ª sobre a entrega daquela importante obra. Aquela é uma parceria
do Governo do Estado com a Prefeitura de São Luís que beneficia, sim, os

municípios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar. É um projeto da
Secretaria de Trânsito da nossa capital. O Doutor Canindé Barros com a
sua equipe de engenheiros gestaram aquele projeto de suma inteligência
para resolver um problema de forma muito melhor do que o viaduto faria.
E não é definitiva, porque nada em matéria de trânsito é definitivo neste
País e no mundo. O trânsito cresce numa proporção muito grande e para
você enlarguecer as avenidas, fazer novas vias tem que indenizar com
milhões e milhões e milhões de recursos as pessoas que estão naquele
trajeto. Então sempre nós teremos problemas na área do trânsito para
serem resolvidos. Mas nenhum outro prefeito resolveu aquela dor de
cabeça histórica da Forquilha. Como eu já disse a V. Ex.ª, o Governador
Jackson Lago destinou setenta e muitos milhões para um viaduto.
Infelizmente aquele recurso não foi utilizado para o viaduto e ainda por
cima ainda a Prefeitura de São Luís foi condenada pela justiça a devolver o
recurso, os setenta e tantos milhões. Uma Prefeitura com sérios problemas
de receita. O prefeito Edivaldo Holanda pagou como a justiça determinou.
E na parceria com o Governador Flávio Dino, construíram em cima do
projeto dos técnicos da SMTT uma das obras mais inteligentes em matéria
de trânsito aqui no Estado do Maranhão. O problema está solucionado. Eu
vi na imprensa alguém dizer que o problema foi empurrado para a Cohab.
Não é verdade. Esse cidadão que escreveu na imprensa, criticou que não
era solução, que o problema foi levado para a Cohab é gente que não anda
na cidade, que não conhece São Luís, que faz questão de ser cega e não ver
o engarrafamento que está nas alturas do posto internacional e do
Supermercado Mateus é em razão de outra obra muito importante para
melhorar a mobilidade ali entre o Mercado Municipal da Cohab e o Viaduto
também da Cohab. Então o engarrafamento que tem ali não é em razão da
Forquilha, mas é em razão dessa outra obra, que está pela metade da sua
construção. Então parabéns a V. Ex.ª pelo pronunciamento nesta Casa,
pronunciamento de justiça. E com certeza eu espero, Deputado Presidente,
que obras do Governador em parceria com o prefeito sejam tratadas no
plenário desta Casa e na tribuna como as outras obras com o mesmo
entusiasmo, porque uma Casa dividida não se mantém em pé. Quem diz
isso são as escrituras sagradas. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
obrigado, Deputado Edivaldo Holanda. E V. Ex.ª reforça as nossas palavras
quando eu disse que sem a Prefeitura de São Luís seria impossível a
solução, porque de fato os técnicos da Prefeitura são os responsáveis por
esse projeto grandioso que encontrou uma alternativa de muito menor
custo e com uma eficiência realmente reconhecida por todos. E não adianta
inventar história, desviar o assunto, porque quem mora e circula naquela
região é testemunha do que era antes e do que é agora, tanto em relação ao
trânsito, quanto em relação aos alagamentos que existiam ali em vários
bairros. Portanto, realmente uma obra grandiosa e que o Prefeito Edivaldo
Holanda está de parabéns com sua equipe por encontrar essa solução e por
colocar essa parceria em funcionamento com o Governo do Estado, dando
consequência a todo um trabalho aqui feito na cidade de São Luís.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Só mais
um aparte, Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Pois não,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte) -
E com um custo, Deputado Bira, que não chega a 10%, se fosse procurado
se realizar um elefante branco de uma grande engenharia para mostrar à
população aquela obra navegando pelo espaço, que não resolveria o
problema como foi resolvido agora neste momento e por mais, no mínimo,
20 anos o problema da Forquilha. E acrescentar a V. Ex.ª que vários
funcionários desta Casa, moradores da região de Paço do Lumiar e Ribamar,
têm vindo conversar comigo e dizer da gratidão deles, porque o problema
que eles viviam antes não tem mais.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – E há outro
aspecto, Deputado Edivaldo Holanda, que o projeto foi tão inteligente que
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nem impede, caso seja necessário construir o viaduto, já está pronto para
construir. Já está pronto. Então se em algum momento for necessário
construir o viaduto, o projeto já está preparado para receber o viaduto.
Então realmente foi uma solução muito inteligente a que foi dada para a
região da Forquilha.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deputado Bira
do Pindaré, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Cabo Campos com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) –
Deputado Bira do Pindaré, nosso cordial bom dia. V. Ex.ª usar o Grande
Expediente desta Casa, neste dia de hoje, faz justiça a alguma coisa, àquilo
que está acontecendo e que estava dando dor de cabeça aos munícipes
desses quatro municípios maravilhosos que temos, haja vista que eu sou
morador do Angelim, sou João Paulino, criado no João Paulo, mas há
alguns anos moro no Angelim e nós temos visto ali que contra fatos,
deputado Bira do Pindaré, não há argumentos. Havia uma problemática
séria que nós muita vezes dizemos que é dos grandes centros do Brasil,
que é esse engarrafamento da Forquilha que agora está solucionado. Estive
com o nosso secretário Canindé Barros em oportunidade quando da vistoria
da fluidez do trânsito ali com os nossos queridos agentes de trânsito. Toda
a população faz jus as suas palavras, endosso as suas palavras, nesta
manhã, de que o trânsito na Forquilha melhorou significativamente.
Portanto, a parceria governo do Estado, por meio do nosso governador
Flávio Dino, secretário Clayton Noleto, com nosso prefeito de São Luís,
o jovem Edivaldo Holanda Júnior, meu irmão, com Canindé Barros que
mostra que nós, maranhenses, temos criatividade para solucionar problemas
como esse que já era histórico, deputado Bira do Pindaré. Muitos se
diziam competentes, mas só apontaram o dedo e não fizeram nada. Agora
já está feito, havendo uma economia de cerca de R$ 160 milhões, recurso
que pode ser destinado para outros fins. Portanto, Bira do Pindaré, parabéns
e que Deus abençoe nosso estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
obrigado, Deputado Cabo Campos. E V. Ex.ª usa a palavra chave
“criatividade”. É o que nós tivemos ali no caso da Forquilha, criatividade,
uma solução criativa. Mas eu queria ir além, Deputado Edivaldo Holanda.
O Governador Flávio Dino anunciou na solenidade de entrega, juntamente
com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que nos próximos dias será
anunciado o maior plano de investimento em mobilidade urbana na Ilha de
São Luís, abrangendo os quatro municípios. Eu estou apresentando nesta
data de hoje uma solicitação ao Governador e também aos prefeitos dos
quatro municípios da Ilha, ao prefeito Edivaldo Holanda, Domingos Dutra,
Luís Fernando e também à Talita. Qual é a minha proposta? É que a gente
defina claramente os critérios de priorização. Nós sabemos que, por maior
que sejam o investimento, não consegue resolver todos os problemas em
relação ao Mais Asfalto, à pavimentação asfáltica. Não consegue, Deputado
Cabo Campos, porque a demanda é muito maior do que essas estruturas
são capazes de responder. Nós sabemos que é um problema antigo,
represado, mas que muita coisa pode ser feita. O que eu estou sugerindo?
Que a gente priorize, em primeiro lugar, os corredores, como já tradicional,
os corredores do transporte coletivo. Esse ponto aí é comum, há uma
convergência geral. Mas há um segundo ponto que eu considero importante
ser priorizado. Trata-se das vias interbairros, porque a prefeitura de São
Luís já iniciou a implantação de vários corredores interbairros e nós
precisamos prosseguir, porque se hoje as avenidas estão congestionadas é
porque o fluxo interno entre os bairros é muito precarizado, porque as ruas
não funcionam como deveriam. Então esta é a segunda prioridade que eu
apontaria, as interbairros. Mas tem uma terceira, que chamo atenção, que
é exatamente essa região entre os limites dos 04 municípios da Ilha. Nós
temos feito um trabalho aqui nesta Casa, inclusive para regularizar
finalmente a definição legal entre os municípios da Ilha e nos próximos dias
será votado aqui por esta Casa, é a região mais abandonada que existe da
Ilha de São Luís, é a região de limite entre os 04 municípios: a região do

Parque Vitória onde o governador já iniciou um trabalho e já anunciou mais
R$ 10 milhões de investimentos; a região do entorno do Cohatrac, entre
São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, a região do Novo
Cohatrac, podemos assim dizer; a região no entorno da cidade Olímpica.
Quem conhece aquela região sabe o que estou dizendo, o abandono que é
aquela região, por décadas. A região das Vilas em São José de Ribamar, que
fica ali entre o limite de São Luís e São José de Ribamar, são dezenas de
bairros que não têm um palmo de asfalto e precisa também ser priorizada
nesse plano de investimento. Então estou apresentando um pedido ao
Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton Noleto e aos 04 prefeitos
da ilha. Ali na região entre Paço do Lumiar e Raposa nós temos a região da
Pirâmide, que é outra região que precisa de uma intervenção forte, porque
também é uma região historicamente esquecida e abandonada. Eu acredito
que agora com a definição legal dos limites nós vamos ter uma facilidade
maior por parte dos gestores de fazer o seu trabalho de maneira planejada
e organizada, e o Governo do Estado graças ao trabalho de implantação da
região metropolitana também poder fazer o seu trabalho com mais
qualidade. Então chamo a atenção para essa necessidade de garantir essa
priorização, neste momento, além de uma série de indicações que já fizemos
em relação a algumas regiões específicas. Chamo a atenção para interbairros
mais uma vez, imagina o que é para a área Itaqui-Bacanga você facilitar o
acesso do Anjo da Guarda com o Fumacê, com Vila Nova, com o Alto da
Esperança que é uma região toda integrada, mas que precisa melhorar a
pavimentação e a ligação entre os bairros. A região que fica também entre
a Vila Embratel e o Sá Viana, toda aquela região densamente habitada que
precisa também melhorar as interbairros. A região do Coroadinho integrada
com o Bairro de Fátima, com o João Paulo, com o Coroado é outra região
que merece uma intervenção forte, no que diz respeito a interbairros. A
região rural de São Luís integrando diversos bairros, precisa melhorar as
interbairros. Então as interbairros vão atender a maior parte da nossa
população que vive nos bairros mais populares que nós conhecemos da
Ilha de São Luís, que vai melhorar a mobilidade se houver uma intervenção
forte em relação aos interbairros. Portanto, senhor presidente, eu queria
pedir, propor essa priorização, tenho certeza de que o governador Flávio
Dino, juntamente com o prefeito Edivaldo e os demais prefeitos da ilha,
fazendo esse plano e definindo essas prioridades, nós vamos ter um efeito
gigantesco no que diz respeito às melhorias da mobilidade urbana aqui na
Ilha de São Luís. Parabenizo o governador Flávio Dino e também os
prefeitos porque acho que estamos no caminho certo e certamente a
população também haverá de reconhecer. Senhor presidente, muito
obrigado pela atenção e agradeço também os apartes dos colegas que
incorporo ao meu pronunciamento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registro, por solicitação do deputado Edilázio, a
presença da ex-prefeita de Timon, Socorro Waquim, ex-deputada estadual.
Seja muito bem-vinda à Assembleia. Bloco Parlamentar Democrático. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor presidente...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Max Barros por
oito minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor presidente deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, aquele que nos veem pela TV Assembleia
e pela internet. Nesta oportunidade, eu queria louvar a iniciativa do governo
do Estado em fazer investimentos na ilha de São Luís. É importante que o
governo intervenha em situações críticas em busca de soluções às vezes
dispendiosas para as prefeituras da ilha de São Luís, que são as que têm
mais problemas estruturantes, como para as demais prefeituras também,
pois todas carecem de aportes e de recursos estaduais em função desse
modelo federativo que destina maior parte do bolo ao governo federal,
depois aos governos estaduais, ficando quase nada com os municípios.
Portanto, é fundamental a participação do governo estadual nas soluções
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de problemas municipais. Aqui foi falado e de fato foi uma solução
interessante no retorno da Forquilha. Eu diria que não foi a melhor solução,
já existia uma concepção de alguns anos e feito um projeto pelo ex-governador
Jackson Lago que previa ali um viaduto que, em termos de engenharia, não
há o que comparar um viaduto com uma solução semafórica, não pode se
dizer que a solução semafórica é melhor do que um viaduto, porque é uma
bobagem. Agora pode ser que uma solução semafórica nas condições
existentes que uma solução semafórica com alças possa realmente melhorar
a situação do trânsito naquela região. E foi o que aconteceu. É uma solução
interessante, melhorou o tráfego, mas nunca é uma solução melhor do que
uma colocação de um viaduto. E também os valores do viaduto colocado
pelo governador Jackson Lago, 150 milhões, eu não sei o valor, mas isso é
um absurdo. O viaduto que tem ali na Via Expressa junto com a Carlos
Cunha custou cerca de R$ 5 ou R$ 6 milhões. Dizer que um viaduto é R$
150 milhões de reais não é uma realidade e esse projeto é do doutor
Jackson Lago. Agora o que eu digo é que a solução é uma solução que no
momento atende. O Deputado Bira está colocando a questão de que não é
a obra física da engenharia, mas as indenizações, que são custos realmente
bastante significativos. Agora a solução via semáforo e outras soluções é
uma solução interessante que resolve momentaneamente o problema. Ainda
mais com a possibilidade de no futuro ser feita um viaduto naquela região.
E o que mais eu queria colocar é que essas intervenções são importantes e
sempre foram feitas na Ilha de São Luís e em outros municípios para
resolver problemas críticos que os municípios, realmente com a receita
que têm, não têm condições de resolver. A Cohab ali era um caos no
trânsito, não se passava de jeito nenhum. Foi feito o Viaduto da Cohab; na
Cohama, da mesma forma foi feito o Viaduto da Cohama; no Caratatiua, da
mesma forma foi feito o Viaduto dos Franceses. A estrada que ia do Olho
D’Água ao Araçagi era chamada de estrada da morte. Ela foi duplicada pelo
Governo do Estado até o Araçagy. A construção da Av. Ferreira Goulart, a
construção da Av. Luís Eduardo Magalhães, a construção da Av. Odorico
Amaral de Matos, ligando a Ferreira Goulart com a Carlos Cunha na Av.
Litorânea. Quantas obras foram feitas pelo Governo do Estado, ajudando
o município porque não tinha condições de fazer, porque não tinha recursos.
E isso é que tem que ser feito mesmo. Está certo o atual governo no
momento que investe em obras com a cidade de São Luís, porque é a
capital do nosso Estado. Então isso não é um fato novo. Talvez a intervenção
mais importante em termos de áreas que foi feita pelo Governo do Estado,
uma intervenção importante. Ajudou a resolver o problema, teriam as
soluções de ingerir melhores ainda, porque quando você bota o semáforo,
de qualquer maneira, você tem um impedimento em determinado momento.
Você diminui a velocidade média do tráfego, mas você acabou com os
congestionamentos. Então a solução de engenharia, uma boa solução de
engenharia, embora não seja a solução ideal, porque com o viaduto você
não teria semáforo para parar os carros. Então eu acho que o Governo está
fazendo agora o correto. Fazer esse investimento de mobilidade é
fundamental para nossa cidade. E esses investimentos têm sido feitos
vários ao longo do tempo com dinheiro do Governo do Estado fazendo
obras em São Luís, fazendo obras em outros municípios, como já citei
aqui, muitas obras importantes. O que seria, hoje, Deputado Eduardo
Braide, se não tivéssemos um viaduto aqui em frente ao Palácio La Rocque?
O congestionamento que tinha na Av. Carlos Cunha com a Holandeses e
com a Jerônimo de Albuquerque. Foi feito um viaduto também aqui em
frente ao Palácio do La Rocque, como os outros que eu falei anteriormente,
viaduto da Av. dos Franceses, viaduto da Cohama, o viaduto da Cohab,
Luís Eduardo Magalhães, Ferreira Goulart, Odorico Amaral de Matos.
Todas as obras importantes que ajudaram no tráfego da cidade de São Luís.
E esse é o papel do Estado, porque só o município não vai ter condições de
fazer obras tanto de mobilidade como obras de macrodrenagem também,
Deputado Wellington. Eu me lembro como era Raimundo Corrêa, aquela
região do Monte Castelo, Retiro Natal, Bairro de Fátima, quando chovia
as casas inundavam todas ali, deputado...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max Barros, se possível me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Um minutinho,
eu concedo já, deputado. E as pessoas não conseguiam dormir quando

chovia, porque era tudo alagado, foi feito uma grande obra de
macrodrenagem e foi resolvido o problema e não só, deputado Antônio
Pereira, as grandes obras, mas as pequenas obras, eu me lembro do Morro
do Zé Bombom, no Coroadinho, ninguém chegava no Morro do Zé
Bombom, foi feito uma escadaria e também espaços para melhorar a
autoestima dos bairros, em vez de fazer as Praças das áreas mais centrais
de São Luís, mais ricas de São Luís, fazer as praças dos bairros mais
pobres, na Vila Palmeira, fazer o Viva Vila Palmeira, no Coroadinho fazer
o Viva Coroadinho e tantos outros Vivas que foram feitos, o deputado
Dutra estava aqui, o Viva Maiobão, que já é no município de Paço do
Lumiar, todas essas são obras do Governo do Estado ajudando os
municípios. Eu vejo que agora o governo também está intervindo em obras
no município, obras importantes que melhoram a qualidade de vida da
população de São Luís e do nosso Estado...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Max, eu quero parabenizar V. Ex.ª pelo pronunciamento, que
tecnicamente faz uma abordagem sobre essa obra da Forquilha, que eu
mesmo já subir a esta tribuna para dizer da importância dessa obra, mas eu
quero lembrar aqui, deputado Max, e veja a importância do que eu vou
falar aqui, quando o projeto de lei encaminhado pelo governador do Estado
para cá tratando do Programa Mais Asfalto, que eu apresentei uma Emenda
a esta Casa e que defendi essa Emenda daquela tribuna ali porque considerava
errado que a lei da forma como foi aprovada aqui na Assembleia, Deputado
Max, as obras de drenagem, meio-fio e sarjeta daqui para frente passarão
a ser responsabilidade exclusiva do município. A obra do viaduto... do
viaduto, não! Eu até me corrigindo, mas a obra da Forquilha é o maior
exemplo do erro que esta Casa fez ao aprovar o novo programa Mais
Asfalto instituído em lei, e vou dizer a V. Exa. Pergunte a qualquer técnico
que executou a obra da Forquilha e V. Exa. verá que a parte de drenagem,
meio-fio e sarjeta foi feita pelo Governo do Estado. Daqui para frente, por
força de lei e por vontade do Governo do Estado, qualquer parceria que
vier a ter daqui para frente, por força de lei, o Governo do Estado colocou
a responsabilidade sobre os ombros do município. E V. Exa. foi muito feliz
quando falou, no início do seu discurso, da concentração dos recursos dos
entes Federados da União e do Governo do Estado. Então o que eu quero
dizer, a obra da Forquilha começou antes da aprovação da Lei do Mais
Asfalto e por isso a parte de drenagem, meio-fio e sarjeta foi feita pelo
Governo do Estado. A pergunta que fica é, como ficarão as novas parcerias
daqui para frente em relação à forma como o Governo do Estado mandou
o Projeto que criou o programa Mais Asfalto, foi exatamente por isso. E
agora eu vejo que mais acertado do que nunca foi o meu posicionamento,
o de V. Exa, de outros deputados quando lutamos pela aprovação daquela
emenda que deixava claro que a parceria poderia continuar a ser realizada
sendo feitas as obras de drenagem, meio-fio e sarjeta, que é o grande valor
de uma obra como essa, sob a responsabilidade do Governo do Estado e
não mais agora recaindo sobre os ombros dos municípios que precisam
mais do que nunca da ajuda, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu agradeço o
aparte de V. Exa. E para concluir, Senhor Presidente, mais uma vez saúdo
a obra da Forquilha, é uma solução de engenharia interessante, realmente
diminuiu substancialmente os congestionamentos. O ideal seria a
construção do viaduto, porque não teria nenhum semáforo e a velocidade
média dos veículos seriam bem maior, mas é uma solução interessante e
com custos eventualmente menores. E saúdo a atuação do Governo do
Estado em investir, em São Luís, em obras desse porte, como já foram
feitas em várias outras obras, como citei anteriormente. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pela liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão, o
Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, o Deputado Max Barros teve um
surto de saudosismo e elencou aqui uma série de obras feitas pelo seu
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grupo político. Deputado Max, eu vim só a esta tribuna porque V. Exa.
disse que era uma bobagem dizer que a solução de semáforos era melhor do
que um viaduto. Vou clarear a mente de V. Exa, que talvez não tenha lido ou
visitado a região depois de conclusa a obra. Mas quero lembrar também a
V. Exa e a cidade de São Luís sabe e vive isto, que o viaduto... Deputado
Max Barros, estou falando com V. Exa, porque ouvi V. Exa atentamente.
Com todo o respeito eu lhe ouvi. O viaduto da Cohama, o viaduto da
Cohab e esse Alcione Nazaré não resolveram o problema do trânsito
nessas três regiões. Os maiores engarrafamentos hoje na cidade também
passam por esses três viadutos. Quem quiser perder avião em São Luís
navegue nas alturas do Maranhão Novo para enfrentar lá o viaduto Alcione
Nazaré. Então dizer que a solução da Forquilha não foi apenas semafórica,
deputado, V. Ex.ª precisa conhecer o projeto. Dentro da solução da
Forquilha estão várias alças que tiram o trânsito do corredor central da
Cohab e Guajajaras, aquelas alças sim, aquelas que o governo de V. Ex.ª
tirou aqui do viaduto da Cohama, não fez o viaduto da Cohab, fez um túnel
e tirou também uma alça aqui desse viaduto nas alturas do Jaracati. Na
solução da Forquilha, há várias alças para desafogar o trânsito do corredor
central que recebe a demanda do aeroporto de São Luís. E dizer mais a V.
Ex.ª para concluir. Eu apenas vim mostrar a V. Ex.ª que não é uma solução
somente semafórica, deputado. Na crise que se vive, São Luís e nem o
governo do Estado teriam 150 milhões para investir num viaduto, nem o
governo federal que está com as suas obras paralisadas, vide a BR 135 e
outras grandes obras importantes no Brasil por absoluta falta de recurso.
Então o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, Deputado, com o apoio do
Governador resolveu a dor de cabeça da Forquilha, sim, tirando a rotatória,
que hoje é condenada no mundo inteiro, que ela é motivo de retenção de
tráfego e colocando um sistema semafórico. Mas, além disso, construindo
várias alças para que o trânsito pudesse fluir sem obstruir o corredor
central. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington pela liderança do bloco, por gentileza?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Max
Barros, pela liderança do Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max Barros pela liderança do Bloco
Parlamentar Independente. Deputado Wellington, como o Deputado Max
é o líder, ele tem a prerrogativa de indicar ou de utilizar. V. Ex.ª pode
utilizar, se desejar, o Expediente Final. Por cinco minutos sem apartes,
Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, é um debate salutar quando se discute a infraestrutura
da Ilha de São Luís, a mobilidade da Ilha de São Luís é um debate que é
saudável e é importante que esta Casa o faça. Eu não me referi ao Deputado
Edivaldo, mas como ele se referiu a mim dizendo que eu estava com um
discurso saudosista, de fato citei as obras, inclusive que participei de
algumas delas saudando a atuação do Governo do Estado em fazer obras
em São Luís e citei que isso não é uma praxe que começou agora, já
aconteceu em grande quantidade no passado. É de um grupo político
inclusive que V. Ex.ª fez parte, Deputado Edivaldo, com muito brilhantismo,
participamos de várias caminhadas juntos na Cidade Operária pedindo
voto para a candidata Roseana Sarney. Agora a conjuntura da política, eu
respeito os posicionamentos, s vezes a gente está no caminho e fatos
políticos não levam para outro caminho, isso não diminui ninguém, no
meu entendimento, não diminui ninguém. Vamos ver que você está num
caminho e, depois de um fato político relevante você toma outro caminho,
isso é da política, isso não é motivo de condenação para ninguém. Eu só
estou relembrando a V. Ex.ª que já estivemos juntos em caminhadas
anteriores. E dizer, deputado Edivaldo, que eu elogiei a obra da Forquilha,
eu achei que foi uma solução interessante e que realmente melhorou o
tráfego. Eu vim elogiar o governo do Estado pela atitude que teve e
reconhecer que melhorou o tráfego porque é bom para São Luís e eu estou

muito satisfeito com isso. Agora, de fato, comparar um viaduto com uma
solução semafórica e com alça, não tem o que comparar. Primeiro que você
tem a alça, você vai pelo sentido Cohab ao aeroporto. Você quer ir ao
Maiobão, você passa direto, mas você vai entrar no retorno para voltar na
Guajajaras no outro sentido. Tudo isso são intervenções que existem e que
atrapalham um pouco o trânsito. A solução para o momento é uma solução
boa, até diminuiu o congestionamento. Agora comparar uma solução que
tem alças e semáforos, onde o semáforo é uma barreira, o carro tem que
parar, com uma solução de viaduto que o carro passa direto, em nenhum
momento ele para, não há comparações técnicas, embora a solução, o
custo-benefício dessa solução que foi feita para o momento atual pode ter
sido até a melhor solução para o momento, no entanto, em termos de
engenharia, se tivesse dinheiro e pudesse fazer um viaduto, a solução do
viaduto, sem dúvida, em termos técnicos, seria uma solução muito melhor,
embora a solução atenda para o momento. Tudo é uma questão de custo-
benefício que melhor atendeu a população foi fazer aquele viaduto e que
melhorou sistematicamente o tráfego. Tira o viaduto de lá para ver se o
tráfego de São Luís anda? Tira o viaduto da Cohama para ver se o tráfego
ali anda? Agora você pode aproveitar o viaduto, já que V. Ex.ª e o Edivaldo
Junior é o prefeito, adequar aquele viaduto e melhorar ainda mais o tráfego
que já foi feito. O importante é que todos colaborem com o desenvolvimento
de nossa cidade. Todos nós construamos dentro do que for possível e da
nossa capacidade alguma coisa para melhorar a vida da população de São
Luis. É por isso que nós temos que trabalhar, é pelo futuro sem estar
olhando para o retrovisor e querendo comparar. E não somos nós que
fazemos comparações. Nós queremos tudo que for bom para São Luís. Vai
ter o meu apoio aqui. Posso botar emenda para São Luís. E eu quero que se
faça. Agora fazer querendo só olhar para o retrovisor e comparar com o
passado é um equivoco. Construir, governar é construir, é fazer as coisas
e olhar para o futuro, é projetar. E no momento em que você fica todo o
tempo olhando para o passado, você está diminuindo suas próprias ações.
Então eu apoio e acho que foi uma solução, para o momento, uma boa
solução. Não em termos de engenharia, porque não é uma melhor solução,
mas para o momento é uma solução boa. E todos os governos contribuíram
para São Luís, todos os governos contribuíram e deram sua contribuição,
porque São Luís com os recursos que recebe não tem condições de fazer
obras de grande vulto. E as obras que foram feitas anteriormente com o
viaduto da Cohab, viaduto dos Franceses, viaduto da Cohama, viaduto do
La Rocque, Luís Eduardo Magalhães, avenida do Araçagi, avenida que liga
a Carlos Cunha, a Ferreira Gullar, Avenida Ferreira Gullar e tantas outras
obras que foram feitas, como a Avenida Litorânea pelo governo do Estado
e que contribuíram para São Luís. Toda vez que investir em obras
importantes para São Luís, o governo do Estado vai ter sempre minha voz
aqui apoiando essas iniciativas, porque o povo não quer querelas políticas,
o povo quer solução para os seus problemas, e é isso que nós temos que
fazer. Voltarei em breve para tratar de outro assunto que me é muito caro
e que eu acho que só a Prefeitura de São Luís não tem capacidade para
resolver, tem que entrar o governo do Estado, tem que entrar o governo
federal, que talvez seja uma das obras mais importantes e que hoje nós
estamos numa situação muito ruim, que é o Centro Histórico de São Luís.
Nós somos patrimônio da humanidade em função do nosso Centro
Histórico e temos que unir forças no sentido de revitalizar aquela área cada
vez mais, para que esse título sirva não só para nosso orgulho e para nossa
honra, mas também para trazer recursos por meio dos turistas para gerar
renda para o povo de São Luís e para o povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Partido Verde.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
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Resumo da Ata da Septuagésima Nona Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatro de julho de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Deputados: Alexandre Almeida, Andréa Murad, César
Pires, Josimar de Maranhãozinho, Paulo Neto, Rogério Cafeteira, Sérgio
Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente
Deputado Humberto Coutinho 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 Júnior Verde, Wellington do Curso,
Othelino Neto e Roberto Costa. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia
anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o 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. Na sequência, suspendeu a Sessão para que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania emitesse o parecer. Reabertos os trabalhos,
o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, informou
que o Projeto foi acolhido pela Comissão, desta forma, o Presidente da
Mesa, submeteu ao Plenário o referido projeto que foi aprovado e
encaminhado à Sanção Governamental. Em primeiro turno regime de
prioridade, foi aprovado contra os votos dos Deputados Eduardo Braide
e Adriano Sarney o Projeto de Lei nº 095/2017, encaminhado pela
Mensagem Governamental nº 018/17, que autoriza o Poder Executivo a
exigir do contribuinte de ICMS a aposição de Selo Fiscal em vasilhame que
contenha água mineral natural ou água adicionada de sais em circulação,
com parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Ainda em
primeiro turno regime de prioridade, foram aprovados e encaminhados ao
segundo turno de votação os Projetos 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, a título de
doação, o trecho rodoviário da BR-135/MA que dá acesso ao Porto do
Itaqui, com parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Obras e Serviços Públicos; Projeto de Lei nº 135/2017,
encaminhado pela Mensagem Governamental nº 042/17, que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial, no valor de r$ 20.000.000,00
(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 parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. O Projeto
de Lei 088/2017, encaminhado pela 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, com parecer favorável da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, acatando
Emenda sugerida pelo relator Deputado Glalbert Cutrim, teve sua discussão
encerrada em primeira sessão. Em seguida, o Plenário aprovou o
Requerimento nº 491/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto,
solicitando que sejam discutidos e votado em regime de urgência, 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. Sujeitos à

deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nº 489/2017, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada
sua ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 22 de maio a
02 de junho do corrente ano, conforme atestado médico e 490/2017, de
autoria da Deputada Ana do Gás, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 17 a 24 de maio do
corrente ano, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Projeto de Lei nº 095/2017, de autoria do Poder Executivo e os
Requerimentos nºs: 489/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda
e 490/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo reservado aos
Blocos e Partidos falaram os Deputados Wellington do Curso pelo Bloco
Parlamentar Independente e Eduardo Braide pela Liderança deste Bloco.
O Deputado Bira do Pindaré falou pela liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a
elas destinado. Os deputados Othelino Neto, Wellington do Curso e
Professor Marco Aurélio falaram no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel,
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de julho de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 544/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno

RESOLVE:

CONVOCAR para o dia 06 de julho de 2017, no Plenário Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, as seguintes sessões solenes:

1) Às 11h - em comemoração aos 120 anos do Boi da Maioba, por
solicitação do Deputado Wellington do Curso.

2) Às 15h 30- para entrega de medalha de honra ao mérito “Manuel
Beckman” ao Excelentíssimo Senhor Governador do Piauí Wellington
Barrosos de Araújo Dias, por solicitação do Deputado Othelino Neto.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 05 de julho de 2017. Deputado Othelino Neto  -
Presidente, em Exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário.
Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 546 / 2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 452/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 21 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
07 a 11, da Deputada Andrea Murad, tendo em vista a mesma encontrar-
se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 547 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 459/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 21 de junho do ano em curso.
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RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
07 a 09, do Deputado Bira do Pindaré, tendo em vista o mesmo encontrar-
se acompanhando um familiar em tratamento de saúde.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 548 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 451/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 21 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
08 a 13, do Deputado Sérgio Frota, tendo em vista o mesmo encontrar-se
sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 549 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 449/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 21 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
01 a 15/06/2017, do Deputado Alexandre Almeida, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 550 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 490/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 04 de julho do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária pelo período de

17 a 24 de maio, da deputada Ana do Gás, tendo em vista a mesma
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
julho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 551 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 489/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 04 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
22 de maio a 02 de junho, do deputado Edivaldo Holanda, tendo em vista
o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
julho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 552 / 2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 437/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 12 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 15 e 16
de maio, do Deputado Stênio Resende, tendo em vista o mesmo encontrar-
se em viagem representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 539/2017, de 04 de julho de 2017, exonerando MARIA

CILENE DE OLIVEIRA 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 540/2017, de 04 de julho de 2017, nomeando THAYLA
CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA, 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 542/2017, de 04 de julho de 2017, exonerando MANOEL
PEREIRA ALENCAR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 543/2017, de 04 de julho de 2017, nomeando RAILSON DE
ANDRADE CARVALHO para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 545/2017, de 05 de julho de 2017, nomeando RAFAELA
SOARES BOTELHO, para o 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.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AOS 03 DIAS DO
MÊS DE JULHO DO ANO  DE 2017,  ÀS  17 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FÁBIO BRAGA - PRESIDENTE
BIRA DO PINDARÉ
LEVI PONTES
ANTONIO PEREIRA
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PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

134/2017 – 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado FÁBIO BRAGA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  04 de Julho de 2017

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO  DE 2017,
ÀS  10 HORAS E 30 NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ANTÔNIO PEREIRA – PRESIDENTE, exercício
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
ROGÉRIO CAFETEIRA
GLABERT  CUTRIM
CABO CAMPOS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 166/

201 – INCLUI no Calendário Oficial  do Estado do Maranhão o “Dia de
São Marçal”, comemorado em São Luís.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR:  Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 04  de Julho de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 230/2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 163/2017, de autoria do Senhor Deputado Marco
Aurélio, que Considera de Utilidade Pública a Associação de Ex-Pastores
do Maranhão - AEXPAM, com sede e foro no Município de São Luís,
no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento

Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade construir, evangelizar, cuidar dos
Ex-Pastores e Assistência Social, bem como além de abster-se de qualquer
propaganda política partidária a Associação prestará serviço às comunidades
carentes desenvolvendo projetos.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DA RELATORA:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 163/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 05 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo - Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 237 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 088/2017, de autoria do Poder

Executivo, que Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução
da Lei Orçamentária para o exercício 2018, e dá outras providências,
tendo em vista sua aprovação com emenda.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente Projeto
de Lei a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a Redação Final

na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

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 05 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
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PROJETO DE LEI Nº 088/ 2017

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

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

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

Estado;
VI - as disposições relativas à Dívida Pública Estadual;
VII - as disposições finais.
Parágrafo único. Integram ainda, esta Lei:
I - Os anexos em conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º

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

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

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

 PÚBLICA ESTADUAL

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

Seção I
Das Prioridades e Metas

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Pública Estadual
para o exercício de 2018, atendidas as despesas que constituem obrigação
constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos, fundos
e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
correspondem às ações relativas ao Plano de Desenvolvimento
Socioeconômico – PDS, as quais terão precedência na alocação de recursos
no Projeto e na Lei Orçamentária de 2018.

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

§ 2º As Ações do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico –
PDS, não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira
prevista no art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção II
Das Metas Fiscais

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

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

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO

ESTADO

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

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

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

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

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

c) operação especial: quando envolver despesas que não contribuam
para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo,
das quais não resulte um produto, e não gere contraprestação direta sob a
forma de bens ou serviços.
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III - subtítulo: detalhamento da ação, de caráter indicativo e

gerencial, sendo utilizado, especialmente, para especificar sua localização
física;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão
a programação dos Poderes do Estado, seus órgãos, fundos, autarquias,
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das
empresas públicas dependentes, sociedades de economia mista em que o
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto e que dele recebam recursos do Tesouro Estadual, devendo
a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa,
ser registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira para
Estados e Municípios - SIAFEM, ou em outro sistema que vier a substituí-
lo, observadas as normas da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e consoante às diretrizes
estabelecidas no Plano Plurianual 2016-2019.

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

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

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

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

resultado primário, a modalidade de aplicação, o identificador de uso e a
fonte de recursos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a despesas financeiras e primárias, ressalvada a Reserva de Contingência.
§ 9º Os subtítulos enquadrados no Plano de Desenvolvimento

Socioeconômico – PDS não poderão abranger dotações com identificador
de resultado primário diferente de RP 3.

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

I - indiretamente, mediante transferência financeira:
a) a outras esferas de Governo, seus órgãos, fundos ou entidades;
b) a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições.
II - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamen-tário

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

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

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

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

IV - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito
Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº
141, de 13 de janeiro de 2012 (36);
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V - Transferências a Municípios (40);
VI - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41);
VII - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de

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

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

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

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

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

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

de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (73);

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

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

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

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

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

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

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

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

modalidade de aplicação a definir (99).
§ 13. Quando a operação a que se refere o § 11 deste artigo for

identificada apenas na execução orçamentária, antes da emissão da nota de
empenho, a unidade orçamentária solicitará à Secretaria de Estado do
Planejamento e Orçamento a troca da modalidade de aplicação, na forma
prevista no art. 33 desta Lei.

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

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

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

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

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

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

§ 1º Não caracteriza infringência ao disposto no caput deste artigo,
bem como à vedação contida no art. 138, inciso VI, da Constituição do

Estado, a descentralização de créditos orçamentários para execução de
ações de responsabilidade da unidade orçamentária descentralizadora.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS

ORÇAMENTOS
DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 16. A elaboração e a aprovação dos Projetos de Lei
Orça-mentária de 2018 e de créditos adicionais, bem como a execução das
respectivas leis, deverão ser realizadas de acordo com o princípio da
publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permi-tindo-
se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma
dessas etapas.

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

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

de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos;
VI - a execução orçamentária da receita e da despesa nos termos

das Leis Complementares nº101/2000 e 131/2009.
§ 2º Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública do

Estado poderão realizar audiências públicas com a finalidade de estimular
a participação popular no debate e aprimoramento do Projeto de Lei
Orçamentária de 2018.

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

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

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

Parágrafo único. As unidades orçamentárias responsáveis pela
execução de políticas públicas consignarão em suas propostas
orça-mentárias, de forma compatível com a Lei nº10.375, de 16 de dezembro

de 2015 – PPA para o período 2016-2019, dotação suficiente para o
funcionamento dos respectivos Conselhos Estaduais.

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

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

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

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

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

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

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

§ 4° Os investimentos com duração superior a um exercício
financeiro somente serão contemplados quando previstos no Plano
Plurianual ou autorizada a sua inclusão em Lei, conforme disposto no § 1º
do art. 138 da Constituição Estadual e no § 5º do art. 5º da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000;

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

Art. 21. O Projeto de Lei e a Lei Orçamentária de 2018 somente
conterão programação compatível, com o disposto na Lei nº 10.375, de 16
de dezembro de 2015 - Plano Plurianual 2016-2019, e suas alterações.

Seção II
Das Disposições sobre Débitos Judiciais

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

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

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

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

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

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

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

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

os órgãos da Administração Pública Estadual direta e indireta submeterão
os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da
Procuradoria Geral do Estado, antes do atendimento da requisição judicial,
observadas as normas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.
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Parágrafo único. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de

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

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

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

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

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

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

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2018
por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do mandato de
sua diretoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção IV
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

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

I - da contribuição para o sistema de seguridade social do servidor
estadual, que será utilizada para despesas com benefícios previdenciários
e assistenciais dos servidores do Estado;

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

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

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

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

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

Seção V
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

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

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

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

II - benfeitorias realizadas em bens do Estado por empresas estatais;
III - benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos

concedidos pelo Estado.
§ 2º A despesa será discriminada nos termos do art. 9º desta Lei,

especificando a classificação funcional, a categoria de programação em seu
menor nível e as fontes previstas no § 3º deste artigo.

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

I - gerados pela empresa;
II - oriundos de participação do Estado no capital social;
III - oriundos de operações de crédito internas e externas;
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IV - de outras origens.
§ 4º A programação dos investimentos à conta de recursos oriundos

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

§ 5º Não integrarão o Orçamento de Investimento as empresas
estatais dependentes, conforme definido no inciso III do art. 2º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

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

Seção VI
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 31. As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao
disposto no § 2º do art. 137 da Constituição do Estado, sendo vedada a
indicação de recursos provenientes de anulação das seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartidas;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VI - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
VII - dotações correspondentes às ações relativas ao Plano de

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

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

Seção VII
Das Alterações da Lei Orçamentária e da Execução Provisória do

Projeto de Lei Orçamentária

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

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

Art.34. Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante
abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações constantes
do Plano Plurianual 2016-2019, que não foram incluídos no Projeto de Lei
do Orçamento de 2018.

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

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

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

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

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

I - superávit financeiro do exercício de 2017, por fonte de recursos;
II - créditos reabertos no exercício de 2018;
III - valores já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em

tramitação;
IV - saldo do superávit financeiro do exercício de 2017, por fonte

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

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

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

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

II - do Procurador Geral de Justiça;
III - do Defensor Público Geral do Estado.
§ 2º Os créditos de que trata o § 1º deste artigo serão incluídos no

Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios
- SIAFEM, ou em outro sistema que vier a substituí-lo, pelos respectivos
órgãos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deste artigo, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes
do Projeto de Lei Orçamentária de 2018 para fins do cumprimento do
disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção VIII
Das Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 44. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública
deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a publicação
da Lei Orçamentária de 2018, cronograma anual de desembolso mensal,
por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário
estabelecida nesta Lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO ESTADO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Art. 47. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública
do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas propostas
orçamentárias de 2018, relativo à pessoal e encargos sociais, a despesa
com a folha de pagamento vigente em maio de 2017, compatibilizada com
os eventuais acréscimos legais, respeitados os limites impostos pelos arts.
19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 51. O pagamento de quaisquer aumentos de despesa com
pessoal decorrente de medidas administrativas ou judiciais que não se
enquadrem nas exigências dos arts. 46, 48 e 49 dependerá de abertura de
créditos adicionais.

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

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

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA DO ESTADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA

ESTADUAL

Art. 55. As operações de crédito interna e externa reger-se-ão pelo
que determinam a Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, e a
Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, todas do Senado Federal, e
na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000.

§1º A administração da dívida interna e externa contratada e a
captação de recursos por órgãos ou entidades da Administração Pública

Estadual, obedecida à legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade de
recursos para atender:

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

a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou entidade;
b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do Governo

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

direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto;
II - mediante alienação de ativos:
a) ao atendimento de programas sociais;
b) ao ajuste do setor público e redução do endividamento;
c) à renegociação de passivos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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