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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/10/2017 – 4ª 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 11.10.2017

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - 1º E 2º TURNOS

REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 736/2017).

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2017, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 060/2017),
QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO-IPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
COMPETENTES.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQS. (Nºs 732

e 738/2017).

2. PROJETO DE LEI Nº 213/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 068/2017), QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A
RENEGOCIAR AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO FIRMADAS COM
O RECURSO DO BNDS. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES COMPETENTES.

3. PROJETO DE LEI Nº 198/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
MARANHENSE PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PRESTADORAS DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.

III – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

4. PARECER Nº 330/2017, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 233/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MARCOS CALDAS, QUE INSTITUI O REGISTRO ESTADUAL
DE PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO (REPAF) E O PORTE
ESTADUAL DE ARMA DE FOGO (PEAF) EXPEDIDOS PELA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA AS
AUTORIDADES QUE ESPECIFICA. – O AUTOR RECORREU
AO PLENÁRIO, CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO R.I. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, A PEDIDO DO
AUTOR DO PROJETO.

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

5. PROJETO DE LEI Nº 215/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A DATA

DE 22 DE NOVEMBRO COMO O DIA DA COMUNIDADE
LIBANESA NO MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

V – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 737/2017).

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE DISPÕE
SOBRE A REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO PARA CONSULTA
POPULAR SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.198/
94, QUE CRIA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - 1º E 2º TURNOS

REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 741/2017).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
MÉDICO JOÃO FURTADO DE ARAÚJO SEGUNDO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

VII - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 692/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
LULA, PARA QUE VENHA A ESTE PODER, A FIM DE PRESTAR
ESCLARECIMENTOS ACERCA DA DENÚNCIA DE QUE A
SERVIDORA ALANA VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA,
ESTIVESSE SENDO MANTIDA NO CARGO EM COMISSÃO
DE ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, SEM A
CONTRAPRESTAÇÃO DE SEUS EFETIVOS SERVIÇOS. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 695/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA FORMULADO CONVITE À SERVIDORA ALANA
VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO
EM COMISSÃO DE ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, LOTADA
NA SECRETARIA DE SAÚDE, A FIM DE QUE SEJA
OPORTUNIZADO À MESMA O DIREITO DE SE MANIFESTAR
(DEFENDER) PUBLICAMENTE QUANTO ÀS AFIRMATIVAS
FEITAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE, SR. CARLOS
EDUARDO DE OLIVEIRA LULA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTOS Nº 729 E 730/2017, DE AUTORIA
DA DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PARABÉNS ÀS CIDADES DE GOVERNADOR ARCHER E
CURURUPU, PELA PASSAGEM DO SEU ANIVERSÁRIO, NOS
DIAS 10 E 03 DE OUTUBRO RESPECTIVAMENTE. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).
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9.REQUERIMENTO Nº 734 E 735/2017, DE AUTORIA DO

DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS MUNICÍPIOS
DE IGARAPÉ DO MEIO E DE SANTA HELENA, PELOS
ANIVERSÁRIOS DE FUNDAÇÃO DAS CIDADES NOS DIAS 29
E 30 DE SETEMBRO RESPECTIVAMENTE. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 745/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CURURUPU, PELA PASSAGEM DE SEU
176º (CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO
COMPLETADOS NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM
CURSO. REQUER TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA À
EXCELENTÍSSIMA PREFEITA SENHORA ROSÁRIO DE
FÁTIMA CHAVES E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 746/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA, PELA PASSAGEM DE SEU 30º
(TRIGÉSIMO) ANIVERSÁRIO COMPLETADOS NO DIA 04 DE
OUTUBRO DO ANO EM CURSO. REQUER TAMBÉM, QUE SE
DÊ CIÊNCIA À EXCELENTÍSSIMA PREFEITA SENHORA
MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES E AO PRESIDENTE
DA CÂMARA DE VEREADORES. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 747 E 752/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO E EDUARDO
BRAIDE, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO
SENHOR PATRICK GOMES, PARABENIZANDO-O PELA
ELEIÇÃO DO COREN-MA, ATO QUE OCORREU NESTA
SEGUNDA-FEIRA (02/10), PARA O TRIÊNIO 2018-2020. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 749/2017, 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 A SEGUIR
ESPECIFICADOS, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM
DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS
CIDADES: MAGALHÃES DE ALMEIDA (01/10), CURURUPU
(03/10), ZÉ DOCA (04/10), AMAPÁ DO MARANHÃO (10/10),
GOVERNADOR ARCHER (10/10), GRAÇA ARANHA (13/10),
PRIMEIRA CRUZ (16/10), SÃO BENEDITO DO RIO PRETO (21/
10), HUMBERTO DE CAMPOS (25/10), ICATU (26/10), LAGO
DO JUNCO (26/10), NINA RODRIGUES (30/10), COELHO NETO
(31/10). – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL

14. REQUERIMENTO Nº 753/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LEVI PONTES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E

VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 126/
2017, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 754/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO ÀS SUAS EXCELÊNCIAS OS
DESEMBARGADORES JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS
ANJOS, LOURIVAL SEREJO E MARCELO CARVALHO, ELEITOS
PARA EXERCEREM OS CARGOS RESPECTIVAMENTE DE
PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR GERAL DE
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO Nº 758/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO
PROCURADOR LUCIANO ARAGÃO SANTOS,
PARABENIZANDO-O PELA ELEIÇÃO COMO PROCURADOR
CHEFE DO TRABALHO NO MARANHÃO, PARA O BIÊNIO
2017-2019. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

17. REQUERIMENTO Nº 759/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO VOTO DE
APLAUSO AO SENHOR ISRAEL DA COSTA DE CAMARGO,
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, LOTADO
NA 2ª USC-BOM JESUS/COROADINHO, QUE NO DIA 27 DE
MAIO DE 2017 SALVOU A VIDA DA PARTURIENTE BEATRIZ
GOMES XAVIER E SEU FILHO BRYAN PHELLIPE, VISTO QUE
A MESMA TEVE SEU PARTO IMPROVISADO EM SUA
RESIDÊNCIA E SEU FILHO COM CORDÃO UMBILICAL
ENLAÇADO EM SEU PESCOÇO, SENDO QUE A PRESTEZA
DO SOLDADO ACIMA ATENDEU MÃE E FILHO, APLICOU OS
PROCEDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS E
TRANSPORTOU AMBOS À REDE DE ATENDIMENTO DE
SAÚDE. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

18. REQUERIMENTO Nº 764/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 008/
2017, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

VIII - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

19. REQUERIMENTO Nº 762/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENHOR ADELMO
SOARES, INFORMAÇÕES DETALHADAS A RESPEITO DA
EXECUÇÃO DO “PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS”, QUAIS
SEJAM: PROCESSO LICITATÓRIO E A EXISTÊNCIA OU NÃO
DE ADITIVOS NA LICITAÇÃO; EMPRESAS VENCEDORAS DO
CERTAME; MUNICÍPIOS BENEFICIADOS E OS CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO DO MESMO, QUANTIDADE DE POÇOS
PERFURADOS POR MUNICÍPIO E A PREVISÃO DE POÇOS A
SEREM PERFURADOS EM 2017/2018.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 11/10/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 266/17, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre o embarque e
desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Público da
Região Metropolitana da Grande São Luís, fora da parada seletiva e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 267/17, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que institui o Polo Maranhense
de fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/17,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Paula Studart Quintas Lobão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/17, de

autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre a
concessão de Medalha do Mérito Legislativo Jáckson Lago para
Terezinha Rêgo e dá outras providências.

2. MOÇÃO Nº 021/17, de autoria do Senhor Deputado Bira
do Pindaré, que envia Moção de Repúdio ao Processo de
Desestruturação do Banco da Amazônia do Estado do Maranhão –
BASA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 265/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que introduz a classificação indicativa
em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no âmbito
do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 263/17, de autoria do Senhor

Deputado Raimundo Cutrim, que dispõe sobre o atendimento
prioritário para portadores de Diabetes na Rede Estadual de Saúde e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 264/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos comerciais, empresas públicas e privadas, obrigadas
a utilizarem canudo e copo fabricados com produtos biodegradáveis na
forma que menciona.

3. MOÇÃO Nº 020/17, de autoria da Senhora Deputada Andrea
Murad, que envia Moção de Repúdio ao Promotor de Justiça, Paulo
Roberto Barbosa, por referências feitas em sua rede social, em clara
violação aos preceitos constitucionais da defesa das garantias e direitos
fundamentais, ao afirmar que defensores públicos, por exercerem, na
forma da lei, a defesa processual penal estariam “a serviço do crime”.
Do mesmo modo merece absolua reprovação aos ataques às instituições
Defensoria Pública, ao Poder Judiciário e à classe política.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 10/10/17.

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

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

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,

Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Humberto Coutinho,
Josimar de Maranhãozinho e Sérgio Frota.

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO- (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).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 266 / 17
 

Dispõe sobre o embarque e desembarque de
passageiros do Sistema de Transporte Público da
Região Metropolitana da Grande São Luís, fora
da parada seletiva e dá outras providências.
 

Art. 1. Além da obediência ao sinal de embarque e desembarque
de passageiros do Sistema de Transporte Público da Região
Metropolitana da Grande São Luís, poderá o motorista atender ao
sinal de embarque e desembarque fora da parada seletiva e regular do
sistema, no período compreendido entre às 22:00 (vinte e duas) e às
5:00 (cinco) horas.

Parágrafo único - O embarque e desembarque de passageiros,
fora da parada seletiva e regular, deverá ser efetuado em local de boa
iluminação e com fluxo de pessoas.

Art. 2. Ao Poder Público caberá a adoção de medidas necessárias
à regulamentação através de Decreto, criar forma de fiscalização, no
que couber, às medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei.

Art. 3. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de outubro de 2017 - DEP.
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

Em função da rotina de trabalho, mais pessoas fazem uso diário
do transporte coletivo urbano nas grandes cidades. Um número
considerável de usuários do sistema de transporte urbano na RMGSL,
convive diariamente com o medo de assaltos, que ocorrem dentro do
ônibus e na maioria das vezes em paradas seletivas do sistema. As
reclamações de usuários são constantes, inclusive, com registros de
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ocorrências de assaltos nas Delegacias de Polícia na Grande São Luís.
Não há nenhum tipo de segurança nas paradas seletivas do sistema de
transporte urbano na Região Metropolitana. Isso faz com que a rotina
fique ainda mais estressante. Para alguns usuários, há sempre uma
tensão quando uma moto passa próximo a um ponto de ônibus,
principalmente depois das 22 horas, retornando para casa, depois de
um dia árduo de trabalho, as vezes de estudos e ao amanhecer na saída
para o trabalho e para a escola.

O Presente projeto tem por objetivo criar alternativa, no sentido
de dar mais segurança, no intervalo de 22 às 05 horas da manhã, para o
usuário do sistema, ao embarcar e desembarcar em lugares iluminados
e com fluxo de pessoas fora da parada seletiva do sistema. Ou seja,
embarcar e desembarcar, às vezes, em lugares mais próximos de sua
residência, evitando ser assaltado.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, esperando que a mesma mereça por parte de Vossas
Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de outubro de 2017 - DEP.
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 267 / 17

Institui o Polo Maranhense de fortalecimento da
Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

 
Art. 1. Fica instituído nas Microrregiões do Gurupi e Presidente

Dutra, o Polo de Incentivo à Cultura do Abacaxi.
Parágrafo único – Integram o Polo tratado no “caput”, deste

artigo os Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão.
Art. 2. São objetivos do Polo:
I – incentivar a produção, a industrialização, a comercialização

e o consumo do abacaxi;
II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias

aplicáveis à cultura do abacaxi, em especial o manejo, métodos de
irrigação e a produção de material genético básico;

III – estimular a melhoria da qualidade do produto, considerando
a competitividade no setor;

IV – estimular a geração de trabalho e renda no meio rural,
especificamente com ações voltadas para a agricultura familiar,
observado os princípios do desenvolvimento sustentável;

V – inclusão social de jovens e adultos nas localidades de seus
domicílios;

VI - combater a pobreza rural e suas consequências.
Art. 3. Compete ao Poder Público:
I – promover o zoneamento agroambiental fundamentado na

potencialidade climática e do solo (edáfica), identificando as áreas
propícias ao cultivo do abacaxi;

II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias
aplicáveis à cultura do abacaxi, especialmente métodos de irrigação e
produção de material genético básico;

III – elaborar normas de classificação e padronização de
produtos e embalagem;

IV – exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação
das plantas, assim como do uso de agrotóxicos;

V – destinar recursos específicos para a pesquisa, inspeção
sanitária, assistência técnica e a extensão rural;

VI – fornecer assistência aos produtores, gratuita para a
agricultura familiar;

VII – desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, incluindo os aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII – criar mecanismos que propiciem tratamento tributário
diferenciado para a instalação de agroindústrias do abacaxi nas áreas de
concentração de produção da fruta;

IX – propor a criação, nas instituições bancárias oficiais, de
linhas de crédito especiais para:

a) a implantação e o custeio de culturas definidas como
prioritárias para o desenvolvimento da fruticultura maranhense;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de
embalagem de frutas, por associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias de processadoras de
frutas, por associações e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras
processadoras de frutas.

X – contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do
Maranhão.

Art. 4. As ações governamentais relacionadas com a implantação
do Polo de que trata esta Lei, contarão com a participação de
representantes dos produtores e das entidades públicas e privadas
ligadas à produção, à comercialização, ao armazenamento, à
industrialização e ao consumo do abacaxi.

Art. 5. Ao Poder Público compete firmar parcerias com o
Sebrae, Embrapa, instituições não governamentais e a iniciativa privada,
com o objetivo de desenvolver projetos específicos voltados para o
fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxi.

Art. 6. A Assembleia Legislativa solicitará ao Poder Público,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Polo, tratado nesta
Lei, incluindo o número de associações, cooperativas e produtores
individuais atendidos e o montante de recursos liberados pelas linhas
de crédito oficiais.

Art. 7. As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, correrão a conta de dotações orçamentárias consignadas no
orçamento vigente e suplementadas se necessária.

Art. 8. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de outubro de 2017. - DEP.
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem o condão de promover o fortalecimento
da cultura do abacaxi, o equilíbrio no desenvolvimento sustentável, o
aumento da produtividade e a melhoria da eficiência da cadeia produtiva,
com apoio institucional, bem como tornar o abacaxi mais competitivo
no mercado local, regional e externo.

No Maranhão, a produção do abacaxi é destacada por duas
regiões produtoras. Uma bastante conhecida, localizada no noroeste
do Estado, o Município de Turiaçu. A outra, na região mais central,
Município de São Domingos do Maranhão. O Estado é considerado o
4º maior produtor do Nordeste e o 11º do Brasil, dados do IBGE/2014.
Muito embora São Domingos do Maranhão seja considerado o maior
produtor do Estado, o município de Turiaçu produz um abacaxi com
mais qualidade, muito mais doce, agrega benefícios à saúde e é muito
procurado por causa do seu sabor. Foi exatamente o sabor diferenciado
que tornou o abacaxi do município maranhense de Turiaçu, conhecido
em todo o Brasil. Hoje, o “abacaxi de Turiaçu”, foi elevado à categoria
de Bem Cultural do Maranhão. Lei nº 10.517, de 17/10/2016. Ambos,
os municípios, são responsáveis por inserirem o Maranhão no mapa
dos grandes produtores nacionais dessa fruta saborosa.

O sucesso do “abacaxi de Turiaçu” – conforme pesquisadores
é a combinação de vários fatores importantes: a genética superior da
variedade, a relativa riqueza do solo (potássio e magnésio) e a boa
adaptação ao microclima do local que propicia a maturação dos frutos,
principalmente nos meses de agosto e novembro, produzindo abacaxis
de sabor doce e agradável.

O abacaxi pode ser consumido in natura, industrializado sob a
forma de geleia, cristalizado, vinho, passa, licor etc. Do fruto aproveita-
se tudo, a polpa, a casca e o miolo na produção de sucos e doces.
Alguns afirmam que o abacaxi é bom para a circulação sanguínea, por
conter a enzima bromelina e que serve também para amaciar carnes.
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A nossa propositura visa essencialmente fortalecer a cultura

de um produto impar da agricultura maranhense, garantir apoio estatal
aos produtores, incentivo à produção agrícola, agregar valor ao produto,
melhorar a produtividade, criar frente de trabalho e renda aos
trabalhadores do campo e àqueles que sustentam suas famílias com a
venda do produto no varejo.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa de instituir o Polo Maranhense de fortalecimento da cadeia
produtiva desse inigualável item da fruticultura maranhense, o abacaxi,
nos municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão, ao tempo
em que espero que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências,
uma acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de outubro de 2017. - DEP.
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040 / 17

Concede o Título de Cidadã Maranhense a senhora
Paula Studart Quintas Lobão.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à
senhora Paula Studart Quintas Lobão, natural de Brasília - DF.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, Plenário Deputado “Nagib Haickel”
do Palácio “Manoel Bequimão”, 09 de outubro de 2017. - ROBERTO
COSTA - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Paula Studart Quintas Lobão (Paulinha Lobão) é jornalista e
nasceu em Brasília (DF) em 26 de março de 1964. Filha dos também
jornalistas Expedicto Quintas e Regina Stella, fixou residência no
Maranhão após o casamento com o empresário Lobão Filho.

No início dos anos 2000, iniciou sua carreira como
apresentadora de TV, com inclinação ao entretenimento. Apresentadora
do Programa Algo Mais, Paulinha Lobão é fundadora e diretora do
“Núcleo Algo Mais de Produção”, no Sistema Difusora de Comunicação.
Atualmente, o programa “Algo Mais” é exibido todos os sábados, a
partir do meio-dia, ao vivo, com ótimos índices de audiência. Possui
uma linguagem popular, jovem e descontraída, voltado a temas de
interesse público (informação, games e atrações musicais), de censura
livre, recebendo convidados especiais locais e nacionais.

Sempre atenta às dificuldades enfrentadas pela população
maranhense, também realiza trabalhos de ações sociais voltados a quem
mais precisa, por meio de quadros como o “Semente do Bem” e o
“Caiu do Céu” (campeão de cartas na emissora).

Em 2003, recebeu o título de “Cidadã Ludovicense”, pela
Câmara Municipal de São Luís e em dezembro de 2011, recebeu o
Prêmio The Best “Em Cena”, na categoria Personalidades, promovido
pelo colunista social Nedilson Machado. Foi eleita, por dois anos
consecutivos “Apresentadora do Ano” pelo Congresso de Radialistas
e Jornalistas do Maranhão. 

Marcou a rádio maranhense como diretora geral da Difusora
94 FM, onde assumiu o cargo em 2004, e foi apresentadora do programa
‘Deixa Rolar – Happy Hour’ até 2016. Em breve, fará o lançamento da
“Rádio Nova FM, 93”, mais uma opção de entretenimento radiofônico,
fomentando ainda mais o desenvolvimento do Estado com a criação de
novos postos de trabalho para comunicadores e outros profissionais.

Paulinha Lobão tem quatro CD´s produzidos por Cid
Guerreiro. São eles: ‘Caravana Cigana’, ‘Festa na Ilha do Amor’,
‘Coração Cristalino’ e ‘A Lua e o Sol’.

Com tão excelso trabalho empreendido em favor do povo
maranhense, nas diversas expressões de sua atuação, é que esta Casa

Legislativa, deve um justo reconhecimento a esta distinta personalidade
que muito contribuiu e contribui com a construção de um Maranhão
mais desenvolvido e reconhecido por meio dos veículos de comunicação.

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 09 de outubro de 2017 – ROBERTO COSTA – Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 762 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação
da Mesa, que sejam solicitadas ao Secretário de Estado da Agricultura
Familiar, Sr. Adelmo Soares, informações detalhadas a respeito da
execução do “Programa Água para Todos”, quais sejam: processo
licitatório e a existência ou não de aditivos na licitação; empresas
vencedoras  do certame; municípios beneficiados e os critérios de seleção
dos mesmo, quantidade de poços perfurados por município e a previsão
de poços a serem perfurados em 2017/2018.

Solicitamos ainda que, as supracitadas informações sejam
fornecidas em caráter de urgência a este poder, dentro do prazo de 10
dias a contar do recebimento do presente documento nas secretarias
correspondentes.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 09 DE OUTUBRO DE 2017
– JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.10.17
EM: 10.10.17

REQUERIMENTO Nº 764 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei Complementar n° 008/2017, de autoria do
Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 10 DE OUTUBRO DE
2017. – ROGÉRIO  CAFETEIRA – Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.10.17
EM: 10.10.17

INDICAÇÃO Nº 1217 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Secretaria de Segurança Pública, o Senhor Jefferson Miler
Portela e Silva, a implantação de posto de polícia na MA-034, entrada
do município de Tutóia, com vídeo monitoramento da entrada e saída
de veículos na cidade.

Esta indicação atende as demandas da região e se justifica em
razão necessidade de reforçar o policiamento, com o combate à
criminalidade na localidade. O posto de polícia na MA-034, única via
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de acesso terrestre à cidade, conjuntamente com o vídeo monitoramento
da via, possibilitará um maior controle na entrada e saída de veículos e
pessoas, sendo desta maneira um ponto estratégico para o policiamento
do município. Busca-se, por meio da implantação de tal posto, garantir
o bem-estar social com a entrega de uma efetiva estação de segurança
pública em ponto de controle estratégico para a pacificação social.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
outubro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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 – Deputado Josimar de Maranhãozinho,
transferido do Pequeno Expediente de ontem. Ausente. Inscrito hoje:
Deputado Júnior Verde, por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor
Presidente, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, imprensa,
galeria, a todos que acompanham em todo o Estado do Maranhão
através das redes sociais, através da TV Assembleia, da Rádio
Assembleia, a todos o nosso cordial bom dia. Senhor Presidente, eu
gostaria de destacar na manhã de hoje uma importante reunião que nós
tivemos em São José de Ribamar com operadores do sistema de
transporte alternativo do Estado do Maranhão. Naquele evento
reunindo cooperados do sistema de transporte alternativo do Estado,
de forma especial da região metropolitana. Então eu gostaria de agradecer
ao Presidente do Sindicato, Michel, que ali assume uma
responsabilidade muito grande com os operadores de transporte
alternativo do Maranhão. Nós sabemos da importância que são as
entidades representativas para organizar os segmentos sociais. E o
transporte alternativo tem essa representação hoje. Está consolidado,
está forte, está unido em torno do mesmo objetivo que é melhoria para
os operadores, aqueles que no dia a dia conduzem esses importantes
veículos, a vans, que os cobradores, aqueles que de fato operam para o
fortalecimento dessa iniciativa do transporte no Estado do Maranhão.
Nós sabemos que eles são importantes. Prova disso é que centenas de
milhares de pessoas são conduzidas dia a dia por este Estado através
de micro-ônibus, vans que são os operadores de transporte alternativo,
tanto na região do Sul do Estado como também na capital maranhense
como na região Metropolitana. Enfim nós dimensionalizamos a
importância desses temas, nós temos definido nesta Casa e temos
vários projetos de leis inclusive de iniciativa nossa aprovada em 2015.
Nós aprovamos um projeto de lei nesta Casa para regulamentar o
transporte alternativo do Maranhão e naquele importante evento em
Ribamar nós reafirmamos o nosso compromisso. Um compromisso de
defender o trabalhador maranhense e, nesse ato, claro defendendo os
operadores do transporte alternativo, os proprietários desse sistema
de transporte que são importantes para o Maranhão, ajudam, sim, a
fortalecer e nós sabemos das dificuldades do sistema de transporte
convencional. É preciso coexistir o convencional, mas com o alternativo,
a Baixada Maranhense também é um exemplo disso. Lá nós temos
entidades organizadas que fazem no dia a dia o transporte dos
baixadeiros para capital e vice-versa. Então nós precisamos apoiar
essas iniciativas. E naquela oportunidade, reunião, nós discutimos vários
pontos, a necessidade de mais uma vez de continuar a regulamentação
em lei deste sistema. Tem uma problemática envolvendo os veículos
com mais de 10 anos. Eles precisam ser licenciados, nós sabemos que

veículos é o estado de conservação, não é o ano. Então nós precisamos
continuar discutindo alguns pontos pertinentes ao sistema de transporte
no Maranhão. E me comprometi em nome, inclusive dessa Casa, porque
os operadores já estiveram nessa galeria no ato da aprovação, mas
participando de algumas reuniões. Nós já tivemos algumas audiências
públicas nesta Casa envolvendo a questão do sistema de transporte
alternativo. E eles depositam esperança nos nobres parlamentares,
nos senhores e nas senhoras. E nós fomos lá também reafirmar esse
compromisso com o sistema, porque, na verdade, estamos aqui
legislando, mas legislando para todos. Nós precisamos do apoio dos
nobres parlamentares para continuar fortalecendo esse sistema de
transporte. Recentemente, houve uma mudança de comando na MOB
- Agência de Mobilidade Urbana, mas nós vamos ter oportunidade,
inclusive de fazer uma visita ao novo presidente da MOB, que é um
delegado de Polícia Civil, inclusive, doutor Wallace, nós vamos discutir
esse sistema de transporte no sentido de poder fazer com que a
regulamentação aconteça, que os veículos sejam selados, que tamanha
é a preocupação nossa para evitar os veículos clandestinos, nós temos
que dar segurança também aos usuários. Como nós falamos em defender
os operadores do sistema de transporte alternativo, nós também
estamos defendendo os usuários desse sistema de transporte, porque
com essa defesa vem as melhorias e com as melhorias todos ganham,
são veículos que vão estar adequados, fiscalizados e não vamos ter
risco de acidentes, considerando o estado de conservação dos veículos,
e, claro, tem que haver a fiscalização do Detran, do órgão competente,
que é a MOB, enfim, a convergência de esforços no sentido de poder
melhorar a cada dia o sistema de transporte, mas para isso precisamos
ajudar a fortalecer esse sistema de transporte, em vez de pensarmos
em novas linhas para operadores, vamos melhorar o que nós já temos,
otimizar, dar condições de financiamentos, dar incentivos fiscais para
estes que precisam, que fazem manutenções dos seus veículos nas
oficinas, que geram emprego, geram renda, é uma cadeia de elementos
que fortalece a economia maranhense. O sistema de transporte, sim,
vem contribuindo com a economia do estado do Maranhão, desde o
abastecimento em um posto de gasolina à manutenção desses veículos,
isso nessa cadeia produtiva gera renda, gera oportunidade e gera emprego
para o Maranhão. Então, nós temos que fortalecer, o Estado precisa
compreender essa necessidade e apoiar todos os usuários no Sistema
de Transporte Alternativo do Maranhão. Inclusive na oportunidade
tivemos vários companheiros nossos, não só presente o Michel, mas
vários companheiros que estavam ali discutindo as questões pertinentes
ao sistema e que nos comprometemos em vir para cá para também dar
a nossa parcela de contribuição, o nosso apoio, inclusive também
contamos com a presença lá do representante da Polícia Militar, que
ali esteve também manifestando o seu apoio para garantir a segurança
dos operadores, dos passageiros desse sistema de transporte, evitando
assim os assaltos que infelizmente aconteciam, que ainda acontece,
mas precisamos evitar. A Polícia Militar também tem feito um grande
trabalho, eu quero parabenizar o comandante daquele destacamento
que ali estava presente para fortalecer e assim dar segurança não só aos
operadores, mas também aos passageiros. Então, foram amplas
discussões e nós vamos com certeza continuar trazendo para esta Casa
com os temas pertinentes a este assunto, e, mais uma vez, reiteramos:
nós apoiamos os trabalhadores maranhenses, de forma muito especial,
hoje, nesta manhã, nós trazemos mais uma vez este tema a esta tribuna,
para falar não só dessa reunião que nós tivemos nessa grande audiência
que nós tivemos lá em São José de Ribamar com os operadores de
transporte, mas para reafirmar esse compromisso nesta Casa votando
projetos de lei, indicações, requerimentos que venham ao encontro dos
anseios daqueles que acreditam no fortalecimento econômico do Estado.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Fábio Braga,
por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do

orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela TV e Rádio
Assembleia, plenário, imprensa local. Hoje, eu venho a esta tribuna
levando em consideração os elogios que vou fazer a todo o Sistema de
Segurança Pública na cidade de Coelho Neto, que há poucos dias estive
aqui nesta tribuna denunciando a questão do roubo, dos furtos à rádio
lá na cidade de Afonso Cunha e também todas as dificuldades que a
população está enfrentando com a questão do crime organizado, nos
vários e vários tipos de roubos e furtos que têm sido feitos naquela
cidade lá. Mas venho também aqui elogiar a questão do delegado Ciro
Tenório que tem sido combativo na questão do crime organizado, no
fortalecimento da segurança pública, lá cidade de Coelho Neto, assim
como todo o policiamento daquela cidade de Coelho Neto que também
faz assistências às cidades de Buriti e da minha querida Afonso Cunha,
também a cidade de Duque Bacelar. Então a cidade de Duque Bacelar,
a cidade de Afonso Cunha e a cidade de Coelho Neto, é feito policiamento
integrado com a cidade de Coelho Neto. Um delegado para as três
cidades, o que eu pediria ao Secretário Jefferson que aumentasse o
efetivo lá colocando um delegado a mais em uma das duas cidades, ou
Duque Bacelar ou Afonso Cunha, para que o atendimento fosse
melhorado e fortalecido naquelas três cidades. E faço isso no sentido
de acreditar que esses policiais aqui, que eu fiz na figura do policial
civil Albino, que também tem sido um dos companheiros nossos lá na
região no combate a criminalidade cada vez mais crescente, não só no
Maranhão como no país inteiro e se tem notícia de cada vez mais
organização do crime organizado tem que ser combatida com
mecanismos cada vez mais efetivos. E para isso o Governo do Estado
tem aumentado a questão das viaturas no estado do Maranhão, mas
também precisa melhorar o efetivo e o policiamento cada vez mais
ostensivo nas várias e várias cidades do Maranhão. Portanto, fica aqui
o meu pedido ao Secretário Jefferson para que se melhore a questão da
delegacia, lá em Coelho Neto, para o atendimento das cidades de Duque
Bacelar e de Afonso Cunha. Parabenizo aqui os policiais por estarem
efetivamente no combate diário à criminalidade nas três cidades e
também faço esse apelo ao Governo para que se melhore e fortaleça a
questão da segurança nas cidades citadas. Mas venho também hoje
aqui parabenizar a cidade de Governador Archer que está fazendo
aniversário hoje e com os seus 58 anos, hoje será comemorado na
belíssima cidade de Governador Archer, cidade que já fui votado várias
vezes, que tenho inúmeros amigos, que a Prefeita Doutora Jesus hoje,
irmã do meu querido amigo Prefeito e ex-Prefeito Messias e que hoje
comemora essa data festiva lá. Quero parabenizar a todas essas pessoas
da cidade de Governador Archer, a todos os munícipes, a todos que lá
chegaram e fizeram suas famílias e floresceram seus negócios, que
melhoraram as suas vidas na cidade de Governador Archer. Eu não
poderei estar lá, mas deixo aqui o meu abraço afetuoso a todas as
pessoas que fazem dessa belíssima cidade do estado do Maranhão uma
cidade cada vez mais crescente. E quero parabenizar aqui a
administração, a todos os secretários, vereadores, a todos que fazem a
comunidade de Governador Archer uma cidade cada vez mais próspera.
Eu quero aqui parabenizar também a cidade de Amapá do Maranhão
que estarei agora à tarde lá. Cidade esta muito nova, cidade que tem
crescido apesar de todos os problemas enfrentados nos últimos anos
com as dificuldades financeiras que passa o município do Estado do
Maranhão. Mas Amapá tem tentado se desenvolver, apesar da pouca
idade. Nós vamos estar comemorando os 22 anos da cidade de Amapá
e, portanto, eu quero mais tarde estar junto com a população lá, com a
prefeita Tati, com o seu marido Ademar, com os vereadores, com os
secretários e com toda a população comemorando mais essa data festiva
para a cidade de Amapá. Portanto as duas cidades que hoje estão
completando e aniversariando eu deixo um abraço a todos que fazem
dessas cidades a cidade das suas famílias, a cidade dos seus negócios e
a cidade onde eles convivem e moram.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Como não há novos oradores inscritos no

Pequeno Expediente, vou suspender a Sessão até que algum deputado
queira se inscrever. Deputada Nina Melo por cinco minutos sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, senhoras, senhores que nos assistem,
galeria, imprensa, servidores da Casa, deputadas e deputados. Senhor
Presidente, estou aqui hoje para externar a minha grande preocupação
com o sistema de abastecimento de água e as redes de esgoto do Estado
do Maranhão. Administrados pela CAEMA e, consequentemente,
administrados pelo Governo do Estado do Maranhão. Este é sem
dúvidas um ponto principal em qualquer Governo. Eu diria até mais. É
um ponto nefrálgico, sensível que cada Governo tem dado a sua
contribuição ampliando e melhorando o saneamento básico de nosso
Estado. Trata-se, senhores deputados, de saúde pública, saúde primária,
estudos mostram que a cada um R$ 1,00 investido em saúde, aliás,
investido em saneamento básico, em tratamento de água economiza-se
em média R$ 6,00 porque é comprovado que crianças e adultos adoecem
menos quando tem acesso à água de qualidade, isso é ponto, e devemos
encarar isso como prioridade, como prioridade da atual gestão. Em
nosso Estado, nós sofremos muito pela falta de água, principalmente
os municípios mais longínquos, os povoados. A cada ano que passa
nossas chuvas ficam mais esparsas, nossos verões vão ficando mais
longos, os nossos reservatórios estão gradativamente, assim como o
restante do país diminuindo em volume, em qualidade, os poços, os
lençóis freáticos estão diminuindo o seu aporte, então é necessário que
tenhamos políticas claras e objetivas para o tratamento e a defesa da
nossa água. Ando pelo Maranhão todo e por onde ando, eu escuto
reclamações, como por exemplo, na região do Turi, deputado Hemetério,
no município de Santa Luzia do Paruá foi construída uma estação de
tratamento de água porque as pessoas ingerem água com grande
quantidade de ferro lá, e isso nós sabemos que fatalmente essas pessoas
vão adoecer por doenças crônicas, doenças graves podendo a chegar a
morrer e nós precisamos aumentar esse controle, essa qualidade da
água do município de Santa Luzia do Paruá e toda a região do Turi.
Além disso, precisamos combater o desperdício, que é uma realidade
em nosso estado e em todo o país. O desperdício por meio de ligações
clandestinas, por meio da falta da atitude de ter canos quebrados sem
um pronto restabelecimento. Então, isso é um outro ponto que deve
ser relevante e deve ser trabalhado com a população de todo o estado,
especificamente, com os técnicos da CAEMA que têm que ter uma
condição melhor de trabalho, tem que ter mais recursos para fazerem o
trabalho que eles vêm fazendo e eu tenho conversado com o
superintendente da regional de São João dos Patos, por exemplo, e ele
me falou da dedicação e da vontade de trabalhar de todos aqueles
técnicos e eu tenho certeza disso porque a água é vida, principalmente
na baía, na bacia que compreende o Rio Parnaíba ao Rio Itapecuru, nós
padecemos da falta d’água, são poucos poços, os povoados. São crianças
e adultos carregando lata d’água na cabeça, em pleno século XXI,
senhores, na minha casa em Colinas, quase todos os dias, eu via e vejo,
quando estou lá hoje passando crianças e adultos carregando água e é
um assunto muito sério que nós precisamos e eu conto com o apoio de
vocês para que nós cobremos do Governo do Estado uma atitude
quanto a isso. Há quinze dias, eu fiz uma solicitação para ampliação e
modernização das estações de Colinas e Mirador e espero que seja
atendida sinceramente, porque aquele povo está sofrendo, aquelas
pessoas não merecem porque o sol já castiga o sertanejo e não é possível
que a falta d’água também vá fazer isso e vá permanecer por muitos
anos. Da minha parte como deputada estadual, destino R$ 1 milhão
das minhas emendas para a regional de São João dos Patos atender aos
municípios de Colinas, Mirador, Jatobá, Passagem Franca, Lagoa do
Mato, todos aqueles municípios da regional que precisam de um suporte.
E no próximo ano como está previsto na Lei Orçamentária, e esta
Deputada tem direito a essa emenda, novamente vou destinar, porque
água é vital para nossa gente. E solicito ao Governo do Estado do
Maranhão, peço a colaboração dos meus pares para subscrever a minha
Indicação para que destine recursos do Tesouro do Estado para
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ampliação e modernização das estações existentes, além de oferecer
melhores condições aos técnicos, aos engenheiros, a todos que trabalham
na CAEMA. Conto com o apoio de V. Exas e pela atenção obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Mais algum Deputado ou Deputada deseja o
Pequeno Expediente? Suspendo a sessão, por alguns minutos, até que
algum Deputado se inscreva.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta Sessão. Inscrito o Deputado Wellington
do Curso, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
nós recebemos um relatório do Sindicato dos Rodoviários fazendo
referência à quantidade de assaltos no transporte coletivo em São Luís,
é um número exagerado. Já havíamos solicitado, nos anos de 2015 e
2016, ao Governado Flávio Dino mais atenção com relação à segurança
pública no Estado do Maranhão, mais atenção à segurança pública no
transporte coletivo. Nós temos uma grande massa de trabalhadores, de
estudantes que se utilizam do transporte público em nossa capital e
que estão à mercê da marginalidade. Mas, a senhora sabe por que
acontece isso, Deputada Nina Melo? É porque o Governador não anda
de ônibus. É por isso que o Governado acha que está tudo bem no
trânsito de São Luís. Acha que está tudo bem na segurança pública em
São Luís, por um único motivo: o Governador não anda de ônibus. Se
o Governador do Estado andasse de ônibus, o Governador do Estado
iria verificar a quantidade de assaltos nos ônibus em São Luís, a
quantidade de assaltos na capital. Só para termos uma ideia, fazendo o
comparativo no mesmo período do ano passado, as estatísticas todas
se diferem. De janeiro a setembro de 2016 aconteceram 475 assaltos a
ônibus, apenas 15 ocorrências a mais que este ano. Então os números
já em 2017 um total de 460 assaltos a ônibus até agora, os locais de
maior ocorrência: Terminal da Praia Grande, da Cohama, Angelim,
Avenida dos Franceses, São Francisco. Então, mais atenção do Governo
do Estado, mais atenção da Secretaria de Segurança Pública com a
segurança nos transportes coletivos, dos trabalhadores e estudantes
que se utilizam do transporte público da nossa capital. São os mais
variados relatos de pessoas que já foram assaltadas, ficaram
sobressaltadas dentro do ônibus, que têm receio de pegar o ônibus, à
noite, com medo de ser assaltado. E não obstante, em 2015, uma
estudante foi assassinada dentro do ônibus atravessando a Ponte do
São Francisco. Então, chamamos atenção do Governo do Estado e
cobramos providências. É o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu queria solicitar a verificação de quórum
antes da Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Assim que iniciar a Ordem do Dia, nós faremos
a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, só aproveitando esse tempo, eu gostaria
de pedir a V. Ex.ª que a gente pudesse suspender a Sessão porque
ontem, antes de ontem, foi aniversário do nosso nobre amigo e colega
deputado Raimundo Cutrim. Então, eu gostaria que V. Ex.ª suspendesse
a Sessão para que possamos parabenizá-lo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Suspendo a Sessão para que possamos

cumprimentar o deputado Cutrim, por solicitação do deputado Vinícius
Louro.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhor Presidente, para registrar que acabo de presenciar algo muito
marcante para o Estado do Maranhão, digo marcante porque se trata
de um fato inédito, pois o Governador Flávio Dino acaba de entregar
ao povo do Maranhão um equipamento antes que não existia na nossa
rede, um hospital exclusivo para traumatologia e ortopedia para
pacientes maranhenses, não só da capital São Luís, não só da Grande
Ilha, mas para todo o Estado do Maranhão. Um hospital que mais
parece um hospital da rede privada, mas é um hospital para atender a
população pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Isso vale ressaltar
Deputado Presidente Othelino Neto, em exercício, que a saúde do
Maranhão avança a cada dia, seja na inauguração desse equipamento
inédito na nossa rede, seja pela inauguração dos macrorregionais que é
a forma inteligente e eficiente de se fazer saúde pública, que é a
inauguração dos macrorregionais para poder dar suporte a todas as
regiões do Estado, para que o estado do Maranhão possa prover com
eficiência os recursos públicos e assim atender a população. Esse
hospital que agora começa a funcionar já na parte da tarde, com 60
pacientes, vem a desafogar uma demanda reprimida de números
altíssimos, que vai atender a população maranhense. Desafogar grandes
centros urbanos também, desafogar os prefeitos mas, sobretudo, o
povo do Maranhão que precisa de uma saúde de qualidade. Entrando
naquele equipamento a gente pôde observar que há algum tempo,
Deputado Rogério Cafeteira, foi alvo de duras críticas de que o estado
do Maranhão estava jogando dinheiro público no ralo. Muito pelo
contrário, se gastou bem menos do que era para construir um hospital
e com muito mais eficiência, para atender um número maior de pacientes
e é dessa forma que tem que se fazer administração pública cumprindo
nos preceitos constitucionais que é a eficiência. Hoje o hospital está lá
entregue para o povo do Maranhão. E não adianta alguns colocarem,
como alguns colocam, que visitam Deputado Júnior Verde, um
equipamento que está em péssimas condições e que já está no plano do
Estado em resolver o problema, porque ninguém resolve todos os
problemas de uma vez só, aí quando o Estado começa a resolver diz
que foi por pressão de A, ou de B ou de C. O Estado, o Governo do
Maranhão tem uma agenda, tem uma agenda positiva e não vamos ser
pautados nem por A, por B ou por C, porque não se faz tudo
imediatamente. Assim como, por exemplo, o hospital da minha cidade.
Compreendo, Deputado Max Barros, V. Exa que é engenheiro, colega
de profissão como eu, sabe que ninguém consegue construir,
principalmente reformar e ampliar um hospital que é uma obra
complexa sem projeto executivo concluído, avalie licitar uma obra,
Deputado Max Barros, onde não tem o essencial para concluir uma
obra como, por exemplo, laje, como por exemplo aterro, como exemplo
o projeto de cálculo estrutural. Como é que você vai dimensionar essas
quantidades? É óbvio que em um determinado momento da obra, a
obra vai ser paralisada, porque não tem condições de dar continuidade.
E assim fizeram com o Hospital Alarico Pacheco, em Timon, uma obra
que foi contrata sem os devidos cuidados dos projetos técnicos
entregues. E aí Deputado Antônio Pereira, está lá ainda na labuta para
poder ser entregue o hospital, mas nós temos já informações, porque
nós monitoramos e cobramos diariamente sem precisar fazer teatro,
como alguns preferem fazer, mas com eficiência e responsabilidade a
obra vai ser paga, o primeiro aditivo esta semana para ser retomada a
obra logo após a semana seguinte. Já com cronograma de conclusão da
obra para que seja entregue e atender a população da região dos Cocais,
porque não falo só de Timon, falo de Parnarama, falo de Matões, falo
de São Francisco do Maranhão e diversas cidades que ali utilizam
aquele equipamento que é o Hospital Alarico Pacheco. A vitória de
hoje do povo do Maranhão, pode ter certeza Deputado Rogério
Cafeteira, é a vitória da luta, é a vitória de que, sim, valeu a pena
colocarmos um Governo que se preocupasse com as classes menos
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favorecidas. Valeu a pena colocar um Governo que pega o recurso e
utiliza com eficiência, quando se trata, principalmente, da saúde pública.
E é dessa forma que o Governo vai continuar fazendo. E é por esse
motivo e por todos os outros que eu estou nessa tribuna hoje e sempre
acompanho a votação, porque acredito e confio no Governador Flávio
Dino. E acredito e confio nesse Governo que está ajudando a vida dos
maranhenses. Sem falar na ajuda dos municípios, sem falar no número
de ambulâncias que já foram entregues para os municípios, sem falar
no fundo a fundo na ajuda dos hospitais de 20 leitos que o Estado
também repassa. Sem falar na responsabilidade social que o Governo
pratica. E isso eu estou me referindo e pautando apenas a saúde pública
do Estado do Maranhão. Não vou entrar em outra área, pelo menos
neste pronunciamento, não. Mas fico muito feliz quando participamos
agora de manhã, daquela solenidade, porque aquele equipamento, sim,
vai servir ao povo do Maranhão. Ache bom ou ruim quem teve a
oportunidade de fazer e não teve a competência de executar. Então,
Senhor Presidente, é este o pronunciamento que eu queria fazer na
manhã de hoje. E convido a todos os colegas deputados, a todos os
parlamentares que conheçam aquela estrutura e acompanhem o seu
pleno funcionamento que com certeza será exaustivamente ocupado,
porque temos a necessidade, além de termos agora um hospital exclusivo
para tratar os pacientes com situação do câncer, para tratar os pacientes
que precisam da necessidade no tratamento oncológico. Então é um
hospital que acaba sendo, se transformando em dois, em dois serviços
de qualidade para o povo do Maranhão. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
peço a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito que zere o painel e peço aos deputados
que assim o desejarem que registrem suas presenças.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Senhor
Presidente, os Diários.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Vou pedir que leve um exemplar para Vossa
Excelência, Deputada Francisca.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - PV em
obstrução Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o
PEN em obstrução, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Toda a bancada, Deputado César? Toda a
bancada do PEN? O Bloco de Vossa Excelência está em obstrução? Aos
deputados que assim o desejarem que registrem suas presenças.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – O Bloco
Parlamentar de Oposição em obstrução, Presidente, com exceção do
Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – O Deputado Rafael Leitoa já está trazendo
notícia quentinha. Só começar o tempo, Senhor Presidente, já paramos
a Sessão, o Pequeno Expediente já por 2 vezes, paramos já com outros
tempos, ainda temos aí...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, nós estamos guardando
o Deputado Paulo Neto, que está na Casa e 2 deputados que estão se
destacando para cá, estavam em uma solenidade e pediram que nós
fizéssemos a gentileza de aguardar e nós vamos aguardá-los, por poucos
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) - Senhor Presidente, eu queria que V. Ex.ª pudesse colocar
em votação um pedido meu de inversão de pauta, para que o primeiro
item a ser votado seja o 16, do Diário de hoje, da Ordem do Dia, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. A questão da inversão de
pauta só se for objeto de acordo unânime entre os líderes. E o item 16
que o Deputado Rogério Cafeteira solicita, é exatamente um
Requerimento de Urgência da criação do IPREV, contra qual o Bloco
Parlamentar Independente é contra. Portanto de já somos contra a
inversão de pauta da votação do item 16, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, a Ordem do Dia, me refiro
aqui ao artigo 113, parágrafo terceiro, a Ordem do Dia estabelecida no
parágrafo anterior, somente será interrompida ou alterada nos seguintes
casos. Primeiro: para posse de Deputados. Segundo: em caso de
aprovação de requerimento de preferência, adiamento, retirada de Ordem
do Dia ou inversão de pauta. A aprovação significa que tem que ser
submetido ao Plenário. Aqui não está estabelecido no Regimento que a
alteração tem que ser consulta a líderes, tem que ser ao Plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, peço que V. Ex.ª me mostre então um requerimento de
inversão publicado no Diário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimento verbal, Deputado Eduardo

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Mas o
mesmo Regimento prevê que qualquer Requerimento tem que estar
publicado no Diário para poder votar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Existe Requerimento verbal e V. Ex.ª sabe disso.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Mas não
nesse caso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, nós vamos colocar em votação
o Requerimento do Deputado Rogério.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado

Othelino, eu acho que a base do Governo tem maioria aqui. Tem alguns
atos que vêm acontecendo nesta Casa e acho que sem necessidade,
porque o Governo tem maioria e esse é um deles. Acho que não tem
nenhuma justificativa, até porque é um projeto que já foi tocado aqui
nessa questão da importância que se tem de se discutir com os servidores
públicos estaduais.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, com todo respeito à sua
colocação, V. Ex.ª sabe que o requerimento verbal existe, tanto que V.
Ex.ª já fez diversos requerimentos verbais.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Mas não
de inversão de pauta...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, vou colocar em votação o
Requerimento verbal do Deputado Rogério. Os deputados que
aprovam...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem, eu gostaria de encaminhar, já que é um
requerimento. Eu gostaria de discutir o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Ex.ª pode encaminhar a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Onde diz
que eu não posso discutir, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Regimento. Nós estamos em votação já.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não, mas
eu quero só saber, pois eu pedi para discutir o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide V. Ex.ª está pedindo para
encaminhar. V. Ex.ª não se inscreveu para discutir. V. Exa. está dizendo
para encaminhar e eu estou deferindo o seu pedido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, não tinha o requerimento, por isso tem que publicar. Vocês
vão tolher o direito até de discutir um requerimento que essa Casa vai
votar?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, V. Ex.ª pediu para encaminhar
e está deferido o seu pedido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu apelo para que eu possa discutir o requerimento, pois já
não está sendo publicado, já não está sendo cumprido o consenso
entre os líderes, eu não posso nem discutir...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Ex.ª pode encaminhar, se assim o desejar.
Não vai encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Irei
encaminhar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide por cinco minutos
sem apartes. Lembrando que o Deputado Braide vai encaminhar a

votação do requerimento verbal do Deputado Rogério, solicitando a
inversão de pauta.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, antes de fazer o encaminhamento, eu quero fazer uma
Questão de Ordem, estou com um Projeto de Lei Complementar nº
007/2017, que é o que se pretende a inversão de pauta e preciso do
original para poder tratar e só tem a primeira página aqui. Eu gostaria
pelo menos da cópia do projeto que me fosse fornecido...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, V. Exa. é um dos deputados
que mais conhece o Regimento nesta Casa. Nós estamos discutindo, V.
Ex.ª vai discutir ou vai encaminhar, aliás, o requerimento verbal de
urgência de inversão de pauta. No momento de discutir o mérito do
Requerimento de Urgência, V. Ex.ª sabe que terá mais à frente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Othelino, para eu mostrar que sou contra a urgência vou mostrar a
importância que tem o projeto, exatamente as alterações que estão
sendo feitas no Instituto...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - V. Ex.ª não acha que essa discussão é na hora de
discutir o mérito do requerimento?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Não, eu
vou dizer exatamente por que não deve ser votado em urgência, porque
vou mostrar os erros que têm no projeto, como é que eu vou mostrar o
erro se eu não tenho o projeto aqui? Só estou pedindo à Mesa a cópia
do projeto, só isso, não tem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - V. Ex.ª está discutindo o requerimento de inversão
de pauta.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Só para
fazer um registro, Senhor Presidente, esse Projeto do IPREV está aqui
há mais de dois meses na Casa, já houve duas audiências públicas, já
foi intensamente debatido, inclusive correções de uma Emenda minha
foi colocada, foi apresentada e acredito que será acolhida e acho que
nela tanto o deputado Braide como quase todos os questionamentos
aqui, não apenas do deputado Braide, serão contemplados. Então,
deputado presidente, eu só queria lamentar esse tipo de procedimento
porque é consenso geral de todos os servidores a necessidade que nós
temos de aprovar esta matéria e a postergação dela a única que pode
trazer é prejuízo para o Estado e para os servidores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, V. Exa. está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores e senhoras. Peço só que seja reposto o meu
tempo, presidente. Senhores deputados e senhoras deputadas, em
primeiro lugar, eu gostaria de lamentar, mais uma vez, o Regimento
Interno desta Casa está sendo desrespeitado, quando se pede a inversão
de pauta de um projeto sem que haja o consenso entre o colégio de
líderes, é assim que sempre funcionou esta Casa, mas a cada dia a gente
é surpreendido. E por que eu sou contra a inversão de pauta? Porque
eu também sou contra a urgência do referido projeto, a emenda que foi
apresentada pelo deputado Rogério Cafeteira, ela na verdade, em alguns
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pontos acolhe aquilo que já foi debatido em duas audiências públicas,
mas a grande parte das sugestões que foram dadas pelos servidores
públicos não foi acolhida na emenda do referido deputado e aí vou dar
alguns exemplos aqui. Primeiro, o conselho administrativo que quer
ser criado com a criação do IPREV tem que ser um Conselho do Instituto
de Previdência e não Conselho do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria. Esse entendimento não é meu, esse entendimento é de
técnicos do Tribunal de Contas do Estado e é assim que funciona em
todos os Estados. Se nós estamos criando o Instituto de Previdência
para o Maranhão, é óbvio que o conselho administrativo ele terá que se
debater os assuntos e deliberar sobre o instituto e não sobre o FEPA,
que é um fundo contábil; por outro lado, exige-se para participar do
conselho que as pessoas tenham experiência na área de economia,
finanças, atuária, contabilidade, mas não exige a experiência na área
previdenciária. Ora, Deputado César Pires, o instituto é de previdência
e nós apresentamos uma emenda exatamente nesse sentido, para que
as pessoas que façam partem do conselho tenham também experiência
na área previdenciária, mas vejo que não foi acolhido na Emenda
apresentada pelo Deputado. Uma outra situação, mais na frente, no
Artigo 7º prevê a criação do Conselho Fiscal. Ora, o Conselho Fiscal é
muito claro, Deputado Max Barros, é o conselho que vai fiscalizar os
atos do instituto de previdência, mas me foi apontado, por um membro
do Ministério Público, a redação que tem no projeto original, Deputado
César Pires, que diz o seguinte no parágrafo quinto do Artigo 7º: os
atos praticados pelo Conselho Fiscal, tais como relatórios e pareceres
passarão pela aprovação do Conselho Administrativo. Então acaba
com o conselho fiscal. Se o conselho fiscal para emitir um relatório ou
um parecer precisar de uma autorização do órgão que vai ser fiscalizado,
ele perde o sentido dele. Não vi isso sendo acolhido também na
proposta que foi feita pelo Governo. Uma outra situação, a criação de
63 cargos em comissão. Ora, e aqui nós temos dois erros graves. O
primeiro, é que os cargos devem ser preenchidos mediante concurso
público. É óbvio que é assim, esse foi um pedido unânime dos mais de
25 sindicatos e associações representativas que participaram do debate
nas audiências públicas. Mas o segundo e o mais grave também, é que
na hora que você nomeia qualquer integrante para o cargo em comissão,
ele naturalmente vai ser contribuinte do regime geral de previdência,
que é o INSS, e não do Instituto de Previdência. Daí porque a
importância da realização de um concurso público, por quê? Porque
aquele que ingressar por meio de um concurso público primeiro prevê-
se que ele tenha experiência na área previdenciária, prevê-se que ele
tem mais técnica e responsabilidade no trato. E segundo, ele
automaticamente vai ser contribuinte do FEPA e, portanto, ele servirá
para aumentar a arrecadação do Instituto de Previdência. Mas não, o
Governo certamente para poder nomear seus apadrinhados políticos
quer de uma vez só aprovar 63 cargos em comissão. E a pergunta que
fica, não foi esse mesmo Governador que alguns dias atrás disse que o
Estado não tinha um centavo nas contas? E agora apareceu, Deputado
César Pires, o dinheiro para poder nomear 63 aliados políticos para
um Instituto que deve ser técnico. Em todas as audiências públicas que
nós realizamos o que ficou bem claro foi a necessidade de você criar a
memória do Instituto de Previdência, é assim que funciona em todos
os Estados. E a memória se dá por meio do concurso público, preenchido
por provas de títulos e documentos para prever e analisar o
conhecimento, e com um detalhe, a estabilidade necessária que o servidor
terá para poder fazer o trabalho no Instituto de Previdência. Na hora
em que você coloque cargo em comissão, que pode ser nomeado e
exonerado por livre iniciativa do Governador, onde fica a memória do
Instituto de Previdência, Deputado César Pires? Onde fica a importância
de você criar um estudo necessário para que a gente possa apreciar
essa matéria? Então estou citando, Senhor Presidente, alguns dos pontos
que foram levantados nas Audiências Públicas não por mim, mas pelos
servidores do Estado do Maranhão e que sequer dá o tempo necessário
no encaminhamento para que a gente possa discutir. Mas por fim
quero fazer uma breve consideração para a análise de todos nós. Senhor
Presidente, esse Requerimento de Urgência para aprovação do INPREV
encontra-se na pauta desde o início da semana passada, Deputado

Max Barros. E pasmem: a Emenda apresentada pelo representante do
Governo só está publicada no Diário de hoje. E a pergunta que fica:
como é que ficaria se nós tivéssemos aprovado essa urgência e votado
esse projeto na semana passada, se só hoje foi publicada a Emenda
com as alterações propostas? Isso é a mais clara demonstração que
esse assunto precisa ser discutido, precisa tramitar nas comissões,
precisa passar primeiro na CCJ, depois na Comissão de Administração.
Não há nenhum prejuízo ao não pagamento das pensões e
aposentadorias dos servidores na forma em que se encontra. Nós temos
o CONSULP que é o Conselho Administrativo do FEPA, que está
funcionando, que está se reunindo. A única coisa que o Governo quis
fazer, senhores e senhoras deputadas, foi dar um golpe, retirando
representante dos policiais militares, retirando representante do Poder
Judiciário, do Ministério Público, e teve que engolir. Essa é que é a
verdade, teve que engolir a vontade dos servidores que participaram de
audiências públicas e que foram retirados. O Maranhão, Deputado
Max Barros, seria o único Estado do Brasil onde não teriam
representantes dos servidores desses Poderes. E agora, sim, graças à
mobilização dos servidores, o Governo está tendo que engolir pelo
menos essa parte. Mas o projeto não se resume só ao conselho. Se
resume a todas as outras situações, a falha de competência do Conselho
Fiscal, a falha do que diz respeito a criação de 63 cargos em comissão,
a falha de um projeto que, se for aprovado dessa forma, já nascerá
capenga, Senhor Presidente. Porque os técnicos do Tribunal de Contas
do Estado foram muito claros, o Conselho Administrativo tem que ser
ligado ao INPREV e não ao FEPA como está no projeto original, são
esses e vários outros assuntos que merecem ser debatidos nesta Casa,
nas Comissões, porque certamente se assim não acontecer, serão alvos,
inclusive, como eu já ouvi das vozes de representantes dos servidores,
de questionamento judiciais. Porque um projeto, Deputado Antônio
Pereira, se tudo está funcionando com o CONSUP, se está sendo o
pagamento de pensão e aposentadoria, esse projeto só tem sentindo se
vier para melhorar a situação dos servidores públicos, nunca para
piorar como está no formato original. E é por isso que eu encaminho o
voto contrário ao pedido de inversão de pauta, para que esse projeto
possa ter a sua regular apreciação especialmente no que diz respeito ao
pedido de urgência que ainda será tema de discussão aqui, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação o requerimento...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, para encaminhar pelo Partido Verde, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano, por 05 minutos para
encaminhar pelo Partido Verde.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Antes de o Deputado Adriano utilizar a tribuna, e aqui como
na Casa, como disse o Deputado Edilázio, a gente tem que afazer o
pedido de véspera, que fique bem claro, a verificação de quórum que
foi solicitada foi para o início da Ordem do Dia para a votação desse
requerimento de inversão de pauta. Eu já solicito desde já, após a
votação desse requerimento, uma nova verificação de quórum quando
da votação, caso haja a aprovação. Faço esse pedido a V. Ex.ª

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Assim o faremos, deputado Braide. Deputado
Adriano, V. Ex.ª tem cinco minutos.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados
e deputadas. Então, na verdade, nós estamos aqui encaminhando o
requerimento verbal de inversão de pauta. Nós vamos primeiro votar
esse requerimento verbal de inversão de pauta, para que a gente coloque
o requerimento que trata do pedido de urgência desse projeto do IPREV,
para que logo depois o Presidente suspenda a sessão para que as
comissões aqui, hoje ainda, votem os pareceres, votem as emendas, os
substitutivos, para que depois a gente recomece a votação do projeto
com seus substitutivos e suas emendas, e assim como os seus
encaminhamentos e discussões, ou seja, esse atropelo é muito ruim
para o nosso Parlamento, porque hoje mesmo, hoje mesmo, é terça-
feira, dia em que a CCJ se reúne para tratar de projetos de lei. Por que
hoje a CCJ, professor Marco Aurélio, que é Presidente da CCJ, por
que a CCJ hoje não tratou deste projeto de lei? Por que nós precisamos
tratar aqui em plenário sobre esse projeto de lei? Por que a CCJ não
tratou do projeto de lei do Executivo, não tratou do substitutivo, das
Emendas, inclusive, eu tenho até uma Emenda aqui que coloca os
Defensores Públicos no Conselho. Tem uma Emenda minha aqui. Por
que isso tudo não foi tratado na CCJ, no âmbito da CCJ? E assim como
outros projetos que nós vamos discutir hoje aqui, como a questão do
BNDES, da renegociação da dívida do BNDES e outros projetos que
nós vamos ter que tratar, Deputado César Pires, aqui, e quantas vezes
nestes três anos quase de legislatura a gente já não reclamou disso, para
que a gente possa, para que as comissões façam seu trabalho. Perdeu
completamente o senso de existir das comissões. Porque elas não fazem
o seu trabalho no momento que têm que fazer, no dia e no horário das
reuniões. Quando querem fazer e executar algum trabalho nesse sentido,
o Governador manda para cá Medidas Provisórias que atropelam o
trabalho das outras comissões. Muitas vezes, nós temos estes projetos
analisados apenas pela CCJ. Não passam pelas outras comissões
temáticas, como, por exemplo, esse projeto do IPREV teria que ter
passado na Comissão de Administração Pública e Seguridade Social e
Relação de Trabalho cujo Presidente é o Deputado Wellington do Curso,
que está aqui presente. Ele devia passar também pela Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle que a reunião é amanhã,
quarta-feira, mas que poderia ter sido na quarta-feira passada. Por que
não foi tratado desse assunto na quarta-feira passada, lá na Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle? Então, Senhor
Presidente, é óbvio que o meu encaminhamento ao Partido Verde é no
sentido de rejeitar esse requerimento verbal de inversão de pauta. Eu
acho que precisamos seguir uma ordem até para não nos
desmoralizarmos aqui perante o povo do Maranhão. Se o Governador
que tem a maioria, que tem o Governo, que diz que está fazendo um
bom trabalho pelo Maranhão não consegue convencer nem seus aliados
para que as votações sejam feitas de forma tranquila nesta Casa, tudo
tem que ser atropelado, porque um dia pode dá quórum, outro dia não
pode dá quórum, um dia pode dá revolta dos seus Deputados outro dia
não pode, então precisamos aqui ter respeito a esta Casa, ter respeito
ao povo maranhense, ter respeito ao Legislativo, ter respeito aos votos
que todos os Deputados aqui receberam para representar o povo nesta
Casa. Porque esse tipo de comportamento, Senhor Presidente, que
estamos tendo aqui nesta Casa é altamente reprovável. Tenho certeza
absoluta que quem está nos assistindo e nos ouvindo pelo Complexo
de Comunicação da TV Assembleia não está satisfeito com a atuação
de todos os Deputados aqui. Então, Senhor Presidente, o nosso
encaminhamento aqui é para a rejeição desse requerimento verbal, para
inversão de pauta. Um verdadeiro absurdo e que estamos perdendo
tempo com isso. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pelo
PEN.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado César Pires, por cinco minutos sem
apartes, para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, Deputado Eduardo Braide,
o Parlamento é milenar. Tão milenar e tão importante que era feito por
anciãos, que se admitia que ali trazia a experiência do antanho da vida
deles. Trazia todo um arsenal de conhecimento que poderia ser
importante para aquelas cidades. Sem cobertura, Deputada Nina, era
feito na rua e ali se atribuiu e se cresceu muitos sábios em relação a
isso. Tanto é que a oratória era na verdade um curso tipo superior e o
que vejo aqui neste Parlamento é cada dia nós nos diminuindo, nos
tornando na verdade verdadeiras marionetes da manipulação de alguém,
onde a força não é pelo conhecimento, não é pelo talento, pela
demonstração de conhecimento daquilo que quer aprovar mas,
sobretudo, pelo escárnio, pelo deboche que tem com este Parlamento
como se atropelar fosse um regozijo de cada um aqui presente. Não
vejo assim. E se às vezes nós conseguimos rir hoje, amanhã podemos
pagar o preço das nossas irreverências de hoje. Quantas vezes eu não
disse, onde se já viu aqui se telefonar para um Deputado vir, pegar um
taxi, tomar banho para poder fazer a obrigação que o povo o delegou,
como se ali demonstrasse força e o poder. Para mim demonstra fraqueza,
incapacidade do Governo aglutinar os seus parceiros e aliados de suas
emendas. É pequeno e nós vamos pagar um preço caro por aquilo que
nós estamos fazendo, banalizando esse parlamento. E nós às vezes
começamos a rir, achar que aquilo é na verdade, vamos supor, uma
grandeza de espírito. É uma das maiores pequenez que eu assisto nesta
Casa ao longo dos meus 16 anos aqui dentro. Nunca vi um parlamento
tantas e quantas vezes esperar para o parlamento na verdade encher.
Que tipo de voto nós estamos dando? Que tipo de caminho nós
queremos percorrer? Qual o tipo de moral nós temos para as televisões,
os rádios, o webs da vida que nos escutam, que nos veem? Senhor
Presidente, eu tenho um carinho muito grande por V. Ex.ª, pessoal, até
como ser humano, mas vamos contribuir para que essa Casa não ficar
pequena. Vamos reunir, faça reuniões com as lideranças dos blocos que
apoiam o Governo e peçam que estejam pelo menos um dia e bote uma
pauta complementar e vote usando a força, que eu admito, política, é
isso. Mas diminuir o parlamento para mim é na verdade um gesto de
pequenez. O parlamento é o instrumento mais poderoso e acabado e
irretocável de uma democracia; e quando ele falece, falece todo um
sistema de democracia no qual nós estamos inseridos. Vamos buscar as
nossas histórias, vamos buscar o nosso passado e vamos nos
envergonhar de um dia que alguém que usou esse púlpito aqui de um
Coelho Neto da vida, de um Sotero dos Reis da vida, em que nós às
vezes espelhamos nosso aprendizado, hoje, nossas leituras. Qual é a
memória que nós queremos deixar aqui do nosso passado e da nossa
história? O que nós estamos fazendo para contribuir para que um dia
nós deixemos cunhada a nossa passagem nessa Casa? Eu já pedi ao
Deputado Humberto que consiga compreender que esse é um
parlamento, já pedi ao deputado Othelino que compreenda que isso
aqui é um parlamento. O Governo tem maioria; por que não se apropria
dessa maioria para poder fazer o que quer? Por que não bota a pauta da
forma que quer? É assim, Presidente, que eu acho que nós devemos nos
comportar. E eu confesso que, às vezes, tenho até me recusado a subir
nessa tribuna, às vezes, até porque não me sinto estimulado ao debate
glorioso que já fiz aqui nessa Casa. Mas, às vezes, quando instado por
um ou por outro deputado que cita meu nome, eu me envergonho da
minha inação e venho aqui. Mas, às vezes, dizer o que em relação a
isso? Só pedi perdão a Deus. E eu volto a dizer a todos, deputado, o
que já disse quando alguém sobe aqui para blasfemar: quando nada há
mais a dizer de importante do que o teu próprio silêncio, cala-te. E
assim eu peço para aqueles que se aventuram a fazer alguma coisa
equivocada, de falar por falar, que silencie e os atropele em silêncio que
é muito melhor. Talvez a dor e a angústia que a gente sente de poder
estar aqui seja menor. Eu vou dizer a V. Exas., podem ter certeza,
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aquilo que a gente brinca hoje pagamos o preço de não ter feito nada ao
amanhã. Muito obrigado.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, eu solicito a votação nominal do
requerimento de inversão de pauta, e tenho certeza que já que o tema é
tão bom, como o Governo diz da forma que está o projeto original do
IPREV, todos vão concordar. Solicito a votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Vamos submeter ao plenário. Senhores
deputados, senhoras deputadas... Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Só uma
questão, Senhor Presidente. Eu queria fazer um questionamento à Mesa,
se nesse momento, o Deputado Braide aqui, é só uma dúvida que eu
tenho, se nesse momento quando já pedimos a conferencia de quórum,
ainda cabe o pedido de votação nominal?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, cabe. A qualquer momento
cabe o pedido de votação nominal. Nós vamos submeter o pedido de
votação nominal ao plenário, aí vamos, os colegas vão decidir se a
votação será nominal ou não. Senhores deputados, senhoras deputadas,
quem for favorável ao requerimento de votação nominal, requerimento
verbal feito pelo Deputado Braide, que a votação seja nominal,
permaneça como está. Quem for contra o requerimento, queira se
levantar. Deputado Rafael. Requerimento aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Vossa
Excelência vai colocar agora em votação o Requerimento que pede a
inversão de pauta do Deputado Rogério Cafeteira? Só para pontuar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Vou colocar em votação agora o pedido de
requerimento de votação nominal. Solicito que liberem os terminais
para que os deputados possam votar. Lembrando, Deputado Max,
está só configurando o painel aqui. Agora, Deputado Rafael, V. Ex.ª me
fez a pergunta e eu vou responder de forma correta. O Requerimento
do Deputado Braide já foi aprovado, de votação nominal, quem votar
a favor da inversão de pauta, que é o Requerimento do Deputado
Rogério Cafeteira, votará Sim, quem for contra a inversão de pauta,
votará Não.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pois eu oriento
o Bloco Unidos Pelo Maranhão a votar Sim, pela alteração de pauta
sugerida pelo Deputado Rogério Cafeteira.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO –
Presidente, o primeiro Projeto é o Projeto do Feminicídio, Redação
Final, Deputado Rafael Leitoa, essa inversão de pauta...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, os terminais já estão
liberados, repetindo, os deputados que forem favoráveis ao

Requerimento de Inversão de Pauta votem SIM. Os que forem contrários
votem NÃO. Para votar primeiro o Deputado tem que registrar a
presença e em seguida votar. Deputado Max, já está liberado. Seu voto
não está constando no painel, V. Ex.ª deseja se manifestar nessa votação?
Requerimento de Inversão de Pauta. Requerimento n.º 736/2017, de
autoria do Deputado Rogério Cafeteira e do Deputado Fábio Macedo
(lê). A votação teria sido transferida das sessões anteriores, por ausência
de quórum, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- Senhor
Presidente, pela ordem. Eu tinha solicitado a questão da verificação de
quórum e que V. Ex.ª já tinha deferido. E eu só vou inverter o momento
da verificação de quórum e já consultei a Mesa e isso é possível. Eu
solicito a verificação de quórum após a discussão e encaminhamento
do requerimento de urgência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela ordem, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Como nós
precisamos fazer a verificação de quórum para este ponto de pauta, eu
solicito que a verificação seja feita agora para que a gente inicie o
processo de discussão e encaminhamento e, em seguida, a votação do
requerimento.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Nada
contra o pedido do Deputado Rafael, desde que seja respeitado o meu
pedido de verificação após a discussão e encaminhamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, só tem um pedido e se nós
formos fazer agora, não faz sentido fazer de novo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- Não, Senhor
Presidente, qual é o critério para prevalecer o pedido do momento e do
Deputado Rafael e não o meu?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Deputado Braide, o critério é o seguinte: pelo
regimento, V. Ex.ª sabe que pelo regimento...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- A
verificação pode ser pedida a qualquer momento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Exatamente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- E o
momento que eu estou pedindo, enquanto Bloco Parlamentar
Independente, é após a discussão e encaminhamento da votação, é
isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Ocorre como V. Ex.ª mesmo disse, ele pode ser
pedido a qualquer momento, uma vez só em cada matéria a ser votada.
Se o Deputado Rafael está pedindo agora, eu não posso recusar. V. Ex.ª
poderá fazer no próximo projeto se ele o fez agora. Vou solicitar que
seja zerado o painel para que nós façamos a conferência de quórum.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Deputado Braide, enquanto os deputados vão
registrando suas presenças, esses questionamentos que V. Ex.ª fez,
Deputado César fez há pouco, vale um esclarecimento. Em nenhum
momento no passado, as votações foram feitas aqui de forma tão
transparente como tem sido feitas e democráticas. Aqui V. Ex.ª sabe
bem disso. Todas as vezes que são solicitadas as conferências de quórum
são feitas as conferências, zera o painel. Então, assim, mais democrático
e transparente do que isso impossível. Têm sido respeitadas todas as
manifestações da oposição que, inclusive, tem tido êxito em diversos
momentos para derrubar o quórum das sessões.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu quero que V. Ex.ª demonstre a transparência e a democracia
encerrando a sessão, uma vez que nós só temos 18 deputados presentes,
só eu hoje aguardei por uma hora, tanto no Pequeno Expediente como
depois na Ordem do Dia, a chegada de deputados da Base do Governo,
nós acabamos de pedir uma conferência, nós estamos pedindo a segunda
e só tem 20 deputados presentes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – PV, em
obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – PEN, em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu peço que registrem as obstruções. Deputado
Braide, todas as conferências de quórum que foram feitas houve
quórum, por isso os projetos estão sendo votados. Se, em algum
momento, não houver mais quórum, nós vamos encerrar a Ordem do
Dia. 22 deputados presentes em plenário. Em discussão. Inscrito para
discutir deputado Max Barros e Eduardo Braide, nessa ordem, deputado
Max, V. Ex.ª tem dez minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, deputado Othelino senhoras deputadas,
senhores deputados, jornalistas aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia e pela internet, galeria. Senhor Presidente, a democracia é
muito preciosa e tem dificuldade para se exercê-la, mas tem que haver
perseverança e nós estamos travando aqui um embate há algumas
semanas e muitas vezes esse embate tem sido criticado como
postergação, protelação, não querer apreciar os projetos de interesse
do Maranhão. De fato, deputada Nina, não se trata disso, se trata da
Assembleia exercer o seu papel, de fiscalizar e de aprimorar os projetos
que chegam aqui do Executivo, se trata exclusivamente disto, mas,
infelizmente, às vezes, quando se está no poder, não quer se considerar
essa necessidade que o regime democrático exige da discussão, do debate,
do aprimoramento e quer se aprovar os projetos da maneira que chegam
e que foram concebidos. Mas essa não é a maneira correta, a maneira
correta é discutir esse projeto, aqui na Assembleia, porque nós fomos
eleitos para isso, para apreciar os projetos, para aprimorá-los, para
ouvir a sociedade para que ela possa contribuir com aprimoramento
desses projetos. E a prova, Deputada Graça Paz, de que estávamos
certos é exatamente esse projeto que foi aprovada a inversão de pauta
e o regime de urgência. Trata de um tema caríssimo aos funcionários
públicos. Diz respeito a previdência dos funcionários públicos e se
aprovar um projeto desses sem debatê-lo com os principais
interessados, sem aceitar o aprimoramento do Poder Legislativo é um
grande equívoco e isso é que estava ocorrendo aqui. Apresentou-se um
projeto para criar um novo Instituto de Previdência, para aprovar uma
nova composição do Conselho e pediram urgência e se força pela
vontade, talvez da base do Governo, já estava aprovado esse projeto
sem nenhum aprimoramento. E o que prova que estávamos certos? É
que a sociedade participou, os sindicatos participaram das audiências
públicas, a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério
Público, os funcionários da Assembleia, o Tribunal de Contas e

mostraram que não era possível aprovar o projeto do jeito que estava
e que já estaria aprovado pela vontade do Governo e não estaríamos
mais aqui discutindo. Tanto é verdade que foi apresentada uma emenda
do Deputado Braide para tentar melhorar e aprimorar o projeto, que é
a nossa função, colocando os magistrados para fazerem parte do
Conselho, a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério
Público, a Associação da Assembleia, isso tudo foi colocado na emenda
do Deputado Braide. E o Governo que queria aprovar de maneira
imediata, retrocedeu e apresentou uma emenda no mesmo sentido,
colocando essas Associações que faziam parte do Conselho
anteriormente para voltarem para o Conselho por meio de uma emenda
substitutiva. Então mostra o quanto está errado o Governo querendo
aprovar as matérias aqui sem discussão. A prova disso, o reconhecimento
disso é a própria emenda, que foi apresentado substitutivo pela base
do Governo alterando o projeto do Governo, que não teria sido
apresentado se não houvesse aqui a obstrução que nós fizemos. E o
projeto foi melhorado com o substitutivo que foi apresentado pelo
Deputado Braide e pelo Deputado Rogério Cafeteira que faz parte da
base do Governo, ele foi melhorado em relação ao que veio do Governo
do Estado. Está um projeto ideal? Não. Porque aprovar com tanta
pressa? Não podíamos discutir mais essa questão? Pessoalmente,
Senhor Presidente, eu não estou convicto que o caminho mais correto
para aprimorar a gestão da Previdência seja a criação de um novo
Instituto de Previdência. São mais 150 cargos comissionados, aí você
vai criar toda uma estrutura de atividade-meio que hoje já é absorvida
pela Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração que
no meu entendimento tem uma secretária correta, é que está lá lotado o
FEPA, ela pode ter até uma estrutura pequena, então vamos reforçar a
estrutura dela, remunerar melhor os profissionais que trabalham no
FEPA, dar uma consultoria, contratar uma consultoria para dar
substância a que eles apreciam. Agora, no momento que você cria
outro Instituto, você vai criar toda uma atividade-meio, o Setor de
Pessoal que hoje é o setor da própria Secretaria de Administração, o
Setor Financeiro que hoje é da própria Secretaria de Administração, o
Setor de Informática é toda da Secretaria de Administração, mais 160
cargos e talvez precise de um novo prédio para ser alugado para colocar
o Instituto da Previdência. Então no meu entendimento é uma discussão
de mérito, acho que cabe a proposta do Governo e acho que não tem
que criar Instituto de Previdência. Acho que a Secretaria de
Administração tem condições, tem uma profissional lá correta
administrando a Administração. E se precisa reestruturar, vamos
reestruturar um setor que existe na Secretaria de Administração, vamos
colocar mais gente trabalhando lá, remunerando melhor essas pessoas.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Max Barros, assim que possível me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Com o maior
prazer, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Eu só quero observar a V. Ex.ª, quando fala da questão da necessidade
da criação do instituto de previdência, é que se o Governo não tiver a
criação do Instituto de Previdência, ele não cria os 63 cargos em
comissão para nomear os seus apadrinhados políticos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Esta é uma
questão que tem que ser colocada e tem que ser discutida. Eu não me
furto a debater essa questão da previdência, que eu acho essencial, eu
acho fundamental. Porque pelas informações que eu tenho, estudos
atuariais até feitos pelo Banco do Brasil, daqui a no máximo cinco anos
vai ter dificuldade do Estado pagar as aposentadorias. Então é um
setor que tem que ser reforçado. E outra coisa, Deputado Braide, não
pode tirar recurso do FEPA de maneira alguma. Se daqui a cinco anos
ele vai ser deficitário, como é que você vai tirar recurso de um setor que
paga aposentadoria dos mais idosos, das pessoas que mais precisam,
você vai tirar recurso desse setor? Não faz sentido nenhum. Então eu
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acho que nós aqui, Deputados, eu chamo todos. Nós estamos cumprindo
o nosso papel. Aqui, eu chamo até a atenção dos deputados do Governo.
Essa discussão valoriza os deputados do Governo, o que interessa
para o Maranhão, quem está no Governo, todos nós somos transitórios.
Nós aqui na Assembleia, quem está no Governo, mas o que está sendo
discutido vai ficar. E os deputados da Base do Governo, como aqueles
que são independentes, aqueles que fazem oposição tem que discutir
as matérias, porque para isso foram eleitos. E nós estamos fazendo
isso, estamos conseguindo discutir as matérias através do sistema de
obstrução. Deputada Andréa, foi feito o pedido de renegociação do
empréstimo do BNDES para aprovar de qualquer jeito, porque a
informação que se tinha é que não se sabia nem que condições ia ser
renegociado esse empréstimo. Nós fizemos um processo de obstrução
e a Secretária prestou as informações, como técnica, que é o melhor
perfil. O melhor perfil para ela é como técnica. Então ela prestou
tecnicamente corretas as informações. E nós temos que ter, porque
nós não pudemos, em nome do povo que nos elegeu, votar uma matéria
sem saber o que nós estamos votando. Nós não podemos dar um
cheque em branco. Então todo esse debate está engrandecendo todos
nós. É a Assembleia que está cumprindo o seu papel. Tem que discutir.
Nós não podemos votar tudo aqui em regime de urgência sem saber o
que nós estamos votando. E a prova, repito mais uma vez, essa matéria
já era para ter sido votada como veio sem a participação do Conselho
do Ministério Público, da Assembleia, sem participação da Associação
dos Juízes. Já era para estar aprovada, porque já foi pedido urgência há
muito tempo e foi corrigida. O próprio Governo sentiu que estava
errado e melhorou a matéria e ela pode ser aprimorada ainda mais. Essa
discussão da necessidade ou do Instituto da Previdência, nós temos
que discutir, ouvir os sindicatos, ouvir técnicos e especialistas. Vamos
discutir essa matéria e vamos votar, depois de discutida, quem tiver
mais voto aprova. Eu pessoalmente acho que deveria ser fortalecida a
estrutura que tem na Secretaria de Administração, que está administrada,
no meu entendimento, por uma pessoa correta. Tem que fortalecer
aquele setor. Botar mais gente lá pra trabalhar no setor e pode ser
administrado sem criar uma porção de estrutura, meios que só vão
funcionar em função desse novo instituto: novo setor de pessoal, novo
setor de planejamento, novo setor de orçamento, novo setor financeiro,
novo setor de informática, possivelmente um novo prédio. Nada disso
tem a ver com a finalidade precípua do Instituto da Previdência do
FEPA, que é gerar recursos, administrar os bens dos funcionários para
que eles possam receber sua aposentadoria. Então é isso que nós
defendemos. E eu tenho uma visão mais otimista. Se nós não tivéssemos
feito essa obstrução, não tivéssemos feito esse debate, esse projeto já
não tinha tido pelo menos um ganho mínimo de uma representatividade
melhor do conselho. Foi a obstrução que causou essa questão. E eu
apelo aqui que essa questão da previdência é apartidária, é de todos
nós. Eu apelo para que nós cumpramos o nosso papel constitucional
de representar o povo do Maranhão, de discutir as matérias, aprimorá-
las, melhorá-las, que é isso que nós devemos fazer. Nós não podemos
votar as coisas de afogadilho. Não há necessidade disso. Imagine,
Deputada Graça Paz, se nós votássemos aqui um cheque em branco
para fazer uma renegociação de dívida do BNDES sem saber nem o que
nós estávamos votando? Como é que nós vamos explicar para a
população que nos elegeu que nós votamos numa renegociação que nós
nem sabemos o que é? E era tão simples resolver a questão, era só
como foi feito, a Secretaria de Planejamento informar: “o empréstimo
vai ser o seguinte, vai ser uma carência de quatro anos, o estado vai
deixar de pagar o empréstimo do BNDES durante quatro anos, as
condições de juros serão as mesmas”, essas informações é que permitem
a gente fazer juízo de valor, discutir as matérias e votá-las no interesse
da população, então, deputada Nina, eu acho que nós avançamos muito
pouco, mas avançamos, estamos cumprindo nosso papel e lamento
que essa matéria seja votada de afogadilho, ela já foi aprimorada, mas
pode ser aprimorada muito mais debatendo com os principais
interessados, que são os funcionários públicos e aposentados que
simplesmente não tiveram um espaço maior para discutir essa matéria.
Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide, por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, nós apreciaremos agora o requerimento de urgência
apresentado para votação do IPREV, e como eu disse quando subi a
tribuna para tratar do Requerimento de inversão de pauta, veja só
como a Oposição contribui para o aperfeiçoamento dos projetos nesta
Casa, deputada Graça Paz, a emenda que inclui a Defensoria Pública
no Conselho só foi publicada hoje no Diário da Assembleia, está aqui,
mas o Requerimento de urgência está para votação desde a terça-feira
da semana passada. Se a Oposição não tivesse obstruído e levado essa
discussão, até hoje, certamente, a Defensoria Pública teria ficado de
fora, a emenda que incluiu os outros servidores por força das audiências
públicas que nos realizamos só foi publicada no Diário de quinta-feira
da semana passada, mas se a urgência tivesse sido aprovada na terça-
feira da semana passada nenhum servidor estaria no IPREV, de acordo
com a vontade do chefe do Poder Executivo, mas fora isso, senhores e
senhoras deputadas, nós apresentamos uma emenda substitutiva que
foram sugeridas várias alterações ao projeto de lei complementar 007/
2017 para aperfeiçoá-lo, no sentido de deixá-lo mais democrático, no
sentido de colocá-lo em consonância com as recomendações do
Ministério da Fazenda a quem coube assumir a função do regime
previdenciário, das normas gerais do regime previdenciário para que
ele não saia desatualizado da forma como já vem em outros Estados, e
o que vem se pedir agora é tão somente para que esse projeto não seja
votado em regime de urgência, para que esse projeto possa tramitar
nas comissões, afinal de contas, se é um projeto tão bom, qual é o
medo de discutir com os servidores estaduais, qual é o medo de ele
tramitar normalmente na Comissão de Constituição e Justiça, qual é o
medo dele tramitar normalmente na Comissão de Administração Pública
e Seguridade Social desta Casa? E aí, senhoras e senhores, um projeto
que chegou a esta Casa na sua forma original, retirando todos os
representantes dos servidores e que se não fosse a Oposição nesta
Casa realizar as audiências públicas, o governo teve que engolir,
deputada Graça Paz, para botar de volta os servidores, mas o que fez?
Embora tenha acolhido essa parte da nossa emenda deixou aquela
situação anômala do conselho fiscal, onde o Conselho Fiscal não terá
independência para fiscalizar os atos do Instituto de Previdência. Então
é melhor você apresentar uma emenda e acabar com o Conselho Fiscal,
uma vez que segundo parágrafo sétimo, do Artigo 7º, tratava exatamente
da necessidade do Conselho Fiscal apresentar relatório ou parecer,
mas desde que tenha prévia aprovação do órgão fiscalizado, que é o
Conselho Administrativo. Por outro lado, Deputada Graça Paz, um
Instituto de Previdência que vai servir ao longo de vários anos para
cuidar do pagamento das pensões e aposentadorias, você criar 63 cargos
em comissão só para nomear aliados políticos do Governador do
Estado? Por que o Governador tem tanto receio de concurso público?
Se você pegar o programa de governo dele, quando ele quis, e de certa
forma iludir os maranhenses, ele disse que no Governo dele o que ia
predominar era o concurso público. Está aqui a prova que ele teria, na
prática de realizar um concurso público para preencher essas vagas.
Apresentamos uma emenda separando os cargos de chefia, ainda
fizemos isso, 11 cargos, mas que todos os outros 52 cargos sejam
preenchidos por meio de concurso público. Afinal de contas chegou
uma mensagem a esta Casa, e será apreciada, um pedido para realização
de um concurso publico para a EMAP, Empresa Maranhense de
Administração Portuária. Mas lá o que foi que aconteceu? Houve um
termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do
Trabalho, falando que aquelas pessoas só poderiam ingressar na EMAP
por meio de concurso público. É o que está na Constituição. E aí a
pergunta: o Govenador não cumpre a Constituição? O Governador
não tem... qual é o medo que o Governador tem de submeter esses
cargos à realização de um concurso público? O que vai acontecer é que
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se existirem essas pessoas para o Instituto de Previdência, que deve
ser um instituto técnico e que por natureza tem um caráter atuarial,
que é fazer a projeção do pagamento das pensões e aposentadorias
para os próximos anos, se não tiver as pessoas capacitadas, se não
tiver as pessoas que tenham estabilidade para poder emitir as suas
opiniões. Ora, Senhoras e Senhores Deputados, o Governador já retirou
do projeto original a participação dos servidores de todos os Poderes,
por quê? Porque ele não admite ser contrariado. Essa que é verdade.
Qualquer um que ouse falar a verdade para o Governador do Estado, se
for cargo em comissão ele exonera e se for efetivo, ele dá um chá de
gelo. Então o que acontece, Deputada Graça Paz? É que o Governador
quer esses 63 cargos em comissão, assim como ele queria um Conselho
Administrativo sem representante do Poder Legislativo, do Ministério
Público, do Poder Judiciário, dos militares, por quê?

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ – Um aparte,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Para ele
dizer o que tem que fazer e a pessoa fazer da forma como ele disser.
Porque se aprovarmos esses cargos em comissão, Deputada Graça
Paz, o que vai acontecer é que quem não rezar na cartilha do Governador
será exonerado. É por isso que ele tem medo de concurso público,
porque o servidor efetivo ganha estabilidade. Então esse é o regime da
Ditadura que foi implantado no Maranhão. Concedo um aparte a
Deputada Graça Paz

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (aparte) - Deputado
Braide, é compreensível a sua preocupação. Mas o que me causa
estranheza é que tudo que este Governo debatia de Governos passados,
tudo que era contra, tudo que criticava está fazendo muito pior. Quando
se pensa e se lembra que até um livro aqui foi escrito pelo Governador
em parceria com o Deputado lá do Rio de Janeiro, onde eles, os dois
condenavam as medidas provisórias, achavam que as discussões tinham
que ser feitas nas Casas Legislativas e particular, aqui, no nosso
Maranhão, para que as matérias pudessem ser aprovadas. O Governo
também atual criticou muito admissão de funcionários no Estado que
não fossem através de concurso; e hoje está fazendo isso. Fica um
temor de quem é que está orientando o Governador Flávio Dino, que
pensava tudo diferente e que de repente passa a fazer aquilo que ele
condenava. É o temor, é uma temeridade, porque coisas piores poderão
vir. Essa orientação que ele está tendo, que só Deus sabe de quem. E
que Deus tenha pena dos maranhenses e que coloque na cabeça desta
pessoa que orienta o Governo para que pense no maranhense, pense
no nosso Estado, pense no nosso povo que está sofrendo com obras
mal feitas. Vergonha que está passando o nosso Estado, inclusive, a
nossa querida Ilha saindo nos jornais espalhados aqui, pelos blogs na
internet como a pior cidade para se viver, quando se tem um
Governador, um prefeito que são aliados e que poderiam deixar pelo
menos esta ilha querida, a nossa capital, que é o retrato do nosso
Estado, poderiam deixar de uma forma bem diferente, uma ilha uma
cidade, uma capital boa de se viver é lamentável.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Deputada Graça Paz, e peço que seja incorporado o seu pronunciamento
ao meu discurso. E lembrar, Deputada Graça Paz, que nesse ponto nós
não podemos reclamar, porque a parceria do Governo do Estado e da
prefeitura está indo de vento em popa, principalmente no Programa
Mais Impostos: é o Governo aprovando o aumento de ICMS, e o
prefeito aprovando aumento de IPTU. Então nesse ponto eles estão
fazendo uma parceria, só que para o pior do povo da nossa capital. É
essa parceria que de fato está acontecendo. Mas voltando ao tema da
questão do IPREV, eu lamento, Deputado Adriano, que o Governador
antes de ser candidato pregava um programa que andava pelo Maranhão
chamado Diálogo pelo Maranhão. E a única coisa que não acontece
com os projetos de Executivo é diálogo. Primeiro, como bem lembrado
pela deputada Graça Paz, somente este ano nós já tivemos mais edições

de medidas provisórias do que projetos de lei encaminhados a esta
Casa. Então cadê o diálogo para discutir essas matérias? Se na hora que
você edita a medida provisória , ela já tem força de lei, já está valendo.
Não passa nas comissões temáticas desta Casa e já vai para a votação.
Segundo porque os temas de maior importância nessa Casa não foram
discutidos como deveriam ser discutidos e aqui V. Ex.ª me faz lembrar
uma coisa, deputada Graça Paz...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já concluo,
deputado Othelino. O governador mandou a esta Casa um Projeto de
Lei que não tinha, que criava um Conselho Universitário sem os
estudantes, onde os professores eram indicados diretamente por eles,
aí ele manda agora um Conselho de IPREV, deputada Nina, sem um
representante dos poderes, ele retirou. Que medo é esse de discutir, de
dialogar que o governador tem? Ele em vez de prever a realização de
concurso público, ele prevê criação de 63 cargos em comissão. Não era
ele que defendia antes da campanha a realização de concurso público?
Para aonde foi a memória dele? Para aonde foi a vontade que ele tinha
de realizar concurso público? Não, agora ele vai nomear certamente,
deputado Max, um dos requisitos para a nomeação desse cargo será
apresentar a ficha de filiação do partido do governador, se não apresentar
certamente não será nomeado. Portanto, senhores deputados e senhoras
deputadas, o que eu prego é a maior discussão, que esse projeto tramite
normalmente nas comissões e por isso peço e encaminho a votação
contrária a esse requerimento de urgência. Senhor Presidente, eu peço
a atenção de V. Ex.ª e já solicito que seja feita a votação nominal do
requerimento de urgência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela ordem. Eu encaminho o bloco para rejeitar o pedido
de votação nominal do deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael, repita, por gentileza, a sua
solicitação que eu não ouvi.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só orientar o
Bloco Unidos pelo Maranhão para rejeitar o pedido do deputado
Eduardo Braide de votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu vou colocar o requerimento de votação
nominal do deputado Braide em votação, primeiro. Em seguida, nós
votaremos o requerimento de urgência. Atenção, senhores.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- Só para
orientar, Senhor Presidente, o Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Gostaria de orientar os membros do Bloco Parlamentar
Independente para que votem pela aprovação da votação nominal, até
porque se esse tema é bom para os servidores públicos do Estado, se
está sendo contemplado, se vai ter realização de concurso público, se
é bom, qual é o medo que os deputados têm de colocarem seu nome na
votação? Essa é a maior prova, Senhor Presidente, que se esse
requerimento for rejeitado que esse projeto não é bom para os servidores
públicos do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, os
deputados que aprovam o pedido do Deputado Braide permaneçam
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como estão; os que forem contrários levantem. Negado. Em votação o
requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, com os votos contrários dos Deputados Eduardo Braide,
Max Barros, Nina Melo, Andréa Murad, Deputada Graça Paz e Adriano
Sarney. Já está convocada uma sessão extraordinária logo após a
presente sessão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- A próxima
proposição que nós votar é o parecer nº 351/2017 da Deputada Valéria
Macedo. É isso?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sim, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Muito bem,
então eu gostaria de pedir a V. Exa., nós vamos votar esse parecer que
eu acho que é natural, é valido, sobre o Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio e logo após a essa votação eu gostaria de pedir conferência
de quórum, mais uma vez, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tudo bem, Deputado Adriano. Parecer 351, de
autoria da Comissão de Constituição e Justiça, em Redação Final ao
Projeto de Lei 217/2017, de autoria da Deputada Valéria Macedo (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. V. Ex.ª solicitou verificação de
quórum, Deputado Adriano? O próximo item é um Projeto de Lei do
Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Que ele está
ausente, eu pediria inclusive...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não, o Deputado Marcos Caldas está presente,
Deputado Rafael. Nós podemos adiar a votação do parecer e passar
para o próximo ponto. O Deputado está presente, mas ele não está no
Plenário neste momento. E vamos fazer a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY –
Conferência de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu queria solicitar, Deputado Adriano, V. Ex.ª
que fez a solicitação, os próximos pontos de pauta são dois títulos de
cidadão e se não houver objeção, eu gostaria de fazer logo a votação
dos dois títulos de cidadão e aí em seguida faremos a conferência de
quórum, tudo bem? Projeto de Resolução Legislativa n.º 035/2017, de
autoria do Deputado Vinícius Louro. (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 044/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macedo. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação.
Projeto de Resolução Legislativa... Senhores Deputados, nós estamos
apreciando o Projeto de Resolução Legislativa. No momento que V.
Exas entenderem que deve ser pedido de conferência de quórum, o
façam, por gentileza. Deputado Adriano, já ouvi a sua solicitação, tem
um Projeto de Resolução a mais, que é um Título de Cidadão
Maranhense, se não houver objeção...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pode ser.
Mais esse daí e depois a gente faz a conferência, por favor, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Resolução n.º 044/2017, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, após essa matéria eu pediria verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Resolução Legislativa n.º 044/2017,
de autoria do Deputado Rafael Leitoa. (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. V.
Exas já querem a conferência de quórum? Eu peço que zere o painel.
Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Pela
primeira vez eu vejo um ato de humildade do Governo, onde o próprio
Governo derruba o quórum da sessão. Deve ter projeto ruim aí pela
frente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Sem
polemizar, Deputado Eduardo, mas o Governo está registrando
presença. V.Exa., que é autor do projeto, não está nem registrando a
presença. É o que não dá para entender.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- PV em
obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu só queria deixar claro que eu pedi verificação de quórum,
não obstrui. O que eu vejo agora sobre o projeto do Deputado Braide,
Requerimento do Deputado Braide, o Deputado Adriano se colocou
em obstrução, mis isso aí eu não quero me meter na seara da oposição.
Só queria deixar registrado que eu pedi verificação de quórum e fui o
primeiro a marcar presença.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Senhor
Presidente, eu ia ficar calado, mas como o líder do Governo falou, eu
vou ter que me manifestar. Eu fui muito flexivo e muito republicano
atendendo a solicitação de V.Exa. Deixei aqui passar, não pedi solicitação
de quórum para o Requerimento do Deputado Vinícius Louro, que é
líder do maior Bloco do Governo, Requerimento da Deputada Valéria
Macedo, outro Requerimento do Deputado Rafael Leitoa. Então isso
só demonstra que a oposição é uma oposição de altíssimo nível. Não
fica metida em picuinhas, picuinhas, coisas pequenas. E tentar fazer
obstruir e deter uma aprovação de uma Resolução Legislativa que
concede o título de cidadão maranhense uma coisa pequena e isso nós
não somos. Nós atuamos de forma republicana, de forma aberta e nós
atuamos para o bem do Maranhão. Porque se nós não tivéssemos
feitos obstruções nesta Casa, certamente os defensores não estariam
no Conselho, e várias outras categorias não estariam no Conselho
desse projeto de lei. Então isso demonstra mais uma vez a diferença da
oposição e do Governo nessa Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu fui citado e gostaria de me manifestar...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu acho
que o Deputado Adriano, com todo o respeito, está com uma memória
fraca, porque eles veem obstruindo há mais de um mês. Ontem mesmo
as matérias que estavam colocadas não eram do Executivo, eram de
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parlamentares, projetos de leis e requerimentos, e ele obstruiu. Então
eu realmente, Deputado Adriano, respeito muito a oposição e o papel
dela é importante de fiscalizar de propor, mas nesse caso V. Ex.ª não
tem razão, porque esses projetos estavam na frente da pauta. E até por
isso eu pedi a inversão e V. Exas. da oposição se colocaram em obstrução
desde o início. Pedi verificação de quórum desde o primeiro projeto.
Foi esse o motivo que me trouxe a pedir a inversão de pauta. E só
lembrar que esse pedido de urgência, Deputado Adriano, deveu-se a
esse projeto, Deputado Othelino, está há mais de dois meses na
Assembleia. Já houve duas audiências públicas. Já foi amplamente
debatido e eu acho que foi salutar. A gente pode aprimorar. V. Ex.ª
apresentou emendas, eu e o Deputado Braide. E tenho certeza que o
relator vai acolhê-las da forma mais harmônica possível.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Resolução Legislativa nº 29/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide que concede Título de Cidadão
Maranhense ao senhor Alessandro da Câmara Batista, natural do Rio
de Janeiro. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 728/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que requer depois de ouvida
a Mesa seja encaminhado expediente ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e ao Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, Doutor Carlos Rogério, solicitando que
encaminhem a esta Casa relatório completo contendo todos os dados
técnicos referentes à cobertura do serviço de saneamento básico em
todos os municípios sob a responsabilidade da CAEMA. Este
requerimento foi indeferido pela Mesa - foi indeferido pela Mesa - e o
autor recorreu ao plenário. Em discussão. Em votação. Deputado
Wellington está inscrito para encaminhar, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Deputado Júnior
Verde, eu vou fazer uma pergunta a V. Exª se V. Exª sabe o sinônimo da
palavra transparência. Claro que sabe. Tanto sabe, que V. Exª também
tem pedido nesta Casa transparência, V. Exª está com o requerimento
nesta Casa solicitando transparência por parte do governo,
transparência. Transparência de um governo que ao substituir o grupo
que estava no Poder falava claramente da transparência na administração
pública, dos princípios básicos da administração pública, dentre eles,
a transparência. Princípios básicos da administração pública que estão
lá listados no Art. 37, da Constituição Federal. A nossa Constituição
Cidadã traz no bojo da sua constituição elementos importantes para a
democracia, para que o administrador público tenha o mínimo, o básico
de atenção com a coisa pública, zelo pela coisa pública. E ao ter zelo
pela coisa pública, pede que o administrador, que o gestor seja
transparente. Transparente nos seus atos, transparente nos seus gastos,
até porque é gasto público, é dinheiro público, precisa dar satisfação
para a população. Mas o que temos observado é que temos feito
solicitações nesta Casa e os próprios pares, os próprios Deputados,
Deputado Max Barros, vetam uma solicitação de informação. Se dissesse
que estávamos protegendo a Assembleia Legislativa, que estávamos
protegendo os Deputados, que estávamos protegendo o Poder
Legislativo Estadual com corporativismo, até aí tudo bem, Deputada
Andréia Murad, dava para se compreender, mas é a solicitação de uma
informação do Executivo. Deputado Max Barros, os 03 Poderes
independentes e harmônicos entre si e a nossa competência legislativa.
A nossa competência de legislar e de fiscalizar as ações do Executivo,
a aplicação do dinheiro público. Foi isso que o Deputado Júnior Verde
fez, no início do ano de 2017, solicitando a vinda de um Secretário para
explicar suas ações no interior do Estado. E assim novamente vi um
Requerimento do Deputado Júnior Verde no mesmo teor, com a mesma
solicitação. E a Assembleia, a Casa, os demais pares vetaram, não
autorizaram. Solicitamos a esta Casa que encaminhasse expediente ao

Governador do Estado, ao Diretor da CAEMA, que pudesse encaminhar
para nós, Deputada Andréa Murad, um relatório completo contendo
todos os dados técnicos referentes à cobertura do serviço de saneamento
básico, em todos os municípios, de responsabilidade da CAEMA. Foi
negado pelos Deputados, foi vetado, proibido pela Mesa, Deputada
Graça Paz. Tudo bem, respeito a decisão da Mesa, mas fica o meu
questionamento. E como ficam as nossas atribuições parlamentares de
fiscalizar, de questionar? E agora o requerimento vem para o Plenário.
Eu solicito aos Deputados da base do Governador Flávio Dino que
mais uma vez não passem por esse constrangimento, não há
necessidade. Nós estivemos visitando e inspecionando a Estação de
Tratamento lá do Vinhais, estavam presentes Deputada Andréa Murad,
Deputado Sousa Neto, Deputado Edilázio, fizemos um relatório e
estão solicitando os dados, as informações da CAEMA em todo o
Estado do Maranhão. E vejam Senhoras e Senhores, eu tenho um
trabalho e uma atuação em defesa da população e da prestação de
serviço de água e esgoto no Estado, denunciamos o péssimo atendimento
e prestação de serviço em Paço do Lumiar e Ribamar com a Odebrecht,
fomos à cidade de Imperatriz. Na cidade de Imperatriz o atendimento
básico não é o que o Governo diz, solicitamos as informações. O
Ministério Público já entrou com uma ação civil pública, formalizamos
a denúncia também no Ministério Público Federal e na Polícia Federal.
Aos crimes ambientais que estão cometendo na cidade de Imperatriz.
Riacho do Meio, Riacho Bacuri, por exemplo, estão correndo a céu
aberto, não há mais riachos e sim esgotos. E da mesma forma na cidade
de São Luís e em outros Estados, em outros municípios. Estamos tão
somente solicitando informações. Peço à base do Governo a
complacência, a atenção para esse pedido. E o constrangimento, porque
se for negado pelo Plenário eu já estou comunicando que farei de forma
oficial, judicializarei para que possamos ter as informações. Porque é
inadmissível que seja o Governo da Mudança, que seja o Governo da
Transparência e não tenha transparência. É o pedido para o momento,
Senhor Presidente, que todos aprovem, por gentileza, esse humilde
requerimento em nome da transparência, em nome da administração
pública do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, vou colocar em votação o
recurso do Deputado Wellington. O requerimento foi indeferido pela
Mesa nos termos do Artigo 159 do regimento interno. Em votação. Os
deputados que mantêm, eu peço que fiquem atentos, os deputados que
mantêm a decisão da Mesa que...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Othelino, só para orientar o Bloco Unidos pelo Maranhão para que
eles rejeitem o requerimento do Deputado Wellington, se manifestando
como estão, sentados, ou se não, se manifeste contrário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Os deputados que mantêm a decisão da Mesa,
que indeferiu o requerimento, permaneçam sentados; os contrários
fiquem de pé. Mantida a decisão da Mesa com os votos contrários dos
Deputados Eduardo Braide, Max Barros, Wellington, Andréa Murad,
Graça Paz e Júnior Verde. Requerimento nº 733/2017...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
peço verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, o Deputado Júnior Verde vai
declinar, já me antecipou do recurso e aí, em seguida, faremos a
verificação de quórum.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, só questão de ordem aqui. Eu tenho um requerimento que
também vai ser apreciado por esta Casa. Eu queria, porque, como eu
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entrei com outro requerimento no mesmo teor, eu queria retirar e, de
pauta, declinar com relação ao requerimento com apreciação do plenário,
considerando, justificando que eu tenho outro requerimento já focando
com relação às informações necessárias. Também digo aqui ao nobre
Deputado Wellington, até porque eu fui citado, só para a gente poder
corroborar com essa iniciativa. A ideia de poder buscar informações
importantes, nós podemos fazer por ofício também. Deputado é
importante. Nós estamos na base do Governo, mas eu entendo a
necessidade de buscar informações. É o nosso papel de fato,
preponderante do parlamentar buscar, através dos seus requerimentos,
das suas indicações e as proposições, informações do Governo.
Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - O Deputado Júnior Verde retira o recurso.
Deputado Max, só um instante. Deputado Rafael, V. Exa. se
incomodaria de nós apreciarmos os dois requerimentos do Deputado
Edison Araújo, que são de congratulações, em seguida, faremos a
verificação de quórum?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente, em
primeiro lugar, eu ia atender a V. Exa. E tinha muito mérito o
requerimento do Deputado Júnior Verde. E também ia concordar com
a votação do requerimento do Deputado Júnior Verde. E mais uma vez
eu concordo com V. Exa. E de antemão eu peço a V. Exa. que depois de
votados esses dois requerimentos, que seja feita a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Agradeço a gentileza. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Era no mesmo
sentido, mas o Deputado Max como sempre muito republicano já
concordou em votar os dois requerimentos do Deputado Edison Araújo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum dessa vez e de
uma vez por todas, por favor. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano, eu queria ponderar com V.
Exa. Nós, embora tenhamos quórum, são dois requerimentos de
congratulações. Logo em seguida, farei. Peço que zere o painel a pedido
do Deputado Adriano Sarney. Solicito aos deputados, que assim
desejarem, que confirmem, registrem suas presenças.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Está vendo como às vezes é importante o Governo atender
alguns apelos da Oposição também, Senhor Presidente?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
presidente, deu 22, mas a deputada Andréa Murad, está em obstrução,
caiu para 21.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bem observado, deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado,
só para informar, que é um requerimento de congratulação pela
passagem do aniversário de São Luís, do município de São Luís.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Lamentar aqui
nós temos até não solicitado quórum para votar matéria dos colegas,
mas toda vez que precisa verificação de quórum, a gente tem que
passar uma hora esperando para votar. Eu acho que já passou do
momento, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, apenas tem deputado que está
no gabinete e vem ao plenário.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Mas devia estar
aqui, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação. Aliás, Requerimento nº 668, de
autoria do Deputado Edson Araújo (lê). Em Discussão. Em Votação.
Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 677, de autoria do Deputado Edson Araújo
(lê). Em Discussão. Em Votação, Deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Requerimentos seguintes nº 692. O Deputado Sousa Neto
está ausente, assim como o Requerimento nº 695, também o Deputado
está ausente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, conferência de quórum, por gentileza, Senhor
Presidente. Cada pauta um quórum. Te acalma, Júnior Verde, V. Ex.ª já
está quase chegando aqui, Bloco Independente vai até oferecer almoço
para Júnior Verde hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, o Requerimento nº 729,
a Deputada Ana está ausente, o próximo Requerimento é o nº 732, eu
já farei a conferência de quórum como V. Ex.ª solicitou. Aliás,
Requerimento de minha autoria.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado,
esse requerimento não já foi votado?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não, Deputado Rafael, esse Requerimento...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – É, exato, ele
vai ser apreciado ainda, foi votado o 16, os outros já foi transferido por
ausência do autor, correto?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que zere o painel e façamos novamente a
conferência de quórum. Há quórum para deliberação. Em discussão o
Requerimento n.º 732/2017, de minha autoria. Estão inscritos para
discutir os Deputados Max Barros e Eduardo Braide, nessa ordem.
Peço só que registre a presença, antes de ir à tribuna. V. Exa tem dez
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e
pela internet. Senhor Presidente, quando se é minoria se vive às vezes
de pequenas vitórias e entendo que embora seja uma vitória bem
pequena, mas é uma vitória que fortalece a Assembleia Legislativa
como um todo. Esse Requerimento diz respeito ao pedido de urgência
para a votação da renegociação do empréstimo do BNDES, onde a
Assembleia autoriza o Governo do Estado a renegociar dois
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empréstimos que foram concedidos ao estado do Maranhão junto ao
Governo Federal. E é uma matéria muito importante, são volumes
significativos e o que pedimos desde o início, primeiro foi convidada a
Secretária para vir aqui para esclarecer a todos os Deputados em que
base seria feita essa renegociação, o que implicava, qual seria a carência,
qual seria a taxa de juros, se haveria outra contrapartida do Estado, se
ele seria obrigado a privatizar alguma empresa pública, esses tipos de
informações que gostaríamos de ter para votar esse projeto com
segurança. Inicialmente foi colocado, pelo menos informalmente foi
colocado, que nenhum Governo já tinha negociado com o Governo
Federal e não poderia dizer qual eram as bases dessa negociação. E nós
travamos aqui a boa luta no sentido de obstruir para ter o mínimo de
informações para cumprir o nosso papel enquanto Deputados. Nós
estamos aqui como representantes do povo. Então para votarmos
temos que saber o que estamos votando. Por mais que se queira ter
confiança no Governo, as informações de que o empréstimo é bom
para o Maranhão, mas é nossa obrigação saber se realmente é bom
analisar as condições para poder votar com consciência, é isso que
pedimos desde o início, Deputada Graça Paz, simplesmente isso. Até
para poder votar a favor, caso fosse bom essa renegociação para o
estado do Maranhão, porque o interesse maior não é de A, B ou C, é do
estado do Maranhão, Deputado Braide, e foi isso que nós lutamos e
tivemos dificuldades para conseguirmos essas informações. E em função
dessa obstrução e dessa luta parlamentar que foi travada aqui, foi
conseguido um acordo e foi cumprido o acordo, tardiamente, sem
necessidade desse desgaste todo. A Secretária do Planejamento, foram
publicadas hoje as informações que nós pedimos há um mês, e que
tinha um requerimento de urgência para votar sem essas informações
que são simples de serem informadas. E, aliás, a Secretária de
Planejamento cabe muito bem nesse figurino técnico de dar as
informações que são pedidas. E assim o fez de maneira correta. Esse é
o figurino melhor para a Secretária de Planejamento e que ela cumpriu
e deu as informações. E nós agora poderemos votar com segurança
aquilo que está proposto pelo Governo do Estado. Basicamente,
Deputada Graça, o que diz o empréstimo é que vai suspender o
pagamento do empréstimo durante quatro anos. No final deste governo
e nos três anos do próximo governo, não vai ser pago o empréstimo do
BNDES. Isso vai implicar em recursos significantes no caixa do Estado.
Ele tinha que pagar com o dinheiro do ICMS esse empréstimo ou com
recurso próprio, e vai deixar de pagar. Então quatro anos vai ficar com
muito recurso no caixa do Estado para poder aplicar, um ano ao final
desse governo e mais três anos do próximo governo. Então nesse
aspecto, Deputado Rogério Cafeteira, eu acho interessante. Vai aumentar
o caixa do Estado e ele vai deixar de pagar durante quatro anos o
empréstimo. Mas tudo que tem o lado positivo tem um lado negativo
também. Qual é o lado negativo, Deputado Adriano? É que esse débito
que o Governo do Estado tem vai crescer de maneira geométrica, porque
não vai pagar, mas vai continuar incidindo correção monetária e juros.
Quer dizer, que daqui a quatro anos, por exemplo, se o debito é de um
bilhão, ele passa quatro anos sem pagar, daqui ao quinto ano, que ele
vai começar a pagar, o débito é dois bilhões. Quer dizer, uma quantia
muito maior para o Estado pagar. Então tem o lado positivo que vai
gerar muito caixa para o Governo do Estado agora e nos próximos 3
anos. E o aspecto negativo é que a dívida vai aumentar, porque ela não
vai ser amortizada durante esses 4 anos. Então esse tipo de avaliação
que nós temos que fazer com as informações necessárias. E para mostrar,
Deputada Graça, que não há intransigência por parte nossa, a gente
quer que se faça um debate onde tem que ser feito, que é na Assembleia
Legislativa. E é aqui que nós queremos que seja feito esse debate. E nós
estamos travando, e a informação que nós pedimos, embora tardiamente
veio, e veio de maneira correta, com todos os dados que foram pedidos,
é simplesmente isso que nós pedimos. Agora nós vamos discutir o
mérito. Futuramente nós vamos discutir o mérito desse empréstimo. É
bom para o Estado como um todo não pagar durante 4 anos e ter sua
dívida aumentada geometricamente no quinto ano para começar a pagar
em função da crise? Ou é bom só para o atual Governo, e o próximo

governo vai ficar prejudicado? Então é esse tipo de avaliação que nós
temos que fazer. Não no sentido de que é melhor para tal governo ou
aquele governo. Mas o que é melhor para o Estado do Maranhão. Mas
em relação... O Deputado Rogério parece que está impaciente ali
querendo fazer uma observação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
– Não, Deputado, era só para gente deixar claro que não é na totalidade
dos empréstimos do BNDES, senão as pessoas podem ter a falsa
impressão que o governo não pagará no valor aproximadamente de 4
bilhões, 3,8 bilhões, salvo engano, que é o que o governo do Estado do
Maranhão tem contratado com o BNDES. São duas linhas de créditos
que o recurso já veio na sua totalidade para o Estado e nesse caso o
Estado do Maranhão terá possibilidade de fazer esse tipo de negociação
e passar durante 4 anos salvo sem o pagamento dessas parcelas. Muito
obrigado, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu agradeço a V.
Exa. E V.Exa. está correto. Essa renegociação, segundo informação da
Secretária de Planejamento, que o fez de maneira correta com dados
precisos para conhecimento da Casa, se refere a dois empréstimos.
Um no valor aproximadamente de 1 bilhão e o outro no valor
aproximadamente, a PI, empréstimo original, um bilhão e outro 500
milhões. Então é um empréstimo de um bilhão e quinhentos, mais os
juros que estão em cima disso. Então o Governo vai deixar de pagar os
juros e a correção monetária de R$ 1,5 bilhão aproximadamente, a
grosso modo, durante 04 anos e vão incidir, durante esses 04 anos,
juros e correção monetária. Quer dizer, no 5º ano esse débito estará
muito maior. Em compensação durante 04 anos o Governo vai ter um
caixa bem maior para poder aplicar esses recursos. Então esse é um
mérito que vai ser discutido quando a matéria for debatida, mas o
principal é o que foi cumprido, o que foi solicitado. As informações
foram prestadas de maneira transparente, embora tardiamente, e agora
acho que estamos aptos para discutir a matéria do mérito e, portanto,
encaminho a favor do requerimento de urgência. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide, por 10 minutos com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, eu gostaria de no mesmo caminho seguido pelo Deputado
Max Barros dizer aqui da importância da Oposição nesta Casa. Se não
fosse o trabalho da Oposição, Deputado Max Barros, e até as
obstruções que foram feitas em relação a esse tema, esta Casa votaria
um cheque em branco ao Governo do Estado, sem saber o que o Governo
do Estado estava pleiteando no que diz respeito a renegociação do
empréstimo do BNDES. Agora sim, com base nas informações prestadas
pela Secretária de Planejamento do Estado, diga-se de passagem, que
só estão publicadas hoje no Diário Oficial desta Casa, as informações,
imaginem V. Exas se tivéssemos aprovado a urgência há mais de 10
dias, Deputada Andréa. Esta Casa simplesmente aprovaria a
renegociação sem nem saber o que ia renegociado. Então acho que isso
não custa ao Governo do Estado encaminhar os projetos a esta Casa,
com as informações necessárias, para que esta Casa possa apreciar.
Afinal de contas como é que vamos aprovar a renegociação de um
empréstimo sem saber se mudou a taxa de juros, qual é o prazo que vai
ter para alongamento da dívida, se vai ter um novo pedido de carência,
como agora está esclarecido que são 48 meses que o Estado quer deixar
de pagar essa dívida, são 76 parcelas que serão aumentadas desse
empréstimo e agora sim, cada Deputado que faça seu juízo de valor
para saber se vota a favor ou vota contra a questão do empréstimo.
Mas que isso aqui sirva de exemplo, sirva de lição para o Governo do
Estado, porque não havia necessidade desse projeto ficar parado o
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tempo que ficou parado aqui. Eu cheguei a ouvir, da fala de alguns
membros da base do Governo aqui, que o Governo não sabia qual era
a taxa de juros, que não sabia qual era o número de parcelas que iam ser
renegociadas e aqui está muito claro, hoje é um documento oficial
publicado no Diário da Casa dizendo claramente em que termos vão se
dar essa negociação com o BNDES. Então isso é prova de que o
Governo do Estado precisa, quando encaminhar os projetos a esta
Casa, encaminhar com todas as informações referentes a esse projeto.
Chegou já, após toda essa discussão, um segundo projeto aqui que
pede autorização desta Casa para contrair outro empréstimo no valor
de 35 milhões de dólares, portanto mais de R$ 100 milhões para o
Programa de Modernização de Gestão Fiscal do Maranhão, PROFISCO
II, um programa que a primeira vista serve tão somente para melhorar
o sistema de cobrança de impostos do Maranhão. Culpa de quem? Do
Governo que não mandou os esclarecimentos do que trata esse
programa, não mandou os esclarecimentos em relação a essa situação
da taxa de juros, o que vai ser contratado com o BID. E é exatamente
por isto que nós apresentamos um requerimento para tratar dessa
questão. Mas voltando ao assunto do Projeto de Lei nº 213/2017, fica
esse exemplo para que daqui para frente seja seguido pelo Governo do
Estado, para que as informações relativas às autorizações legislativas
que o Governo do Estado quer que essa Casa aprove, possam ser
encaminhadas junto com o projeto. Senão, nada disso teria acontecido,
e o projeto já teria sido votado. Então fica, portanto, aqui, Senhor
Presidente, o pleito, mais do que nunca, para que daqui para frente os
pedidos de autorizações legislativas que o Governo do Estado possa
mandar, o faça de forma transparente, que não haja necessidade de
obstrução de pauta, que não haja necessidade de um acordo para um
pedido de informações daquilo que já deveria chegar juntamente com a
mensagem do pedido de renegociação, como foi esse caso aqui de
renegociação da operação de crédito BNDES, Senhor Presidente. Então
era o que tinha a relatar, deixando desde já o pedido para que essa Casa,
inclusive, se chegar uma nova mensagem em relação a qualquer assunto
relativo a empréstimo ou renegociação de empréstimo, que possa já
solicitar do Governo do Estado, juntamente com esse pedido, as
informações necessárias para que essa casa possa deliberar sobre o
assunto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Inscrito Deputado Adriano Sarney,
para encaminhar. V. Ex.ª tem cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Boa tarde, Senhor Presidente, senhoras deputadas e
senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV –
Assembleia, funcionários desta Casa, maranhenses. Eu subo esta tribuna
primeiramente para encaminhar a votação do requerimento de urgência
de um projeto de lei do Governo do Estado que pede a renegociação de
contratos de financiamento no Estado. Em primeiro lugar, é óbvio que
esse assunto não pode ser tratado com requerimento de urgência, de
forma atropelada mais uma vez nesta Casa. É óbvio e é evidente que o
nosso encaminhamento é pela rejeição desse requerimento. No que diz
respeito ao projeto de lei, a renegociação do empréstimo, eu resumo
em uma só frase que já foi dito anteriormente pelo Deputado Max
Barros. Com a renegociação desse empréstimo o Governo do Maranhão
vai pagar mais, vai gastar mais, a dívida do Governo do Maranhão com
o BNDES vai aumentar. Ora, se no momento da contratação dos
empréstimos no Governo Roseana Sarney, por exemplo, o BNDES,
que é o maior deles para o banco emprestar, fez todo um estudo de
capacidade de pagamento, cronograma de pagamento e constatou ali
que o Governo tinha capacidade para pagar as parcelas. O Governador
Flávio Dino hoje se vangloria por ter, segundo ele, uma boa gestão
fiscal. Já que ele tem uma boa gestão fiscal, por que ele não paga as
parcelas do empréstimo? Por que ele quer 48 meses a mais para que
acabe a gestão desastrosa dele para que o próximo governador ou
governadora, que aqui entrará, pague a conta que ele deveria pagar, já

que ele está usando o dinheiro? Por que ele quer aumentar a conta no
bolso do maranhense? Já bastou aumentar os impostos, agora ele quer
nada mais, nada menos do que aumentar a dívida do empréstimo. Eu
vou votar contra essa renegociação. já digo de antemão aqui. Eu tenho
votado a favor de alguns empréstimos aqui nesta Casa, mesmo os
criticando, mas renegociação de empréstimo para que o maranhense
tenha que pagar mais em uma dívida que foi contratada no passado,
que foi feita toda a análise financeira dessa dívida. Eu vou votar contra,
isso é um verdadeiro absurdo. Senhoras e Senhores que estão aí em
casa ou nos ouvindo pelo competente Complexo de Comunicação aqui
desta Casa e os Senhores aqui presentes, é muito simples, se você
compra um carro e você faz um financiamento de 60 meses daquele
carro, você vai pagar os juros e vai pagar parte do principal. Vamos
supor que o carro custe R$ 100 mil, você vai pagar por mês vamos
supor R$ 3 mil por mês, que vai ser descontado dos R$ 100 mil e mais
uma parcela de juros, vamos dizer R$ 500,00 de juros. Então você vai
pagar R$ 3.500,00 por mês: três mil para abater o principal, que foi o
valor do carro e mais quinhentos que são os juros. Você vai pagar R$
3.500,00 por mês até você conseguir pagar todo o carro, com seu juros,
o juros que vai para o banco. O Governador Flávio Dino quer fazer o
seguinte: ‘não, eu não vou pagar em 60 meses, eu vou pagar em 100
meses’. Só que os juros, esses quinhentos reais hipotéticos que usei
agora, vai continuar sendo cobrado. Então nesses 40 meses que você
terá que pagar mais no seu carro, você terá que pagar quinhentos reais
todo mês a mais do que você pagaria. Calculem o valor no final das
contas. Qual o valor que o seu carro custará para você? E isso estou
usando um exemplo simples aqui, mas você entra aí em questão de
juros compostos, que é uma loucura. Eu não fiz essa análise ainda, até
porque nós não discutimos aqui, precisamos discutir mais, Senhor
Presidente, para finalizar. Discutir mais na Comissão de Assuntos
Econômicos, na Comissão de Orçamento, trazer professores aqui de
economia, de finanças para que a gente possa saber quanto que o
maranhense vai pagar a mais nesse financiamento. Qual o valor que o
maranhense vai pagar a mais nesse financiamento? É essencial sabermos.
Porque se for trezentos milhões, quinhentos milhões por ano, de onde
que vai sair esse dinheiro? Vai sair do bolso do maranhense. Ele vai
aumentar mais imposto? Vai aumentar mais as taxas? De onde que ele
vai tirar esse recurso? É uma irresponsabilidade o que o Governador
está fazendo ou tentando fazer de prorrogar uma dívida, pagar juros a
mais e deixar a conta para o próximo gestor de forma irresponsável.
Isso, sim, será uma herança maldita! Isso, sim, será uma herança maldita!
Então, Senhor Presidente, já que o Governador Flávio Dino está
prevendo a sua derrota ano que vem, ele quer deixar a conta para o
próximo governador ou governadora. Enquanto isso, enquanto ele ainda
tem dois anos de governo precário que ele está fazendo, irresponsável
que ele está fazendo, esse dinheiro que nós vamos deixar para ele com
a aprovação dessa renegociação vai ser mais um recurso que vai entrar
pelo ralo. Então eu vou votar contra esse projeto de lei também, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Presidente, para encaminhar, rapidamente. Presidente, só
esclarecer a posição do Bloco Independente. Nós estamos votando
aqui o Requerimento de Urgência para debater a matéria. O empréstimo
ainda não está em pauta. Então o que nós solicitamos como Bloco
Independente foi as informações das condições de empréstimo. Como
essas condições já foram fornecidas, nós vamos votar a favor da
urgência, porque foi atendida na solicitação. E nos reservamos para
discutir o mérito da questão quando for votado o mérito da questão.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Com o voto contrário do
Deputado Adriano Sarney. Requerimento nº 734/2017, de autoria do
Deputado Sérgio Frota. O Deputado está ausente. O item 16 já foi
votado. Requerimento nº 737/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do
Deputado Bira do Pindaré (lê). Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Sr.
Presidente, nós estamos aqui analisando o requerimento de número 17,
é isso, do Deputado Bira do Pindaré?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não. Esse já foi aprovado. Nós estamos no
Requerimento de n.º 18. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 740,
de autoria do Deputado Roberto Costa (lê) Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 741, de minha autoria (lê). Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS- Presidente,
depois da votação desse requerimento. eu pediria a verificação de
quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Tudo bem. Deputado Max. Só para esclarecer
aos senhores Deputados sobre este meu requerimento. É referente a
um título de cidadão. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Max, os
próximos quatro requerimentos são mensagens de congratulações. V.
Ex.ª se incomoda de nós apreciarmos?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– Presidente, eu queria então propor a V. Ex.ª, que já está no adiantado
da hora e tem poucos Deputados, se não houver sessão extraordinária
hoje a gente votaria, agora se for para prever uma sessão extraordinária
ainda hoje não tem acordo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que zere o painel e faça a conferência de
quórum.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Senhor Presidente, só uma questão de ordem, que depois é
interessante a Mesa esclarecer, que teve colega hoje cedo pela manhã
que só em um dia pegou 05 faltas. Então é para esclarecer como está
essa sistemática de falta aí para depois o parlamentar não fechar o ano
além do número de falta permitido pelo Regimento Interno da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Na verdade, Deputado Rafael, se o Deputado
não estiver em obstrução e estando presente no plenário e não manifestar
a obstrução para a Mesa ele vai levar falta. Não há quórum para deliberar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Bloco
Parlamentar está em obstrução, Senhor Presidente. O Bloco Parlamentar
Independente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente, eu quero registrar o meu voto contra o 732/2017, eu me
levantei anteriormente e depois fiquei sentada...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Peço que registre o voto contrário da Deputada

Andréa e registrem as obstruções solicitadas. Não há quórum para
deliberação. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento n.º
761/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles. (lê). Deferido. Inclusão
na ordem do dia de amanhã, 11 de outubro: Projeto de Lei n.º 215/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Requerimento n.º 762/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde. Requerimento n.º 763/
2017, de autoria da Deputada Andréa Murad. Requerimento n.º 764/
2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira. Projeto de Lei
Complementar n.º 007/2017, Projeto de Lei n.º 213/2017, ambos de
autoria do Poder Executivo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -Inscrito o Deputado Eduardo Braide, por 30
minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria e imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhor Presidente, hoje tristemente começou a ser veiculada nas redes
sociais uma reportagem da revista EXAME que mostra a nossa capital
São Luís como uma das cidades com um dos últimos indicadores em
várias áreas: na área de saneamento, na área da segurança, na área de
infraestrutura, várias áreas. Mais qual não é a nossa surpresa, Senhor
Presidente, ao verificar as informações prestadas pela Secretária de
Planejamento que estão publicadas no Diário Oficial de hoje? Foi que
vários projetos de importância para nossa capital foram retirados
inicialmente do que estava previsto no BNDES. Foi retirada, Deputado
Max Barros, a construção da intersecção da Avenida Expressa, com a
Avenida Getúlio Vargas. Foi retirado o projeto executivo da Ponte IV
Centenário. Foi retirada a ampliação e construção de duas pontes anexas
às pontes do São Francisco e seus respectivos acessos e rotatórias. Foi
retirada, a implantação das alças viárias dos viadutos da Avenida
Jerônimo de Albuquerque/Cohab e do viaduto do cruzamento da
Avenida Daniel de La Touche com avenida Jerônimo de Albuquerque
na Cohama. Ora, senhoras e senhores deputados, está mais do que
clara a preocupação que tem com a segurança pública, ou melhor, a
insegurança pública que reina em nosso Estado e, principalmente, na
nossa capital. E aí o que foi retirado também do projeto do BNDES? A
ampliação da infraestrutura do sistema de vídeo monitoramento em
São Luís. É por isso, Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, que o prefeito de São Luís, hoje, nada mais faz do que
inaugurar semáforo e pintar asfalto. Porque as grandes obras
estruturantes que estavam previstas para serem executadas com recursos
do BNDES foram retiradas. E a pergunta que fica é: Será que o
Governador gosta de São Luís fazendo o que fez? Retirando, Deputado
Max Barros, várias obras estruturantes, que eu sei inclusive que algumas
delas foram propostas por V. Exa quando estava à frente da Secretaria
de Infraestrutura do Estado. É por isso, senhores e senhoras, que
infelizmente nós temos que conviver com a notícia de que São Luís,
mais uma vez, é vergonha nacional através de um estudo que foi elaborado
por uma Instituição que colocou e elencou as várias capitais do Brasil,
dos Estados brasileiros e São Luís figura em muitas situações em último
lugar. E eu posso dizer que o Governo do Estado contribui com isso,
Deputado Max Barros, a partir do momento que a Secretária de
Planejamento de forma oficial informa a esta Casa, e nós fizemos essa
pergunta, um Requerimento de minha autoria juntamente com a
assinatura de V. Exa nós perguntamos e fizemos a seguinte pergunta:
Quais foram os projetos inicialmente acordados com o BNDES que
foram suprimidos das referidas operações de crédito? E a Secretária,
como não poderia ser diferente, mostrando a realidade, falando a
realidade elencou aqueles projetos que foram retirados. Portanto,
Deputado Max Barros, é muita maldade retirar a ampliação da
infraestrutura do sistema de videomonitoramento em São Luís. E é por
isso que São Luís, Deputado Cutrim, como bem V. Exa já explicou aqui
da tribuna, ostenta e cada vez maior o índice de criminalidade. É por
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isso que vemos a situação dobrar o número de assaltos a ônibus, porque
a atual gestão simplesmente achou por bem retirar a ampliação da
infraestrutura do sistema de videomonitoramento de São Luís.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Braide, V. Exa me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já concedo
um aparte, Deputado Max Barros. Achou por bem, Deputado Max
Barros, retirar do empréstimo do BNDES a construção da ponte, que
ia servir para desafogar ali o Caratatiua, que ia ligar exatamente a Avenida
Expressa até a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida do IV Centenário.
Será que o povo de São Luís sabe que o Governador retirou esses
projetos da capital? Se não sabia, hoje está sabendo de forma oficial,
porque quem está dizendo isso não é o Deputado Eduardo Braide,
quem está dizendo é uma Secretária de Estado do Governador Flávio
Dino ao informar que esses projetos estruturantes foram retirados do
empréstimo do BNDES. Concedo um aparte ao Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Braide, V. Exa faz um pronunciamento importante e tem
algumas obras que são importantes para São Luís. É verdade que obras
de mobilidade são fundamentais. Hoje o congestionamento na grande
Ilha é muito grande e precisa de intervenções pequenas e também
intervenções maiores que diminuam essa questão dos engarrafamentos
em toda, praticamente em toda a ilha de São Luís, porque isso diz
respeito à qualidade de vida de todos, inclusive dos trabalhadores que
para se deslocarem para seus trabalhos levam às vezes meia hora, uma
hora em total desconforto, além da questão ambiental, da poluição.
Então a questão da mobilidade urbana é uma questão fundamental. É
possível você fazer algumas pequenas intervenções, ter pequenas
melhorias ou postergar o problema para um futuro próximo, mas são
necessárias intervenções maiores que realmente contribuam para a
solução de problemas. V. Exa cita uma obra importante para São Luís,
a interligação do Recanto dos Vinhais com Alemanha, por meio de uma
ponte, porque tanto a ponte Bandeira Tribuzzi quanto a ponte José
Sarney já estão saturadas. E também a vinda dos moradores que vêm
da Vila Palmeira, da Alemanha, do Maranhão Novo sobrecarregando
essas pontes que poderiam utilizar uma outra alternativa, que seria
justamente essa ponte interligando o Recanto do Vinhais, interligando
até a Alemanha, então ia melhorar a fluidez do tráfego como um todo,
aí era realmente uma obra estruturante de mobilidade. Tapa buraco, é
bom? É importante tapa buraco. Asfaltar rua, é bom? É importante
asfaltar rua, mas importante também é fazer obras estruturantes que
resolvam o problema, que diminuam o tempo que a pessoa leva para se
transportar para o local de trabalho, para seu local de lazer. E essa
ponte, se eu não me engano, chegou até ser licitada quando era Secretário
de Infraestrutura, o atual Prefeito Luís Fernando. Eu acho que essa
ponte foi licitada em aproximadamente um quilômetro e é uma ponte
que iria contribuir bastante para desafogar o trânsito em São Luís e ser
uma alternativa à Ponte José Sarney e à Ponte Bandeira Tribuzi. Então,
a gente não sabe por que projeto, quando isso foi mudado, mas sem
dúvida alguma essa ponte ia contribuir bastante para melhorar a
mobilidade urbana em São Luís, e eu tenho informações que essa ponte
já existia o projeto executivo, e se eu não me engano, chegou a ser
licitada ainda quando o Secretário Luís Fernando era Secretário de
Infraestrutura. V. Exa. aborda um tema importante porque é importante
para a Grande São Luís pequenas intervenções que transferem o
problema para mais tarde, mas o mais importante é resolver os grandes
problemas com obras estruturantes. Agradeço a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Agradeço
o aparte, Deputado Max Barros, o problema é que as grandes obras
estruturantes de São Luís, Deputado Max Barros, foram retiradas do
projeto inicial do BNDES e qual é o problema? Na hora que você retira
as obras estruturantes da nossa capital, você força o prefeito, como eu

estou dizendo, a inaugurar sinal, a inaugurar pintura em asfalto,
situações que eu tenho acompanhado pelas redes sociais e que só
levam o problema de um lugar para outro, quem está dizendo isso não
sou eu, basta você ter acesso às redes sociais e você vai ver, no local
onde foi feita a intervenção da Prefeitura tirou o tráfego daquele local
e levou para um outro lugar. Agora, deputado Max Barros, a pergunta
que fica: O que não causaria de impacto positivo à nossa capital a
construção das alças dos viadutos tanto da Cohama como da Cohab.
Mas foram retiradas, deputado Max Barros, foram retiradas do projeto
que eu aprovei enquanto deputado estadual, quando da contratação do
empréstimo do BNDES, quando eu tive a decisão de dar meu voto ao
empréstimo do BNDES, lá na primeira legislatura ainda, eu fiz porque
eu sabia o que ia ser executado, mas vem o atual governo e retira depois
de aprovado o empréstimo, depois de contratado retira as grandes
obras estruturantes do povo de São Luís. Portanto, deputado Max
Barros, o que eu quero dizer com muita tranquilidade é que o governador
Flávio Dino não merece o respeito do povo de São Luís - o governador
Flávio Dino não merece o respeito do povo de São Luis, porque ele
desrespeitou o povo de São Luís ao fazer a retirada desses projetos
estruturantes que, como V. Ex.ª bem lembrou um exemplo, já tinha um
projeto executivo e, salvo engano, já tinha até a licitação da obra.
Portanto, deputado Max Barros, eu quero lembrar que enquanto a
violência campeia no Maranhão, enquanto São Luís, eu volto a dizer,
foi hoje mais uma vez objeto de vergonha nacional por conta da
criminalidade, foi retirada a ampliação de infraestrutura do sistema de
videomonitoramento, em São Luis, enquanto o trânsito de São Luís
padece com essa situação, foi retirada, deputado Max Barros, a
implantação de alças viárias dos viadutos da Cohab e da Cohama. Foi
retirado também o projeto executivo da ponte 4º Centenário. Foi retirada
também a ampliação e construção de duas pontes, anexas à ponte do
São Francisco e seus respectivos acessos e rotatórias. Foi retirada
também a construção, como bem lembrado por V. EXª, da ponte que ia
ligar exatamente e desafogar aquele trecho que vai da Avenida da Via
Expressa até a Alemanha. E a pergunta que se faz: O porquê disso? O
porquê essa maldade com São Luís? E aí a pergunta que se fica: Cadê a
parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura? A parceria é essa?
O Governo do Estado retira as obras estruturantes e faz o Prefeito de
São Luís gastar mais com propaganda na televisão dizendo que está
inaugurando semáforo com as próprias soluções estruturantes que
deveriam acontecer para o trânsito da nossa capital. Portanto, é
lamentável, senhoras e senhores, que o atual Governo tenha retirado as
grande obras estruturantes de São Luís, mas se estavam escondidas
essas informações, hoje ela chegou à tona, não por minha informação,
mas pela informação prestada por uma Secretária de Estado, uma
Secretária que oficialmente respondeu a esta Casa e aqui eu quero
parabenizar a Secretária de Estado, Cinthia Mota, que, de forma correta,
de forma verdadeira, respondeu aos questionamentos que foram feitos
por esta Casa, talvez por isso explique, Deputado Max Barros, o
medo que o Governo do Estado tem de responder aos pedidos de
informações, porque na hora que chega a verdade você vê o que está
acontecendo, o Governo do Estado simplesmente retirou todos os
projetos estruturantes para a nossa Grande São Luís, e aí volto a dizer,
Senhor Presidente, para encerrar o meu pronunciamento, o Governador
Flávio Dino não merece o respeito do povo de São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Democrático, Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
declina. Bloco Parlamentar Independente, deputado Max declina,
declina. Bloco Parlamentar de Oposição, declina. Partido Verde, declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL

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

OTHELINO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
Sessão.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017 ÀS 13h05.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro aberta a Sessão Extraordinária para  que
possamos  apreciar  o Projeto de Lei Complementar.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, uma
Questão de Ordem. Vossa  Excelência  abriu a Ordem do Dia, eu peço
a verificação de  quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -  Deputado Max,  eu abri a Sessão e vou suspendê-
la  para  que  as  Comissões  se  reúnam e não havendo quórum.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Não, não há
quórum para Sessão,  isso  já  faz  parte  da  Ordem do Dia, não, não,
não, presidente, não aí não, nós temos  Regimento,  nós temos  que...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, o quórum para a abertura da
Sessão Extraordinária há.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Para a abertura
da Sessão Extraordinária não há.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, nós só apreciaremos em
plenário se tiver quórum, mas nada impede que a Comissão, quórum
para abrir a Sessão são seis deputados, suspendo a Sessão e  peço que
as  Comissões  se  reúnam  para  emitir  o parecer. Zera o painel, a
sessão está aberta, peço que confirmem presença aqueles que assim o
desejarem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Othelino, o nosso Regimento é muito claro. O quórum necessário não
é só para a Sessão; precisa ter quórum nas comissões também. E,
claramente, nós não temos quórum para deliberar nas comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide, vamos abrir a reunião
das comissões, se não houver quórum, nós não vamos concluir os
trabalhos das comissões.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Mas não
tem nem como deliberar, Senhor Presidente. Como é que a comissão...
Eu sou membro de comissão, e cada comissão desta Casa tem sete
membros. Se você não tiver pelo menos quatro membros das comissões,
você não delibera. E aí a gente sabe que aqui vai ter que ser emitido
parecer conjunto, não só da CCJ, como a Comissão de Administração.
Basta conferir o número de deputados no plenário para saber que não
tem o quórum das comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, eu não estou discordando
nesse aspecto. Nós vamos abrir o trabalho das comissões, caso o
presidente da CCJ, que vai presidir a reunião das comissões, e nós
observemos que não há quórum, óbvio que nós não vamos dar
seguimento aos trabalhos. Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– Eu apelo a V. Ex.ª. E V. Ex.ª tem cumprido rigorosamente o regimento.
E nós temos aqui até na obstrução, às vezes, foi feito concessões para
que coisas de bom senso sejam votadas. Agora se V. Ex. ª abrir a ordem
do dia de uma sessão extraordinária sem quórum, eu nunca vi isso,
Presidente. Eu lamento lhe dizer isso, com todo respeito que eu tenho
a V. Ex.ª. V. Ex.ª pode abrir a sessão. Se tiver quórum, abre a sessão. Aí
tem que abrir a ordem do dia para depois chamar as comissões para
emitirem parecer, porque a matéria está na ordem do dia. Se a matéria
está na ordem do dia, tem que abrir a ordem do dia para analisar. V. Ex.ª
não pode paralisar esses serviços porque já está na ordem do dia. Se foi
pedida verificação de quórum tem que ter verificação de quórum. V.
Ex.ª não pode conceder a ordem do dia sem uma verificação de quórum,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Respeitosamente também a nossa interpretação
é diferente. Nós não temos como apreciar o projeto de lei se não
houver o quórum de 22 deputados.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Não, Presidente,
na ordem do dia; é pedido a verificação de quórum. V. Ex.ª para pautar
essa matéria, para chamar as comissões, tem que abrir a ordem do dia.
Se foi pedido a verificação de quórum para a ordem do dia, V. Ex.ª tem
que fazer primeira a verificação de quórum para depois chamar as
comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É uma interpretação que V. Ex.ª tem, mas a
nossa interpretação é diferente. Deputado Rafael, V. Ex.ª pediu uma
questão de ordem?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só para o Deputado Marco Aurélio convocar as comissões.
E a dúvida: quais as comissões, a CCJ e a Administração Pública
apenas?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - A CCJ, Administração e Orçamento.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
- Eu vou registrar, tem a presença de 10 Deputados e estamos votando
a Ordem do Dia com verificação de quórum. E só lamento isso acontecer
nesta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Nós não vamos votar a Ordem do Dia, Deputado,
se não chegarem os outros 12 Deputados para completar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
não pode votar nem nas comissões.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Já está na Ordem
do Dia, já está nas comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado, a Sessão está suspensa. Eu peço ao
Deputado Marco Aurélio, que em observando a existência de quórum,
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para apreciar nas comissões, que proceda a análise. Caso não, nos
informe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reabro a Sessão. Não temos quórum para
deliberar e, além disso, tem o pedido de vista. Nós temos dois projetos
e V. Exas só apreciaram um. Peço que a CCJ...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Quero só fazer a seguinte ponderação, na verdade não há
como ter pedido de vistas, porque a Sessão não foi iniciada porque não
teve quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Exa não pediu?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Não, mas
eu pedi porque aqui se você não pedir de vésperas nada está valendo.
Então quero fazer a seguinte argumentação, não houve quórum para
abertura do trabalho das comissões. Esse golpe não vou aceitar. Como
não houve quórum, vocês tem maioria, vocês tem base para votar isso
amanhã, agora eu não posso aceitar iniciar uma Sessão sem ter o quórum
necessário das comissões aqui. Queria deixar isso registrado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não existe golpe, Deputado Eduardo Braide,
apenas é preciso que a Oposição compreenda que aqui prevalece o
desejo da maioria. O questionamento do Deputado Braide foi feito, eu
peço ao Deputado Marco Aurélio que se posicione com relação aos
pedidos de vista ou não. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, foi solicitado vista pelos dois deputados, eu concedi
vista e amanhã, a gente aprecia a matéria.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, o que eu deixei claro aqui é que não houve quórum para
abertura dos trabalhos, eu pedi vista, mas são três comissões.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Matéria
vencida, Senhor Presidente, isso aí já foi pedido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só para
deixar bem claro, a não ser que eu esteja enganado, o que Deputado
Marco Aurélio convocou foram os membros da Comissão de
Constituição e Justiça, Administração Pública e Orçamento, certo?
Certo, Deputado Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Certo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não existe
o quórum, tem que terno mínimo quatro membros de cada comissão,
não existe. Então assim, o que eu estou dizendo é o meu pedido de
vista, que é óbvio, valeria se a Sessão fosse aberta, até porque agora eu
estou pedindo vista antes de acontecer as coisas se não me dão, mas,
no meu entendimento, não houve  quórum para abertura  dos trabalhos,
se não houve quórum para abertura, imagine, Presidente Othelino,
aqui um projeto tramitando aqui não tem quórum para votação e V.

Ex.ª pede alguma situação  a relação a isso. Então, pelo amor de Deus,
Deputado Othelino, eu acho que hoje o Regimento já foi rasgado demais.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério, Deputado Braide, questão
de ordem.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado
Othelino, questão de ordem, Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, tendo em vista o
questionamento feito pelo Deputado Braide, eu gostaria que V. Ex.ª se
ativesse a apreciar inicialmente essa questão de ordem levantada pelo
Deputado Braide, se não houver quórum, se não houver quórum nas
comissões para que abra os trabalhos e possa haver um pedido de
vista, aí Vossa Excelência, eu peço que se posicione quanto a aceitar o
pedido de vista ou a concluir que não é possível abrir a votação das
comissões. Então, eu queria que Vossa Excelência se manifestasse sobre
o questionamento feito pelo deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu só
queria para encaminhar no mesmo sentido, encaminhar ao presidente
Marco Aurélio uma pergunta muito simples: Se há quórum para reunião
das comissões neste momento. Se houve quórum ou se há quórum para
a reunião, para que seja iniciada a reunião das comissões, essa pergunta
é muito simples, se há quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, Vossa Excelência
quer logo fazer a questão de ordem ou a gente cede a palavra ao Deputado
Levi.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Pode conceder a palavra ao Deputado Levi, em seguida, eu falo.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado
Braide, nós temos que primeiro abrir a sessão extraordinária que é o
mínimo de 6, abre a sessão que tem quórum, nós somos 10 neste
momento, aí... Claro que tem, nós somos só 6 para abrir a sessão
extraordinária... Aí é segundo plano, não tem quórum para... Aí o
Presidente aceita o que vocês estão pedindo. Então ,Senhor Presidente,
está concordando que tem que abrir a sessão e logo em seguida começa
abrir a sessão que não tem número suficiente para as comissões, pronto,
mas tem sim, para abrir a sessão extraordinária.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, antes até mesmo de
fazer uma questão de ordem. Eu acho que o Regimento permite que o
presidente da comissão possa convocar uma Sessão Extraordinária e aí
eu queria fazer uma sugestão ao presidente da CCJ, o Deputado Marco
Aurélio, que a gente pudesse, fizesse uma convocação extraordinária
para hoje, às 17h.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, decida.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

- Considerando as sugestões, eu acho apropriado fazermos uma
extraordinária hoje às 17h. Portanto, está convocada uma reunião
extraordinária das Comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e
Administração Pública para as 17h, na Sala das Comissões. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, pela ordem, Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) - Senhor Presidente , em primeiro lugar, o argumento aqui, eu
concordo com o argumento aqui do Deputado Eduardo Braide pelo
seguinte: se não houve quórum, não há deliberação. Então, não houve
quórum, não há deliberação de pedido de conceder vista e não há
deliberação de Sessão Extraordinária, Senhor Presidente? Se não há
quórum não há sessão, se não há sessão, V. Ex.ª não pode conceder
vista, e nem decidir.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Tem quórum
para abrir a sessão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Uma coisa,
Deputado Levi, uma coisa é abrir a Sessão Extraordinária, seis
deputados, foi aberta. Outra questão é abrir a Sessão das Comissões,
não teve quórum, não teve quórum para abrir a reunião das comissões
aqui, então, não tem como deliberar, como vai se deliberar algo que não
tem quórum, ou seja, toda atitude é nula aqui nesse caso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É importante
a Mesa responder, se o Deputado Marco Aurélio, presidente da CCJ,
tem esse poder de convocação unilateral ou se precisa da maioria, que
eu acredito que ele tenha como presidente da comissão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Deputado Marco Aurélio enquanto presidente
já decidiu que não vai dar segmento aos trabalhos da comissão pelo que
eu  já entendi, atendendo a argumentação do Deputado Braide a ausência
de quórum das comissões reunidas e já convocou uma reunião as 17h.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente
Othelino, eu quero só fazer uma ponderação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu não
discuto a possibilidade de convocação de uma sessão extraordinária,
que fique bem claro, só que essa convocação tem que estar publicada
no Diário, os membros têm que ser comunicados. Quem é que está aqui
presente no plenário agora para saber?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - E serão comunicados.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Como,
deputado, se a sessão é agora, às 17h. Então eu quero dizer o seguinte:
Nesse ponto o Regimento tem que ser cumprido, ele pode até convocar
uma sessão extraordinária, desde que esteja publicado no Diário da
Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - As publicações serão feitas, se houver quórum,
haverá reunião. Como não deu para deliberar nas comissões, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Quinta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia nove de outubro de dois mil e dezessete.

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

Caldas.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Toca Serra, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Edson Araújo, Fábio
Braga, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Paulo Neto,
Ricardo Rios e Vinícius Louro.O Presidente em exercício, Senhor
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Senhores (as) Deputados (as): Júnior
Verde, Francisca Primo, Doutor Levi Pontes, Professor Marco Aurélio,
Othelino Neto, Wellington do Curso, Bira do Pindaré e Roberto Costa.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que a inscrição do Deputado Josimar de
Maranhãozinho ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e
declarou aberta a Ordem do Dia, quando o Deputado Wellington do
Curso solicitou verificação de “quórum”. Confirmada a presença do
número regimental de parlamentares para apreciação da Matéria, o
Presidente anunciou a votação, em único turno, do Parecer nº 330/
2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
contrário ao Projeto de Lei nº 233/2017, de autoria do Deputado Marcos
Caldas, que foi adiada a pedido do autor. Em primeiro e segundo turnos,
sob regime de urgência, com parecer verbal e favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania acatando emenda oferecida pela
autora, foi aprovado o Projeto de Lei nº 217/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo, que dispõe sobre instituição do “Dia Estadual de
Combate ao Feminicídio”, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Em Segundo Turno, Regime de Prioridade, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi
aprovado e encaminhado a sanção, o Projeto de Lei nº 206/2017
(mensagem nº 063/17), de autoria do Poder Executivo, que ratifica o
protocolo de intenções do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia Legal. Na sequência, o Deputado Edilázio
Júnior solicitou nova conferência do número de parlamentares
presentes. Sendo constatado a ausência de quórum, o Presidente
anunciou que o restante da Matéria ficou transferida para a próxima
Sessão. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs
758/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso;  759/2017, de
autoria do Deputado Cabo Campos e 761/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Doutor
Levi Pontes falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e
pela Liderança deste Bloco e a Deputada Andréa Murad falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve orador inscrito. Em razão da ausência de quórum
regimental, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse
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lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 10 de outubro de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE
OUTUBRO DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO  GLALBERT CUTRIM – Presidente
DEPUTADA  GRAÇA PAZ
DEPUTADO  JÚNIOR VERDE
DEPUTADO  BIRA DO PINDARÉ

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 006/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 201/

2017, que DISPÕE sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição
de concursos públicos promovidos pelo Governo do Estado do
Maranhão, aos beneficiários ativos do Programa Identidade Jovem do
Governo Federal

AUTORIA:  Deputado ROBERTO COSTA
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 007/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 203/

2017, que DISPÕE sobre a gratuidade para ocupar vaga de
estacionamento público ou privado no Estado do Maranhão ao idoso
e á pessoas com deficiência.

AUTORIA:  Deputado ROBERTO COSTA
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 11 de outubro de 2017.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E  CIDADANIA,
REALIZADA AOS 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO
DE 2017,  ÀS  10 HORAS E 45 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
LEVI  PONTES
CARLINHOS FLORÊNCIO
ROBERTO COSTA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 351/2017  – (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº  217/2017 – que DISPÕE sobre a
Instituição do “Dia Estadual de combate ao Feminicídio, no Estado do
Maranhão, e dá outras providências..

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA:  Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Pela aprovação, nos termos do voto do Relator.

Foi dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de  Outubro  de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 10 DIAS DO MÊS DE
OUTUBRO, DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
PROCEDIDA PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI  Nº 186/2017  -  DISPÕE sobre o

parcelamento de multas, da taxa de reboque e das diárias de permanência
dos veículos nos pátios de apreensão vinculados ao DETRAN-MA
em todo Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 252/2017  -  CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Esportiva Amadora do Município de Aldeias
Altas-MA.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI  Nº 253/2017  - DISPÕE sobre a identidade

visual que caracteriza o atendimento prioritário ao idoso.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 254/2017  -  CONSIDERA de Utilidade

Pública  Estadual o Instituto Jerdson Gomes Rodrigues – IJGR e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE LEI  Nº 255/2017  - (MENSAGEM GOV. Nº

081) – REGULAMENTA o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência
– FEPD, CRIA o Comitê Gestor do Fundo Estadual da Pessoa com
Deficiência – FEPD e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 256/2017  - (MENSAGEM GOV. Nº

082) – DISPÕE sobre a criação de cargos no quadro da Empresa
Maranhense de Administração Portuária – EMAP.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº 257/2017  - (MENSAGEM GOV. Nº

083) –INSTITUI o subsídio de complementação estadual ao Programa
de Aquisição  de Alimentos Modalidade Incentivo à Produção e ao
Consumo de Leite – PAA Leite.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
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RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 258/2017 - INCLUI os festejos e

procissões tradicionais das igrejas históricas situadas no centro de São
Luís, no calendário turístico e religioso do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/2017
– CONCEDE a Medalha “Manoel Beckman” ao Pastor EUDES
RAULINO SARAIVA.

AUTORIA: Deputado  CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 10 de Outubro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 261/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 164/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “Regulamenta a colocação de
placas informativas em todos os shows públicos realizados pelos
Municípios e Governo do Estado do Maranhão”.

O art. 1º da proposição, por sua vez, esclarece que todos os
shows realizados no Maranhão, patrocinados ou envolvendo recursos
públicos de qualquer origem, devem conter placa com os dados
referentes à realização do evento, descriminando obrigatoriamente: os
nomes de cada atração contratada e o respectivo valor; das empresas
responsável pela estrutura de palco e o valor; da empresa responsável
pelo equipamento de som e o valor, além da origem dos recursos para
as contratações.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição Estadual, vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre “organização administrativa” e
“criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual”.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública    esta-dual.

Observa-se que o Projeto de Lei em exame busca dar
um status legal à matéria que, por sua natureza, é de caráter

eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do Poder
Executivo.

A colocação de placas informativas em todos os shows
públicos, configura-se publicidade de informação de interesse público,
cuidando da comunicação governamental que abrange as atividades e as
ações desenvolvidas pela Administração Pública, prestando conta de
seus atos e atividades administrativas.

Tal ato de publicidade, todavia, poderá dar-se de várias formas,
inclusive, na internet, de acordo com a avaliação do órgão responsável
pela administração do interesse público, sempre atento às suas
possibilidades e às necessidades concretas da população.

 Vê-se que, na maior parte dos casos, cabe ao Executivo, no
uso da discricionariedade que lhe foi conferida pela Constituição, a
realização de tais medidas.

Por outro lado, quando Lei de inciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus órgãos demandados
diretamente a realizar despesa pública não prevista no orçamento para
atendimento de novo encargos, com ou sem indicação de sua fonte de
cobertura inclusive para os exercícios seguintes, ela também padece de
inconstitucionalidade por incompatibilidade com o artigo 43, inciso
III, da Constituição Estadual que reserva ao Chefe do Poder Executivo
iniciativa legislativa, sobre matéria orçamentária.

Ademais, é preciso lembrar que não cabe ao Legislativo Estadual
regular matéria de interesse local, ou seja, do plano municipal de
administração como determinado na ementa da proposição.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos

pela rejeição do Projeto de Lei ora em comento, em face de sua
inconstitucionalidade e ilegalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 164/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 10 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 353/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 250/2017, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que Inclui no Calendário Cultural Oficial do
Governo do Estado do Maranhão, o Evento Festival de Cultura Popular
de Fortuna e dá outras providências.

Nos termos do presente projeto de Lei, ficam incluídas no
Calendário Cultural Oficial do Governo do Estado do Maranhão, o
Evento Festival de Cultura Popular de Fortuna, a ser comemorado
anualmente, na segunda quinzena do mês de julho.  Justifica o autor da
proposição de lei que o Festival de Cultura Popular de Fortuna é uma
tradição que já vem sendo realizado em Fortuna. O evento que acontece
anualmente na segunda quinzena do mês de julho. Este Festival segue
para a sua decima oitava edição. O evento, que é uma iniciativa da
Prefeitura de Fortuna, sob a coordenação da secretária de cultura, tem
como foco principal desenvolver uma programação da cultural popular
do município O Festival de Cultura Popular de Fortuna já atinge um
público de aproximadamente 10.000 (dez mil) a 15.000 (quinze mil)
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pessoas, o público que vem aumentando a cada ano. Portanto, a inclusão
do festival no calendário maranhense é para ressaltar a importância do
evento como uma alternativa cultura para abrir novas perspectivas na
economia da região através do turismo cultural regional.  Essa medida
por si só, atende a pertinência da matéria.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
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 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 250/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 355/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 247/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que Institui o Dia 04 de abril como o Dia
Estadual dos Protetores dos Animais.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o Dia
Estadual dos Protetores dos Animais, a ser celebrado anualmente, no
dia 04 de abril.

Esclarece o autor da Proposição de Lei, que o dia 4 de Abril é
considerado o Dia Mundial dos Animais de Rua. Por essa razão, o
presente Projeto de Lei pretende prestar uma justa homenagem para
todos aqueles que se dedicam a resgatar animais que vivem
abandonados. Em suas ações, os Protetores de Animais promovem a
conscientização em relação às necessidades desses seres especiais
que são dotados de individualidades e que, como nós, têm uma vida
que precisa ser respeitada. A instituição do Dia dos Protetores dos
Animais no Calendário Oficial de Eventos do Estado será um
importante mecanismo de apoio a todas as pessoas que, na maioria
das vezes, não tem apoio algum de governos, mas que, mesmo assim,
fazem a diferença, resgatando, ou simplesmente ajudando, seres vivos
que vagam pelas ruas de nossas cidades. Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

De acordo, com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona aos
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-
Membro, segundo o §1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
– à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-Membros
da Federação.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
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 e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº247 /2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de outubro de 2017.
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Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 356/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Médico João Furtado de Araújo
Segundo, natural da cidade de Teresina, Estado do Piauí.

 Consta na Justificativa, que o homenageado o Senhor João
Furtado de Araújo Segundo, nascido em Teresina –PI, no dia 23/10/
1977, hoje com 40 anos. Filho de José Furtado de Araújo, nascido em
Duque Bacelar –MA e Rosemary Lima de Araújo, nascida em
Chapadinha - MA. Casou-se com a Maranhense Emanuellla Queiroz
Nobrega Furtado e tem 2 belas filhinhas ludovicenses, Isabella Furtado
e Julia Furtado. A família Furtado é composta de 7 irmãos, 5 nasceram
na Fazenda Ana Maria (Duque Bacelar – MA) de parteira às margens
do Rio Parnaíba e outros 2 irmãos em Teresina-PI. Morou até os 5
anos na Fazenda Ana Maria (Duque Bacelar – MA), quando foi para
Teresina estudar no Instituto Dom Barreto. Lá ficou do jardim ao
segundo ano do ensino médio, quando foi aprovado em medicina na
Universidade Federal do Piauí, em janeiro de 1995. Antes, na 8 série,
fez um vestibular para pedagogia, sendo primeiro colocado. Durante
todo o período que fez medicina, foi professor de biologia no Instituto
Dom Barreto no 3° ano do ensino médio, contribuindo na formação
de muitos alunos de uma das escolas mais renomadas do Brasil.
Formou-se em medicina no dia 03/03/2001. Foi à São Paulo fazer
residência médica (especialização) em cirurgia geral no Hospital
Heliópolis e angiologia/cirurgia vascular no Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo (IAMSPE). Ao término da residência,
em janeiro de 2006, retornou ao nordeste, escolhendo São Luís do
Maranhão – MA para morar e trabalhar. Atualmente coordena os
serviços de cirurgia vascular dos Hospitais Djalma Marques e
Clementino Moura, trabalha no Hospital Carlos Macieira, na UDI
Hospital e em clínicas como a Angiocentro, Procárdio, Dom e
Cardiomed. Atua nas áreas de angiologia, cirurgia vascular e
endovascular além de ecografia vascular.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento

Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 037/2017, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º037/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 10 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 357/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 241/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de as concessionárias dos sistemas de transporte
rodoviário metropolitano e intermunicipal de passageiros do Estado
do Maranhão promoverem campanha permanente de estímulo à doação
de sangue, medula óssea e órgãos, e dá outras providências.

É o relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se

parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha
essencialmente sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo
Estadual, como é o caso em análise desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

A iniciativa parlamentar de lei que versa sobre serviços públicos
denota ingerência do Poder Legislativo no âmbito de atuação reservado
ao Poder Executivo, constituindo ofensa ao princípio constitucional
da reserva da administração.

Nesse sentido, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
n. 508.827/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Segunda Turma,
DJe 19.10.2012), assim ementado:
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“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 12.614/1998. ISENÇÃO
PARCIAL. ‘ZONA SUL’. ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO ESTADO. MATÉRIA DE
INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO
FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

No Recurso Extraordinário nº 534.383/SP, o Ministério Público
Federal se manifestou da seguinte forma, sendo acatada a manifestação
pelo STF:

“De fato, a Lei Municipal n. 11.040/2001, de iniciativa
parlamentar, dispõe sobre a implantação de dispositivo
especial para embarque e desembarque de deficientes físicos
em veículos da frota de ônibus pertencente ao sistema de
transporte coletivo urbano do Município de Campinas,
matéria inserida, por disposição contida no art. 61, § 1º, II,
alíneas a e e, da Constituição Federal, no âmbito de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, e, no caso, por
aplicação do princípio da simetria, do Prefeito Municipal.
Cumpre notar que o transporte público municipal, em que
pese sua delegação mediante concessão a ente privado que
se incumbe da gestão direta do serviço, constitui atribuição
da administração pública que somente pode ter seus
parâmetros definidos por lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo. Desse modo, cabe ao Prefeito Municipal deflagrar
o processo legislativo e, a posteriori, regulamentar a lei
correspondente. [...]
(RE 534383/SP, Relatoria Min. Cármen Lúcia, fls 375-376,
11.12.2012)

Por esta razão, a proposição em análise, viola o princípio da
separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva de
administração e da reserva de iniciativa, padecendo assim de
inconstitucionalidade formal subjetiva.

Ademais, o Estado não possui competência legislativa para
obrigar as concessionárias dos sistemas de transporte rodoviário
metropolitano e intermunicipal de passageiros a promover campanha
permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos.
Isto posto, a proposição de lei sob exame, afronta os princípios
constitucionais da atividade econômica e da livre iniciativa e da
propriedade privada (art. 170, inciso II e paragrafo único, da CF/88).

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

241/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade material em
decorrência da afronta aos princípios gerais da atividade
econômica e da livre inciativa.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 241/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 10 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra

Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº359 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que propõe
a Medalha do Mérito Legislativo “Nagib Haickel” ao Senhor João
Dória Junior, Prefeito da Cidade de São Paulo-SP.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei que, o
homenageado, o Senhor João Dória Junior (1957) é empresário
brasileiro. Presidente do Grupo Doria. É membro do Conselho
Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
É jornalista e Publicitário. Foi eleito uma das personagens mais
influentes do Brasil e do mundo, pela revista Isto É. Em 2016, foi eleito
prefeito de São Paulo para os próximos 4 anos. João Doria Júnior
(1957) nasceu em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 1957. Filho de
João Doria, publicitário e ex-deputado federal que em 1964 foi cassado
e perdeu todo o patrimônio no exílio. João Doria Júnior começou a
trabalhar aos 13 anos de idade. Aos dezoito anos já era diretor de
uma rede de televisão. Saiu de uma escola particular e foi estudar em
um colégio público, em um curso noturno, para durante o dia, trabalhar
numa agência de publicidade. Aos 38 anos fundou e hoje preside a
LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, com mais de 400 empresas,
que juntas representam cerca de 40% do PIB privado nacional. Preside
o Grupo Doria, grupo de Comunicação e Marketing, composto por
cinco empresas: Doria Administração de Bens, Doria Internacional,
Doria Editora, Doria Eventos e Doria Marketing & Imagem. É membro
do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Estado
de São Paulo. Seus membros são nomeados pelo Governador do
Estado, prestam serviços não remunerados, que são considerados
serviços públicos, sob a presidência da esposa do Governador do
Estado. João Doria Júnior apresenta semanalmente, na televisão, o
programa de entrevistas, Show Business. Atualmente exerce o mandato
de Prefeito da cidade de São Paulo, pelo PSDB, foi eleito no dia 2 de
outubro de 2016, com 53,29% dos votos, tornando-se o primeiro
candidato a vencer no primeiro turno em São Paulo, desde 1992.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “b”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 808/2016, em que determina que será destinada aos membros dos
parlamentos nacional ou estrangeiro que se destacarem nas lides
parlamentares ou aos membros da classe política com decisiva
atuação para o desenvolvimento político do Estado Brasileiro;

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 036/2017, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 036/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Levi Pontes
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Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4483/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a
inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com o profissional, a Sra.  Vanna Coelho Cabral,
para ministrar o curso “Novo Código de Processo Civil”, a ser realizado
nos dias 16 a 20 de outubro de 2017, nesta Assembleia Legislativa,
com o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando proporcionar
o aperfeiçoamento técnico e proporcionar melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,10 DE OUTUBRO DE 2017. Deputado Othelino Nova Alves
Neto-Presidente em exercício da ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ERRATA

No Termo de Homologação referente ao Pregão Presencial nº
027/2017- CPL/ALEMA publicado nos Diários da ALEMA e do Estado
do Maranhão do dia 04 de setembro de 2017,

ONDE SE LÊ:
São Luís-Ma, 30 de agosto de 2017. Deputado Humberto

Coutinho. Presidente.
LEIA-SE:
São Luís-Ma, 21 de agosto de 2017. Deputado Humberto

Coutinho. Presidente.

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1405/2017-
AL. A Pregoeira da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão –
ALEMA torna público que por conveniência administrativa a Sessão
Pública de Recebimento e Abertura do Pregão Presencial nº 050/2017-
CPL/ALEMA, cujo objeto trata do Sistema de Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para fornecimento de solução
integrada de prestação de serviços de suporte e gestão do ambiente de
TI com disponibilização de ativos de TI no que se refere à execução
continuada de atividades do processo de tratamento de incidentes e
solicitações de serviços, com suporte técnico, prestando serviço de
assistência técnica em TI, atendendo à instalação, suporte e gestão do
seu ambiente de TI, visando futuras contratações pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, designada anteriormente, para as
09:30 horas do dia 24 de outubro de 2017, fica adiada até ulterior
deliberação. São Luís, 10 de outubro de 2017. SHEILA MARIA
TENÓRIO DE BRITTO. Pregoeira/ALEMA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 739/2017

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito a Resolução Administrativa nº 518/2017
datada de 26 de junho do ano em curso, que designou os servidores
RONALD FRANKLIN DA SILVA CARNEIRO, matrícula nº 1389287,
CARMEM LÚCIA SÁ DE ARAÚJO, matrícula nº  701458 e
NATANIEL DE JESUS SEREJO COELHO, matrícula nº 700377 para
constituírem a Comissão de Sindicância, que apura os fatos narrados
no Processo 3140/2017-AL.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, em São Luís, 06 de

outubro  de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 740/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no
inciso XX do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 145 da Lei
8.112/1990, 234, 235, II e 236 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão) e tendo em vista os
fatos constantes do Processo nº 3140/2017-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARIA ROSELI DE FREITAS
BARROS FERREIRA, Advogado, matrícula nº 2105, HIRAM DE
JESUS MIRANDA FONSECA, Advogado, matrícula nº 361923 e
DANIEL JOSÉ GONÇALVES FONTES, Assistente Legislativo
Administrativo, matrícula 1629005, para sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de Sindicância, para apuração dos fatos
constantes nos autos do Processo nº 3140/2017-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão
do procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de

outubro de 2017.Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 724/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o cumprimento do interstício previsto no art.
13, parágrafo único da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008, que
determina a Progressão do servidor ocupante de cargo efetivo desta
Casa Legislativa;

Considerando, ainda, a politica de valorização do pessoal desta
Casa.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a progressão funcional dos servidores do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
que integralizaram interstícios funcionais, constante do Anexo Único
desta Resolução, com observância das respectivas vigências.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 04 de

outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente. Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário.
Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo Secretário
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
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Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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