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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/10/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
5 BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.10.2017

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.
– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

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. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

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. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

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.
– RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (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
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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, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (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, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

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, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (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. – TRANSFERIDA A
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DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

19. REQUERIMENTO Nº 765/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS
MUNICÍPIOS DE AMAPÁ DO MARANHÃO, GOVERNADOR
ARCHER E CAPINZAL DO NORTE, PELA PASSAGEM DOS SEUS
ANIVERSÁRIOS COMPLETADOS NO DIA 10 DO MÊS DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO. REQUER TAMBÉM, QUE SE
DÊ CIÊNCIA AOS EXCELENTÍSSIMOS PREFEITOS E AOS
PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES DOS
ALUDIDOS MUNICÍPIOS.

VIII - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

20. 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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

21. REQUERIMENTO Nº 763/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREA MURAD, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO, SENHOR EDUARDO
LULA, CÓPIA DE TODOS OS PROCESSOS REFERENTES ÀS
LICENÇAS CONCEDIDAS À SENHORA ALANA VALÉRIA
LOPES COELHO ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017,
COM AS DEVIDAS PORTARIAS DE LICENÇA A SAÚDE
PUBLICADAS EM DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO,
BEM COMO INFORMAR OS PERÍODOS TRABALHADOS,
“DURANTE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017”, INFORMANDO
LOCAL, SETOR NO QUAL A SENHORA ALANA VALÉRIA LOPES
COELHO ALMEIDA DESENVOLVIA SUAS ATIVIDADES.

22. REQUERIMENTO Nº 766/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO CONVITE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, MARCELLUS
RIBEIRO ALVES, PARA COMPARECER AO PLENÁRIO DESTA
CASA ÀS 11 HORAS DO DIA 25 DE OUTOBRO DO PRESENTE
ANO, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
DE LEI Nº 262/17, QUE PEDE A AUTORIZAÇÃO DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID
PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO MARANHÃO –
PROFISCO II - MA

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 16/10/2017 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 268/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da elaboração e

divulgação do fluxo de caixa do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 269/17, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que dispõe sobre a reserva de 5% (cinco por cento) aos
indígenas, das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento
de cargos efetivos e de empregos públicos, no âmbito dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/17, de
autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a realização
de plebiscito para consulta popular sobre a alteração da Lei Estadual Nº
6.133/94, que cria o Município de Presidente Médici e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 2ª 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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 11/10/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Francisca

Primo.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Com a palavra a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Com a palavra o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 268 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade da elaboração e
divulgação do fluxo de caixa do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º. O Estado do Maranhão deve elaborar, divulgar e

encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e ao Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, o demonstrativo do fluxo de caixa
projetado das entradas e saídas mensais por fonte orçamentária e
consolidado da administração direta e indireta do exercício financeiro em
curso.

I - O demonstrativo do fluxo de caixa projetado do exercício
financeiro em curso deverá ser encaminhado até o décimo dia de cada mês.

II – O demonstrativo do fluxo de caixa consolidado do exercício
financeiro anterior deverá ser encaminhado até o décimo dia de cada mês
subsequente.

III - Os demonstrativos do fluxo de caixa projetado e consolidado
deverão conter o saldo da disponibilidade financeira inicial, as entradas e
saídas de recursos orçamentários do exercício, as saídas referentes a restos
a pagar de exercícios anteriores, as regularizações de entradas e saídas não
orçamentárias, o saldo da disponibilidade financeira final e o rendimento
financeiro.

Art. 2º - O descumprimento impõe aos administradores
responsáveis:

I - Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido anualmente
pela variação do IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo
do ano anterior.

II - No caso de reincidência a multa será de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), cumulativas.

Art. 3º - Poderão ser propostas modificações, na estrutura do
demonstrativo do fluxo de caixa projetado, sempre com motivação de
proporcionar maior clareza e melhoria do demonstrativo ao cidadão
maranhense, assim como adequações de melhorias nos sistemas
orçamentários, contabilidade e tesouraria, após o prazo de seis meses da
primeira versão do demonstrativo.

Parágrafo único - As propostas de modificações não
interrompem o fluxo de entrega e prazos do demonstrativo do fluxo de
caixa projetado e consolidado determinados.

Art. 4º - Será, nos mesmos prazos definidos nesta lei, divulgado o
demonstrativo do fluxo de caixa projetado e suas respectivas atualizações,
na página oficial do Estado do Maranhão na internet, sujeito no caso de
descumprimento, as penalidades do art. 2º. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de outubro de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A matéria legislativa apresentada tem como objetivo disponibilizar
ao Cidadão Maranhense, ao Legislativo Estadual e ao órgão de controle,
uma ferramenta de maior transparência atualizada e de curto prazo com o
poder de análise imediata da situação financeira do Estado do Maranhão,
razão pela qual temos a certeza de contar com o apoio e aprovação do
plenário dessa Casa de Leis.

A disponibilização dessas informações possibilitará maior
acompanhamento e controle social da situação financeira do Estado,
inclusive evitando problemas, como a dificuldade em se receber informações
de órgãos governamentais, como ocasionado no Projeto de Lei Ordinária
N° 213/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Estadual a renegociar as
operações de crédito firmadas com recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.”

Num momento em que o governo estadual requer autorização
para renegociar empréstimos e contrair novo endividamento, conforme
tramitação do Projeto de Lei Ordinária N° 262/2017, que “Autoriza o
poder executivo a contratar empréstimo junto ao banco interamericano de
desenvolvimento – bid, no valor de US$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões de dólares americanos) e dá outras providências. Ambos tramitando
nesta casa.

Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres Deputados
para aprovação da presente propositura e, ainda, a sanção do Governador
do Estado nesta importante proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de outubro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 269 / 17

Dispõe sobre a reserva de 5% (cinco por cento) aos
indígenas, das vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento de cargos efetivos e de
empregos públicos, no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário no Estado do Maranhão.

Artigo 1º - Ficam reservadas aos indígenas 5% (cinco por cento)
das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos
efetivos e de empregos públicos, no âmbito da administração pública
estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e
das sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Maranhão,
sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 10 (dez),
na forma desta Lei.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se a todos os concursos
públicos que vierem a ser realizados no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

§ 2º - Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de
vagas reservadas a candidatos indígenas, este será aumentado para o
primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior a
0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro imediatamente
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).

§ 3° Os candidatos destinatários da reserva de vagas a indígenas
sempre concorrerão à totalidade das vagas existentes, sendo vedado
restringir-lhes o acesso aos cargos ou empregos objeto do certame às vagas
reservadas.

§ 4° Os candidatos que não sejam destinatários da reserva de
vagas a indígena concorrerão às demais vagas oferecidas no concurso,
excluídas aquelas objeto da reserva.
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§ 5° Não havendo candidatos indígenas aprovados, as vagas

incluídas na reserva prevista neste artigo serão revertidas para o cômputo
geral de vagas oferecidas no concurso, podendo ser preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação.

§ 6º - Os editais dos concursos públicos deverão especificar o
total de vagas correspondente à reserva para cada cargo ou emprego público
oferecido.

Artigo 2º - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos
indígenas aqueles que se autodeclararem índio no ato da inscrição no concurso
público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.

§ 1° - A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido
às regras gerais estabelecidas no edital do concurso, caso não opte pela
reserva de vagas.

§ 2° - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato
será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à
anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Artigo 3º - A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre
o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com
deficiência e a candidatos indígenas.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único - A presente lei aplica-se apenas aos concursos

cujos editais forem publicados após a sua promulgação e ainda estejam na
fase de inscrição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de outubro
de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei constitui uma adaptação, para o âmbito do
Estado do Maranhão, da Lei Federal nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
que “reserva aos indígenas nas Universidades Públicas no Brasil”, que
reserva vagas aos indígenas nas Universidades e Instituições Federais de
Ensino Superior.

Comumente, relaciona-se o índio a uma figura lúdica, que habita o
universo dos livros didáticos ou literários ou ambientes longínquos e
desconhecidos. Por isso mesmo é um povo que sempre desperta atenção
e curiosidade, dadas as diferenças de seus hábitos, costumes e tradições se
comparadas à sociedade e outras comunidades brasileiras. Mas é preciso
saber e perceber que os índios estão mais próximos do que se imagina.

Os Povos indígenas sempre estiveram à margem dos padrões
culturais brasileiros, pela intolerância e discriminação social e racial da
cultura dominante que obviamente estabelece as regras da informação e
comunicação.

O Poder Público vem trabalhando em prol da redução da
desigualdade, através de Políticas Públicas Sociais.No entanto, precisamos
fazer muito mais.

O Maranhão, segundo o IBGE, os indígenas chegam a
aproximadamente 50 mil. Há uma dívida do Estado do Maranhão com os
índios que aqui habitam, por tudo quanto colaboraram pelo desenvolvimento
do Estado, seja no aspecto econômico, cultural, religioso e social, desde o
século XVII até a presente data. A população indígena passaram por
sofrimentos, explorações, humilhações, que precisam reparação por parte
do Poder Público.

A implementação de políticas públicas para combater as causas
da violência, razão pela qual o presente Projeto de Lei, vem ao encontro
deste esforço governamental de oferecer à população negra mais
oportunidades de inserção social através do emprego aos indígenas.

Esse conjunto de ações estatais põe em evidência a preocupação
do Poder Público, e do nosso Estado em especial, com a adoção de outras
ações já implantadas, e espera-se que a reserva de vagas proposta constitua
avanço significativo na efetivação da igualdade de oportunidades e que os

quadros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário passem efetivamente
a refletir a diversidade existente na população do Estado do Maranhão.

Portanto, o presente Projeto de Lei busca instituir: o acesso de
índios aos cargos e empregos públicos de nosso Estado, para tentar diminuir
as desigualdade com a população indígena.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de outubro
de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011 / 17

Dispõe sobre a realização de plebiscito para consulta
popular sobre a alteração da lei estadual nº 6.133/94
que cria o município de Presidente Médici e dá outras
providências.

Art. 1º - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão
realizará plebiscito para consulta à população do Município de Presidente
Médici, a fim de que se manifestem sobre a alteração do nome do referido
município para Santa Teresa do Paruá, nos termos do que dispõe o artigo
144-A, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

O Município de Presidente Médici foi criado pela Lei Estadual nº
6.133/94 através do processo de desmembramento do Município de Santa
Luzia do Paruá - MA.

A alteração do nome atende à sociedade local que clama pela
mudança da nomenclatura do município, solicitando a sua alteração para
Santa Teresa do Paruá, por ter sido este o real nome da comunidade desde
sua fundação.

A atual denominação, Presidente Médici, foi resultado de uma
imposição política no ato de emancipação do município. Agrava a repulsa
social à atual nomenclatura, o fato de que o governo de Emilio Garrastazu
Médici foi terceiro presidente do regime militar.

Este período ditatorial foi caracterizado pelo cerceamento de
direitos e garantias fundamentais e em especial da liberdade de manifestação
e opinião, pela proibição e censura a manifestações culturais, artísticas e
intelectuais, que eram consideradas subversivas pelo regime posto à época.

Ressalta-se o terrível processo de perseguição, prisão e tortura
aos que se opunham ao governo de Emilio Médici. Tem-se ainda que foi
Presidente Médici que colocou em pratica o AI-5 (Ato Institucional nº 5),
que previu o fechamento do congresso, cassação de mandatos, suspensão
de direitos e demissão ou aposentadoria de servidores públicos, tudo isso
para a manutenção do controle absoluto do Regime Militar.

Desta forma, no atual estado democrático de direito, perfaz-se
inconcebível que um regime opressivo, deste período obscuro da história
de nosso país, seja homenageado dando nome a qualquer município em
nosso Estado, em especial à Santa Teresa do Paruá, nome pelo qual a
população da região e entornos já reconhece como sendo a verdadeira
designação do município.

Diante de tais fatos, para garantir que a população local se sinta
representada pelo nome de sua cidade, estamos sugerindo que seu nome
seja alterado de Presidente Médici para Santa Teresa do Paruá em
homenagem ao povoado que o originou.

Para tanto, em consonância com o artigo 144-A, inciso II da
Constituição do Estado do Maranhão, solicita-se, por meio deste Decreto
Legislativo, a realização de plebiscito à população do Município para que
se manifestem sobre a alteração.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 10 de outubro de 2017. - Bira do Pindaré
- Dep. Estadual



SEGUNDA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2017                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
REQUERIMENTO Nº 763 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeremos que o Secretario de Estado da Saúde
do Maranhão, Exmo. Sr. Eduardo Lula, envie cópia de todos os processos
referentes às licenças concedidas à Sra. ALANA VALÉRIA LOPES
COELHO ALMEIDA para tratamento de saúde durante o período de
janeiro à setembro de 2017, com as devidas Portarias de Licença a Saúde
publicadas em Diário Oficial do Poder Executivo, bem como informar os
períodos trabalhados, “durante janeiro à setembro de 2017”, informando o
local, setor no qual a Sra. ALANA VALÉRIA LOPES COELHO
ALMEIDA desenvolvia suas atividades.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de outubro de 2017. -
ANDREA MURAD - Deputada Estadual PMDB/MA

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.10.17
EM: 11.10.17

REQUERIMENTO Nº 765 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações as populações do município constantes no Anexo I do
presente requerimento, pela passagem dos seus aniversários completados
no dia 10 do  mês de outubro do corrente ano.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência aos
Excelentíssimos Prefeitos Municipais, bem como aos Presidentes da Câmara
de Vereadores dos aludidos municípios.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 10 de outubro de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

Anexo I
10/10- AMAPÁ DO MA: 22 ANOS
Prefeita: Tatiane Maia de Oliveira
10/10 – GOVERNADOR ACHER- 58 ANOS
Prefeita: Maria de Jesus Monteiro dos Santos
10/10- CAPINZAL DO NORTE- 23 ANOS
Prefeito: André portela

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 10 de outubro de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.10.17
EM: 11.10.17

REQUERIMENTO Nº 766 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhado convite ao Secretário de Estado da
Fazenda, Marcellus Ribeiro, para comparecer ao Plenário desta Casa às 11
horas do dia 25 de outubro do presente ano, para prestar informações
sobre o Projeto de Lei nº 262/2017, que pede a autorização da Assembleia
Legislativa do Maranhão para contratação de operação de crédito junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento  - BID para a implantação do

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão –
PROFISCO II - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 10 DE OUTUBRO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.10.17
EM: 11.10.17

INDICAÇÃO Nº 1218 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder, Nos
termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro a V. Exa. que
seja encaminhado expediente ao GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE
CASTRO E COSTA, solicitando que envie a esta Casa Legislativa, em
caráter urgente, Medida Provisória, reservando 5% das vagas previstas no
Concurso Público da PMMA (Edital nº 01/2017), para os indígenas, nos
mesmos termos da Lei nº 10.404/2015 (Lei de cotas para negros).

A presente solicitação se faz necessário face a necessidade de
implementação das Políticas Públicas de acesso aos Indígenas aos Cargos
Públicos no Estado do Maranhão, o que constitui um avanço significativo
na efetivação da igualdade de oportunidades e que os quadros dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário passem efetivamente a refletir a
diversidade existente na população do Estado do Maranhão.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de outubro
de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1219 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Diretor-Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, Senhor
Carlos Rogério Araújo, solicitando que sejam adotadas, pela CAEMA, as
medidas legais e administrativas para promoção das aquisições e execução
das ações de modernização e ampliação da rede de abastecimento e
distribuição de água, para a Regional da CAEMA de São João dos Patos/
MA, compreendendo os Municípios de Colinas, Mirador, Jatobá,
Paraibano, Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão,  São Domingos do
Azeitão, Barão de Grajaú, São Francisco do Maranhão, Benedito Leite,
Buriti Bravo, São Raimundo das Mangabeiras, Sambaíba, Fortaleza dos
Nogueiras, São Félix de Balsas, Loreto e Nova Iorque, a serem custeadas
com os recursos da emenda parlamentar destinada pelo ofício nº 104/
2017-GDNM, de 09 de outubro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman
em São Luís, 10 de outubro de 2017. - NINA MELO - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1220 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
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ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão, Sr. Carlos Rogério,  para que proceda com a maior brevidade
possível, a implantação de sistema simplificado de abastecimento de água
no bairro Recanto Verde, em São Luís/MA.

O Residencial Recanto Verde, fica localizado na zona rural de São
Luís. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e que desde sua
fundação, padece com a falta de infraestrutura, necessitando de algumas
intervenções, como a construção de um sistema simplificado de
abastecimento de água para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um saneamento
precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente, as famílias
que habitam no Residencial Recanto Verde, são submetidas a uma situação
de risco a saúde, uma vez que utilizam água de um poço construído pela
própria, onde não há qualquer tipo de tratamento, sendo expostas ao
contato de diversos agentes biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas
causadores de moléstias.

Ademais, devido ao crescimento da comunidade, o poço artesiano
da localidade já não consegue mais suprir a demanda da população, razão
pela qual muitas vezes torna-se necessário a contratação de carros pipas
para abastecer as residências. Ocorre que, em razão do alto custo, muitas
famílias não possuem condições financeiras para arcar com tal despesa,
causando prejuízo para as mesmas.

Assim sendo, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma melhora
significativa nas condições de vida e saúde das famílias que residem no
referido bairro, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 10 de outubro de 2017 – JUNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Não há oradores inscritos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Não há quórum para a deliberação da Ordem do
Dia.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Por 30 minutos. Não há oradores para o Grande
Expediente. Tempos dos Partidos ou Blocos. Partido Verde. Deputado
Rigo Teles, por 06 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem pela TV
Assembleia. Senhor Presidente, esta semana aconteceu um fato, lá no
município de Barra do Corda, mais precisamente no domingo e espero que
a justiça seja feita, que os fatos sejam apurados com a morte de um detento
no gaiolão da Delegacia de Barra do Corda, que tem revoltado muitas
pessoas. Porque a pessoa foi presa realmente, houve um acidente onde a

vítima não foi fatal, machucou, mas não chegou a óbito e a pessoa foi
presa, é um empresário. Até que nos prove o contrário é um cidadão de
bem da cidade, conhecido na cidade, nunca teve passagem pela polícia, foi
preso e passou a noite do domingo para segunda-feira no gaiolão, que fica
bem centro dos fundos da Delegacia de Barra do Corda. E essa pessoa
sofria de pressão, tinha problema de pressão e terminou indo a óbito e
agora a justiça tem que apurar os fatos. A população está revoltada com
essa situação e nós estamos aqui ao lado da população de Barra do Corda.
Que a justiça seja feita. Mas, Senhor Presidente, não poderia aqui deixar de
falar desta semana tão importante. Primeiro, pelo Dia de Nossa Senhora
Aparecida, a nossa Padroeira, a Padroeira do Brasil, que é muito importante
essa data. Eu que já participei, já fui à missa de Nossa Senhora Aparecida,
lá em Aparecida do Norte, e vi realmente o quanto, milhares e milhares, ou
milhões de devotos de Nossa Senhora Aparecida lá em Aparecida do
Norte, em São Paulo. E é muito bonito. Quem já foi se emociona e quem
não foi precisa ir, porque realmente é muito bonita a nossa festa da missa
de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte em São Paulo.
Mas também é o Dia das Crianças. Quem de nós que não já foi criança, que
sabe o que é a passagem da vida da criança? E também esta semana um dia
muito importante, a semana dos professores, onde tem também o Dia dos
Professores, Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª que é professor, lhe
parabenizo e parabenizo todos os professores da rede municipal, da rede
estadual, da rede federal e da privada. Todos os professores sintam-se
homenageados por essa data tão importante. Quem é que já não teve o seu
professor, o seu mestre, a pessoa que nos ensinou a dar o primeiro passo
na leitura. Então nós temos muito que agradecer, prestigiá-los, porque o
professor, de uma forma geral, deveria ser bem mais reconhecido, bem
mais remunerado, porque é quem nos dá o primeiro ensinamento até o
término da faculdade. Mas aqui fica, Senhor Presidente, o meu registro das
homenagens tão importantes dessa semana, que é no dia 15, domingo, o
dia dos professores. Parabéns a todos os professores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY- Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Deputado Eduardo Braide, por oito minutos com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhor Presidente, eu não poderia deixar de fazer registro do
centenário de um maranhense ilustre que ontem, Deputado Max, estaria
completando 100 anos, que é o nosso querido jornalista, político, ativista
Neiva Moreira. Neiva Moreira exerceu diversos cargos importantes ao
longo da sua trajetória política, mas sem dúvida nenhuma o cargo mais
importante que ele teve foi o de ser um defensor da liberdade. E foi assim
que ele fez quando passou nos jornais, onde teve atuação desde o interior
do Maranhão, após a sua infância sofrida, mas por onde passou, pelo
jornal A Pacotilha, pelos jornais que passou no Rio de Janeiro. Inclusive
chegou a fazer parte da edição como editor da Revista o Cruzeiro, que era
o semanário jornalístico mais importante daquela época do país. Depois
disso voltou para o Maranhão assumindo aqui diversas funções como
jornalista, mas principalmente como defensor da liberdade que foi. Foi o
grande líder da Oposição no período em que atuou politicamente, elegeu-
se deputado por vários mandatos, chegou a assumir diversas posições de
destaque, inclusive no cenário nacional. o então jornalista e deputado
Neiva Moreira chegou a ser presidente nacional do PDT - Partido
Democrático Trabalhista - e que, sem sombra de dúvida, a sua história de
vida, a sua atuação muito nos honra, a nós maranhenses, tem uma cadeira
com o seu nome na Academia Maranhense de Letras, lançou diversos
livros e que, portanto não poderia deixar passar em branco essa justa
homenagem ao maranhense, a essa personalidade que, até hoje, inspira, e
eu posso dizer que me sinto inspirado por ele em diversas oportunidades,
que foi a história do jornalista, político e defensor da liberdade Neiva
Moreira. Portanto, que todos possam de forma serena, de forma digna
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reverenciar a figura do que foi Neiva Moreira para o Estado do Maranhão.
Viva Neiva Moreira!

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, o senhor pode me conceder o tempo da liderança do
Bloco Independente, por gentileza?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pode usar a tribuna.

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 desenvolvemos um
projeto chamado De Olho nas Escolas. Eu, como oriundo de escola pública,
eu não fugi das minhas origens, e nem virei às costas para as minhas
origens. E por ter estudado em escola pública, tenho dedicado a minha
atuação parlamentar na luta em busca de uma educação pública de qualidade.
Eu tenho desenvolvido o projeto chamado De Olho nas Escolas, que tenho
fiscalizado as escolas públicas estaduais e municipais, já fizemos muitas
visitas às escolas públicas, nas cidades de São Luís, de Ribamar, Paço do
Lumiar, Raposa, em outros municípios, pelo interior do Estado do
Maranhão, bem como também escolas públicas estaduais, de
responsabilidade do Estado do Maranhão. Na semana passada, recebemos
a informação de que uma escola havia caído o teto, ao tomar conhecimento
da informação, nós não fomos levianos simplesmente por utilizar as fotos
da escola, cujo teto havia caído, desabado, e para fazer os questionamentos
com relação às reformas das escolas, a Escola Digna, com relação aos
procedimentos adotados pelo Governo do Estado do Maranhão. E eu
queria fazer até uma correção, quando nós fomos à escola, em Pastos
Bons, nós identificamos que a escola havia sofrido uma intervenção, só
havia sido pintado o muro da frente da escola e o muro lateral havia caído.
Quando fomos à cidade de Nova Iorque nós constatamos que o muro da
escola também estava caído, mas em momento algum dissemos que a
escola havia sido reformada. Pelo contrário, não dissemos isso, dissemos
que a escola havia sido, simplesmente, pintado o muro da frente e o muro
lateral havia caído. Diferença entre as duas cidades, entre Nova Iorque e
entre Pastos Bons. Em Pastos Bons, a cidade de Pastos Bons, a escola
havia sido colocada na relação enviada à Assembleia como se a escola
tivesse sido reformada e não foi reformada, muito embora tivesse sido só
pintado o muro. A escola de Nova Iorque estava como “a executar” e eu
caracterizei as duas escolas conforme a fiscalização. Ao chegar à escola em
Pastos Bons identifiquei que a escola constava na lista enviada para a
Assembleia como se tivesse feito uma intervenção e a intervenção fosse só
a pintura do muro e o muro estava caído e a escola não foi reformada. Em
Nova Iorque eu a qualifiquei, a caracterizei como uma escola que constava
na relação, muito embora não era para constar na relação, porque a relação
que solicitamos na Assembleia era a relação de todas as escolas que haviam
sido reformadas. Como que a escola não havia sido reformada e constava
na relação enviada para a Assembleia? E agora na cidade de Olho D’Água
das Cunhãs uma escola caiu, o teto do pátio caiu. No último final de
semana, no último domingo precisamente, fui até a escola e constatei
pessoalmente que não só o telhado que desabou está comprometido, mas
o telhado das salas de aula 1, 2, 3 e 4. Mas o mais impressionante não é o
teto da escola, do pátio da escola que desabou, é que a escola só foi pintada
a fachada, só a frente. Está aqui: Centro de Ensino Marco Maciel, Governo
do Maranhão, Governo de todos nós. Ou seja, o Governador Flávio Dino
só pintou o muro, só trocou a logomarca da governadora anterior para a
logomarca do Governo do Estado do Maranhão, uma bandeira colorida

com o nome “Governo do Maranhão, governo de todos nós”. Ou seja, que
reforma foi feita nessa escola? Primeiro, que na relação que foi enviada
para a Assembleia não consta essa escola como reformada, nem a executar,
nem previsão de reforma, mas foram lá, foram lá e pintaram o muro da
escola. Como é que pinta o muro da escola, não se faz verificação nenhuma,
o telhado do pátio comprometido, o telhado das salas de aula
comprometidas. E estamos solicitando ao Governo do Estado do Maranhão
que faça os reparos, que faça a reforma. Solicitamos ao Corpo de Bombeiros
que também faça uma inspeção nessa sala de aula, que na nossa compreensão
está com o telhado comprometido. E denunciaremos também ao Ministério
Público para que acompanhe, para que tome as devidas providências. E
além da fiscalização do Ministério Público, qual a nossa preocupação?
Para que os alunos não fiquem com o ano letivo comprometido. Então os
alunos precisam ter uma resposta do Governo do Estado. Vão transferir
para outra escola? Vai comprometer o aprendizado?  Nós estamos
fiscalizando, estamos vigilantes, estamos atentos, porque nessa escola em
Olho d’água das Cunhas,  só o que fizeram  foi pintar o muro da escola.
Como é que pinta o muro da escola e não reforma o telhado da escola?
Prova disso  é que o telhado caiu. Mostra o descaso e falta de compromisso.
E aos poucos vamos desmascarando o que eles chamam de Escola Digna,
que na verdade 300 escolas não passam de uma dezenas de escolas, e de
574 escolas  que o Governo disse que reformou ou totalmente reconstruídas
a verdade não é bem essa. Estamos concluindo um relatório e vamos fazer
uma representação junto ao Ministério Público para que possa acompanhar
as denúncias e a verdadeira situação das escolas no Estado do Maranhão.
Estamos cumprindo o nosso papel  e o nosso dever parlamentar , que é
fiscalizar o Executivo, a aplicação do dinheiro público e aplicação do
dinheiro público também na educação. E vamos cobrar e vamos fiscalizar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Liderança, Bloco Unidos Pelo Maranhão, Deputado
Bira, cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão.  Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu
quero confirmar que hoje às 16 horas, nós teremos audiência pública na
cidade de Santa Inês sobre a implantação do IEMA naquela cidade. Uma
importante conquista para região de Santa de Inês. Nós já temos o IEMA
em Pindaré Mirim e fizemos essa proposição que foi acatada pelo Governo
de transformar o prédio onde antes funcionava o SETECMA em uma
unidade plena do IEMA. Onde nós teremos lá ensino médio em tempo
integral, com formação técnica qualificada. Portanto é uma grande conquista.
E hoje a audiência tem a finalidade de discutir os cursos que serão oferecidos
pelo IEMA na cidade de Santa Inês. Portanto eu quero convidar a
população, a gestão da Prefeitura no município de Santa Inês, a prefeita
Vianey, os vereadores, enfim, todos aqueles que têm interesse nesse debate
importante de implantação do IEMA naquela cidade. Nós já temos o
IFMA em Santa Inês e agora o IEMA, que é uma grande conquista e uma
grande decisão tomada pelo Governador Flávio Dino e a sua equipe. Quero
também cumprimentar o Governador pela inauguração ontem do HTO -
Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Estado. Nós estivemos lá na
inauguração com vários parlamentares. É impressionante o que foi feito ali
neste hospital. Um hospital de alto padrão, de alta qualidade, totalmente
equipado para atender as pessoas vítimas de problemas de traumas ou
ortopédicos. Porque muitos precisam de atendimento, são mais de 8.000
na fila esperando um procedimento cirúrgico. Só no Hospital Presidente
Dutra aqui de São Luís, mais de oito mil. E com o HTO nós vamos
desafogar esta fila, além também de desafogar o Hospital Geral, que agora
será destinado exclusivamente para Oncologia, portanto realmente agora,
de fato e de direito, será o Hospital do Câncer ou de combate ao câncer no
Estado do Maranhão, um grande avanço, uma grande conquista e que
precisa ser celebrada com todo o povo do nosso estado porque na saúde
pública o Maranhão avança com muita força em todas as direções. Temos
os hospitais inaugurados no interior do estado, que são 6 hospitais já em
funcionamentos, agora temos o HTO, temos a Casa Ninar e outras medidas
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estão vindo para reforçar ainda mais a rede pública de saúde do Estado do
Maranhão. Parabéns ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Lula,
nosso colega Lula, pelo grande trabalho que está realizando na saúde
pública do Estado do Maranhão. Finalmente, Senhor Presidente, eu queria
também me reportar a uma audiência pública, aliás, uma audiência popular
que nós tivemos ontem, na Cidade Operária, e muitas reivindicações foram
apresentadas pelas lideranças comunitárias dos diversos bairros daquela
área da Cidade Operária, que é uma das áreas que mais cresce na Ilha de São
Luís, inclusive já expandindo para São José de Ribamar e, dentre as
reivindicações, uma das que mais chamou atenção e se destacou no debate
com as lideranças, que eu queria aqui enfatizar, é a transformação da UPA,
da Cidade Operária, em um hospital. Eu quero aqui inclusive levar essa
reivindicação ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Lula que pudesse
examinar e estudar a viabilidade desta medida porque hoje ela se faz necessária
em razão da alta demanda que a UPA tem que resolver a cada dia, e é uma
conquista importante você conseguir transformar a UPA num hospital, vai
melhorar o atendimento, vai dar maior fluxo e vai garantir uma condição
mais adequada, inclusive para os profissionais desenvolverem a sua
atividade. Hoje, a UPA da Cidade Operária ganhou um tamanho tal que
não dá mais para ser apenas uma Unidade de Pronto Atendimento, tem
que ser um hospital. Por isso, eu estou levando essa proposta ao
conhecimento do Governador Flávio Dino, por meio de indicação, e também
do Secretário Lula para examinarem e estudarem a possibilidade de
transformar a UPA da Cidade Operária num grande hospital para atender
toda aquela região que abrange a Cidade Operária, a Cidade Olímpica e
toda a região das vilas de São José de Ribamar, que hoje cresce, como disse
e repito, muito a expansão populacional naquela área.  Portanto, Senhor
Presidente, eram estes registros. Quero agradecer a atenção e desejar um
bom feriado, um bom Dia das Crianças, um bom Dia de Nossa Senhora
Aparecida e que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa Murad.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa. Presidente Humberto, o que venho tratar hoje nesta tribuna é a
respeito daquela gaiola em Barra do Corda, que serve de prisão, que inclusive
matou um homem. E, inclusive, eu quero solicitar e depois vou fazer isso
formalmente a V. Ex.ª, para uma comissão da Assembleia ir a Barra do
Cord, verificar a situação para que assim possamos exigir o imediato para
acabar com aquilo ali. É uma prisão, uma gaiola no fundo de uma Delegacia
em Barra do Corda onde ficam os presos. Um homem que teve uma briga
de trânsito foi jogado lá. Ficou lá, os familiares pedindo, aquilo ali era
desumano, eles ficam lá há mais de 40ºC com o sol na cabeça, ali é aberto.
A gaiola é pior do que gaiola de zoológico, Presidente Humberto, para se
ter noção. E eu acho que esta Assembleia não pode ficar sem tomar uma
providência. Acho que os Deputados, os Deputados que queiram me
acompanhar a Barra do Corda, e aí peço para a V. Ex.ª para que autorize
essa comissão ir a Barra do Corda, porque realmente isso é um verdadeiro
absurdo. A notícia ontem veio de um blog de Barra do Corda, vi no blog do
Diego Emir e de repente o que me chamou atenção não foi a manchete em
si, foi quando eu olhei a imagem, aquilo ali parecia cela. Cela não, parecia
aquelas gaiolas de zoológicos e nem bicho fica daquele jeito, porque eles
ainda tem lugar para ter sombra, esses não. Há quem diga que bandido
bom... que bandido tem que ser morto. Ninguém está nem aí. Só que a
questão não é essa, Presidente Humberto, existem pessoas de bem que às
vezes tem uma briga com um familiar, por um familiar e existem casos
como a desse senhor de 40 anos que teve uma briga no trânsito e,
simplesmente, se coloca em uma gaiola dessa. E mesmo que fossem
assassinos, os seres humanos não podem ficar em um ambiente daquele. O
Secretário Jefferson Portela, eu já falo aqui há vários e vários meses, senão
anos, ele não pode mais ocupar esse cargo de Secretário. Como é que se
permite uma coisa dessa? Nós vimos à repercussão lá da Delegacia de
Peritoró, são Delegacias, e não só a de Peritoró como milhares, várias no
Maranhão, centenas no Maranhão que estão na mesma forma acabadas. E

essa de Barra do Corda é um escândalo, ela é escandalosa. Então realmente
fico impressionada como não se toma uma atitude. O defensor público de
Barra do Corda me disse que já havia mandado, inclusive para esta Casa,
Presidente Humberto, e até vou pedir, requerer as informações que ele
mandou dessa situação dessa cela em Barra do Corda, que ele fez um
relatório encaminhando. Porque realmente isso é um verdadeiro absurdo.
Ou seja, uma pessoa que se envolveu em uma briga de trânsito, ela vai... e
só se soube por isso, por mais incrível que pareça. Uma pessoa de bem
teve uma briga de trânsito, Deputado Eduardo Braide, lá em Barra do
Corda, em uma briga e ele foi preso, quando foi preso ele foi para essa cela
e para mim uma cela da barbárie. Porque isso que acontece ali é um verdadeiro
absurdo. Ninguém nem assassinos, não diz a lei que as pessoas precisam
para se regenerar de um ambiente que melhor atenda essas pessoas? E o
que acontece no Maranhão é o seguinte: o Governador Flávio Dino falava
tão mal do governo anterior, falava da decapitação em Pedrinhas, falava
tudo, tudo e mais um pouco da segurança no governo passado; e o que está
acontecendo hoje é muito pior. Porque isso é muito pior do que o que
acontecia em Pedrinhas, porque o que acontecia em Pedrinhas, senhoras e
senhores deputados, eram os presos se rebelando e fazendo aquilo. Hoje é
o Estado que faz isso com as pessoas. Isso realmente nós não podemos
aceitar. Eu realmente quero que o Ministério Público e todas as outras
autoridades se manifestem a respeito desse assunto, porque nós precisamos
tomar uma providência imediata para o fechamento dessa câmara de tortura.
Eu sempre digo que agora o Governador Flávio Dino, em pleno século
XXI, colocou de volta aquelas prisões medievais, que ele reviveu agora. O
Maranhão agora virou isso, o Maranhão virou uma terra de ninguém. E aí
eu vou acionar a ONU. Já falei com o presidente desta Assembleia, e eu
quero realmente que V. Exas. tenham consciência do que aconteceu em
Barra do Corda, porque isso é um crime. Tempo da Liderança, Senhor
Presidente. Isso é um crime contra a humanidade. Os moradores de Barra
do Corda estão perplexos, estão impressionados, lógico, com o fato de um
homem de bem simplesmente ser morto, teve uma convulsão. Foi preso,
foi colocado lá. Quem deixou lá foram os próprios funcionários da delegacia,
os próprios policiais. E realmente eu acho que isso é mais do que bárbaro.
Eu acho que nós não podemos mais aceitar, ele convulsionou, ele só saiu
de lá morto, depois que convulsionou. Ele convulsionou, morreu. Aí tiraram
ele de lá. E o restante que está lá naquela gaiola? Eu acho que não é esse o
papel do Estado. Sequer permitiram que o senhor bebesse um copo d´água.
Essa é a segurança do Governo Flávio Dino. Então, para mim, se tiverem
outro nome que não seja tortura, degradação, desumanidade, abuso. Eu
acho que o Governo precisa, então, nos dizer o que isso significa. Então eu
vou solicitar a esta Assembleia que uma comissão vá a Barra do Corda
verificar essas “instalações” para que nós possamos requerer para fechar
essa cela da tortura. É triste, o que a gente consegue ver hoje no Maranhão
não passa do reflexo do que é o Governo Flávio Dino, hoje, que não sabe
sequer o que acontece realmente no seu Governo. Ele fala tanto da segurança
pública. A segurança pública para ele está excelente. Ele fala da saúde que
está excelente. Inclusive o Deputado Bira subiu nessa tribuna para
parabenizar sobre o Hospital de Trauma, inaugurado, Presidente Humberto,
ontem foi um dia infinitamente triste para saúde do Maranhão, aquilo é um
acinte, aquilo é uma vergonha.  Um hospital que ficou mais de um ano em
obras pago com recursos públicos para um hospital particular, um ano de
aluguel sem utilizar a clínica um dia sequer e só se moveram depois que
denunciamos. Sabe o que está acontecendo para quem está elogiando o
Hospital de Trauma? As pessoas chegam no Hospital de Trauma, ontem,
e são encaminhadas para aonde? Para o Hospital Geral. Se o governador
tivesse decência e tivesse continuado o projeto do Carlos Macieira, como
foi o objeto realmente, Presidente Humberto, isso não estaria acontecendo.
O setor de trauma estava no Carlos Macieira, uma estrutura como nenhuma
outra, mas não, ele preferiu alugar uma clínica de uma funcionária sua da
saúde para dar uma mesada para família dela por mês para colocar aquela
clínica lá para funcionar. É assim o governo Flávio Dino, das farras com o
dinheiro público.  Então, eu termino aqui minhas palavras lamentando
pelo dia de ontem, que foi um dia triste para saúde do Maranhão, assim
como está sendo o desmonte na UPA do Araçagy, porque estarei indo
verificar agora para mostrar realmente o que acontece neste governo que
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acaba tudo o que encontrou e que só está inaugurando hospitais novos que
eles tanto criticavam para fins eleitoreiros no ano que vem. Obrigada a
todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Valéria Macedo.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Sexta 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 e 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. 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, Fábio Braga, Nina Melo, Wellington do Curso, Professor
Marco Aurélio e Rafael Leitoa. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, quando
o Deputado Sousa Neto solicitou verificação de “quórum”.  Confirmada a
presença do número regimental para apreciação da Matéria, o Presidente
submeteu à deliberação do Plenário o Requerimento Verbal, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira, de inversão, solicitando que o Requerimento
nº 736/2017 de sua autoria fosse o primeiro item da Ordem do Dia a ser
votado. Este requerimento foi encaminhado a votação pelos Deputados
Eduardo Braide, pelo Bloco Parlamentar Independente; Adriano Sarney,
pelo Partido Verde e César Pires, pelo PEN, que se manifestaram
contrariamente ao pedido de inversão de pauta. Posto em votação nominal,
a pedido do Deputado Eduardo Braide, o requerimento de inversão de
pauta foi aprovado pela maioria do Plenário. Na sequência, o Presidente
anunciou a discussão e votação do Requerimento nº 736/2017, de autoria
dos Deputados Rogério Cafeteira e Fábio Macêdo, para que seja votado
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo
após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, de
autoria do Poder Executivo. Nesse momento, o Deputado Eduardo Braide
solicitou nova verificação de quórum. Confirmada a existência de quórum,
o Requerimento nº 736/2017 foi discutido pelos Deputados Max Barros e
Eduardo Braide que se manifestaram contrariamente à aprovação do mesmo.

Em seguida, o Deputado Eduardo Braide solicitou a votação nominal para
o Requerimento nº 736/2017. O pedido de votação nominal foi rejeitado e
o Requerimento nº 736/2017, foi aprovado pela maioria do Plenário.  Em
único turno, foi aprovado o Parecer nº 351/2017, de autoria da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final, ao Projeto de Lei nº
217/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que dispõe sobre a
instituição do “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”. Em segundo
turno, tramitação ordinária foram aprovados e encaminhados à promulgação
os Projetos de Resolução Legislativa nºs 035/2016, de autoria do Deputado
Vinícius Louro, que concede a “Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman” ao Tenente Coronel Everaldo Coutinho Morais; 044/2016, de
autoria da Deputada Valéria Macêdo, que concede o “Título de Cidadão
Maranhense” ao Senhor Anselmo Castelli; 004/2017, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que concede a “Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman” para o Coronel Antônio Roberto dos Santos Silva e
029/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que concede o “Título
de Cidadão Maranhense” ao Senhor Alessandro da Câmara Batista, natural
do Estado do Rio de Janeiro. O 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, assim como os
Requerimentos nºs 692 e 695/2017, do Deputado Sousa Neto; 729 e 730/
2017, da Deputada Ana do Gás; 734 e 735/2017, do Deputado Sérgio
Frota, ficaram transferidos devido à ausência dos respectivos autores e o
recurso contra o indeferimento do Requerimento nº 733/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde, foi retirado da Ordem do Dia a pedido do
autor. Em seguida, o Presidente anunciou o recurso referente ao
Requerimento nº 728/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso
ao Governador do Estado e ao Diretor Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão, solicitando os relatórios técnicos do
serviço de saneamento básico nos municípios maranhenses foi submetido
ao Plenário que manteve a decisão da Mesa, rejeitando o requerimento.
Por solicitação do Deputado Adriano Sarney, foi feita outra verificação de
“quórum”. Confirmada a existência de quórum, o Plenario aprovou os
Requerimentos nº 668 e 677/2017, ambos de autoria do Deputado Edson
Araújo, enviando Mensagem de Congratulações aos Prefeitos e aos
Presidentes das Câmaras dos Municípios de São Luís, Pinheiro, Olinda
Nova do Maranhão, Axixá, Cantanhede, São José de Ribamar, Vitorino
Freire, Igarapé do Meio e Santa Helena, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de setembro bem como o Requerimento nº 732/
2017, do Deputado Othelino Neto, solicitando a votação em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão do Projeto de Lei nº 213/2017, de autoria do Poder Executivo.
Também foram aprovados os Requerimentos nºs 738/2017, do Deputado
Bira do Pindaré, solicitando a votação em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária do Projeto de Lei nº 198/2016, de sua autoria;
Requerimento nº 740/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa,
solicitando que seja convocada uma Sessão Solene, em data a ser definida,
para homenagear o Sampaio Correa Futebol Clube, que obteve a classificação
para disputar a série B do Campeonato Brasileiro; Requerimento nº 741/
2017, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando convocação de
uma Sessão Extraordinária, para que seja votado em regime de urgência, o
Projeto de Resolução Legislativa nº 037/17, de sua autoria. Na sequência,
o Presidente anunciou o Requerimento nº 745/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde, quando foi interpelado pelo Deputado Max Barros,
que solicitou nova verificação de “quórum”. Ao ser constatado que não
existia número regimental para apreciar este e os demais Requerimentos,
eles ficaram transferidos para a próxima Sessão Ordinária. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Presidente submeteu à deliberação da
Mesa, que deferiu o Requerimento nº 761/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 03, 04 e 05 de outubro do corrente ano, período em que
empreendeu viagem à Brasília representando este Poder. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 215/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide e os Requerimentos nºs 762/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde e 763/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad.
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No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Eduardo
Braide. No tempo dos Partidos e Blocos não houve indicação dos Líderes.
Não havendo oradores inscritos no Expediente Final e nada mais havendo
a tratar, o Presidente convocou a Sessão Extraordinária aprovada na forma
dos Requerimentos nºs:  732, 736, 738 e 741/2017 e encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o presente Resumo que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 11 de outubro de 2017.

Ata da Centésima Décima Oitava Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis de setembro de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar
de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria
Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Andréa Murad, César Pires, Edson Araújo, Fábio Braga,
Othelino Neto, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio Rezende e Vinícius
Louro. O Presidente Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente: Projeto de Lei
nº 252/17, de autoria do Deputado Rigo Teles, que considera de Utilidade
Pública a Associação Esportiva Amadora do Município de Aldeias Altas;
Requerimentos nºs: 724/17, de Deputado Adriano Sarney, solicitando que
seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 25 de
setembro do corrente ano, conforme atestado médico e 725/17, do Deputado
Cabo Campos, enviando Mensagem de Pesar a família da Irmã Maria
Ducinea Ferreira da Costa, que faleceu no último dia 23. Indicações nºs:
1166/17, do Deputado Cabo Campos ao Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, Desembargador Cleones Carvalho Cunha,
solicitando que os processos judiciais que tramitam na Auditoria Militar
do Estado, sejam informatizados pelo Sistema PJE, para que melhore e
prestação jurisdicional tanto para os advogados e magistrados, assim como
para os militares que são submetidos a essa justiça especial; 1167/17,
ainda do Deputado Cabo Campos, ao Diretor Presidente da CEMAR,
Senhor Augusto Dantas Borges, solicitando que não seja desligado o
fornecimento de energia aos domingos pela manhã, na Rua São João no
Centro de São Luís, face o Culto da Igreja Mundial do Poder de Deus
acontecer nesse horário; 1168/17, ainda do Deputado Cabo Campos, ao
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando que
os Policiais Militares recém-empossados em São Luís, pertencentes à
Região Tocantina, possam retornar, os que desejarem, a sua Cidade de
origem, face estarem distantes de suas famílias; 1169/17, do Deputado
Glalbert Cutrim, solicitando que o Governador do Estado do Maranhão,
envie para esta Casa, um Projeto de Lei que estenda os benefícios da saúde
do Senhor (FUNBEM) aos pais e filhos com mais de 21 anos de idade, em
razão de que novos beneficiários não poderiam custear as despesas com
plano de saúde; 1170/17, do Deputado Wellington do Curso, também ao
Senhor Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado da Segurança
Pública, Jefferson Portela, solicitando que aprecie a possibilidade de
implantar a Carteira de Nome Social ou “Registro de Identificação Social”
para pessoas travestis e transexuais no Estado do Maranhão. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido à
publicação, após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a

palavra ao Deputado Raimundo Cutrim, que destacou a entrega, na semana
passada, pelo Governador Flávio Dino de mais 42 viaturas à polícia estadual.
O parlamentar disse que o Governador tem investido muito, tanto em
pessoal como na estrutura da Segurança Pública. Porém ele destacou que
viu na TV Globo, matéria sobre o caso da delegacia de Peritoró, cuja
construção vem desde a gestão passada e que Polícia foi despejada. O
Deputado Sousa Neto afirmou que mais uma vez o Estado do Maranhão
apareceu em cenário nacional de modo vergonhoso, porque uma delegacia
na Cidade de Peritoró foi despejada. Em seguida, ouviu-se o Deputado
Rafael Leitoa que parabenizou a Igreja Assembleia de Deus pelos seus 70
anos de serviços prestados na Cidade de Timon com trabalhos sociais
belíssimos, principalmente no meio da juventude, tendo o cuidado para
que a nossa juventude não se envolva em caminhos perigosos como o das
drogas. O Parlamentar destacou que se trata de um trabalho de vital
importância para construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada
que valoriza a família e as instituições sagradas. Com a palavra o Deputado
Júnior Verde discorreu sobre a inauguração do Hospital de Balsas,
informando que por meio da Indicação n.º 592/2016, solicitou ao
Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula,
em caráter de urgência, a celeridade na conclusão do referido Hospital. O
Deputado Zé Inácio, no seu turno, destacou a entrega de mais 47 novas
viaturas distribuídas aos municípios maranhenses e parabenizou todos os
militantes do PT que participaram das eleições setoriais. Na Tribuna o
Deputado Professor Marco Aurélio afirmou que há quase três anos luta
pela aprovação da política afirmativa da bonificação nas notas do Enem
para alunos oriundos de escolas do Maranhão, destacando que já é prioridade
da UFMA a votação da referida matéria. A seguir, o Deputado Eduardo
Braide criticou a rejeição do Requerimento nº 658/2017, de sua autoria, que
pedia consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-
MA) e à Secretaria de Previdência – Ministério da Fazenda, sobre a
regularidade de dois Decretos do Governo do Estado, que retiraram recursos
do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. Por fim, o Deputado Bira
do Pindaré relatou sua participação na audiência popular no Bairro da
Cidade Olímpica, tendo a oportunidade de ouvir as reinvindicações das
lideranças de diversos segmentos da região, que serão encaminhadas ao
Governador Flávio Dino e também ao Prefeito Edivaldo Holanda Júnior.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação em destaque da
Emenda nº 002/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, à Medida
Provisória nº 238/2017, e concedeu a palavra ao autor, para encaminhá-la
à votação. Sendo a referida Emenda rejeitada. Em seguida, foi submetida à
apreciação do Plenário, em único turno a Medida Provisória nº 238/2017
(Mensagem nº 051/17), que institui a sistemática de tributação, no âmbito
do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, esta MP foi aprovada e encaminhada à promulgação.
Em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à
Sanção Governamental o Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, que isenta de taxas de inscrição em concursos públicos os
eleitores convocados e nomeados para servirem à Justiça Eleitoral por
ocasião dos pleitos eleitorais. Em primeiro turno, regime de prioridade, foi
aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação 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, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em único turno,
tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Escritora e Professora Sônia
Almeida. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, foi encaminhado à promulgação. Assim como o Projeto de
Resolução Legislativa nº 030/2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim,
que concede o “Título de Cidadão Maranhense” ao Senhor Yossi Shelley,
Embaixador de Israel no Brasil, com parecer verbal e favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Em primeiro turno, tramitação
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ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 044/
2016, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que concede “Título de
Cidadão Maranhense” ao Senhor Anselmo Castelli; 004/2017, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa, que concede a “Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman” ao Coronel Antônio Roberto dos Santos Silva e 029/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que concede “Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Alessandro da Câmara Batista, natural do
Estado do Rio de Janeiro. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Em seguida, foram aprovados os
Requerimentos nºs 614/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos,
solicitando que seja agendada, para o dia 28 de setembro do ano em curso,
uma Sessão Solene em comemoração aos 27 anos de fundação da Rádio
FM Esperança, comemorado no dia 11 de abril; 616/2017, da Deputada
Nina Melo, encaminhado Voto de Congratulação ao Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Humberto Coutinho, pela
passagem de seu 71º (septuagésimo primeiro) aniversário em 21 de agosto
do ano em curso; 623/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, para
que seja realizada uma Sessão Solene para entrega da Medalha Manuel
Beckman, ao Senhor José Ribamar Vieira; 626/2017, de autoria do
Deputado Max Barros, solicitando que seja consignado nos Anais desta
Casa  o centenário do grande autor Josué Monte-lo, comemorado no dia 21
de agosto do corrente ano e que seja encaminhada Mensagem de
congratulações à Academia Brasileira de Letras, bem como à Fundação
Josué Montello pelo centenário desse imortal maranhense; Requerimentos
nºs: 629, 630, 631, 632 e 636/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
subscritos pelos Deputados Eduardo Braide e Max Barros,  para que seja
registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações à população do
Município de São Luís, Axixá, Pinheiro, Tuntum e São José de Ribamar,
pela passagem de seus aniversários comemorados no mês de setembro;
Requerimentos nºs: 634/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja realizada no dia 14 de dezembro de 2017, uma Sessão
Solene para a entrega do “Título de Cidadão Maranhense” ao Cineasta
Breno Ferreira, natural do Estado de São Paulo/SP; 635/2017, de mesma
autoria, solicitando que seja realizada no dia 26 de outubro de 2017 uma
Sessão Solene para a entrega da “Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman” para o Coronel Antônio Roberto dos Santos Silva;
Requerimentos nºs: 641/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja agendada para o dia 09 de novembro de 2017, uma
Sessão Solene de entrega de “Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman” à Escritora e Professora Sônia Almeida; 645/2017, do mesmo
Deputado, enviando Mensagem de Congratulações ao Deputado Federal
André Fufuca, parabenizando-o por assumir a Presidência da Câmara
Federal, nesta terça-feira dia 29 de agosto. Este requerimento foi subscrito
pelo Deputado Eduardo Braide. Foram ainda, aprovados os Requerimentos
nºs: 652/2017, da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene no dia 23 de novembro de 2017, em homenagem a
campanha “16 Dias de Ativismo pelo fim da Violência Contra as Mulheres”;
Requerimentos nºs: 653/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações à população do Município de Pinheiro, pela passagem de
seu aniversário, comemorado no mês de setembro; 654/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, encaminhando Mensagem de congratulações
ao Presidente da Associação Comercial do Maranhão, Senhor Felipe
Maranhão, pelo seu aniversário, comemorado no mês de agosto;
Requerimentos nºs: 660 e 661/2017, ambos do Deputado Zé Inácio,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações
à população dos Municípios de Pinheiro e São Luís, pela passagem de
seus aniversários, comemorados no mês de setembro; Requerimentos nºs:
665 e 666/2017, ambos do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja
registrado nos Anais da Casa Votos de Congratulações à população dos
Municípios de Nova Olinda do Maranhão e São Luís, pela passagem de
seus aniversários, comemorados no mês de setembro; Requerimento nº
669/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene no dia 30 de novembro de 2017, para a
entrega do “Título de Cidadão Maranhense” ao Senhor Alessandro Câmara
Batista; Requerimento nº 675/2017, de autoria do Deputado Professor

Marco Aurélio, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, em data
a ser definida para homenagear a Rádio Timbira do Maranhão, pela passagem
dos seus 76 anos de fundação; Requerimentos nºs: 678/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de Congratulação ao
Senhor Daniel Blume, parabenizando-o pela publicação da “Coletânea
Poética da Associação dos Poetas de Lisboa”; 679/2017, de mesma autoria,
enviando Mensagem de Congratulações ao Senhor Eduardo José Leal
Moreira, parabenizando-o por assumir a titularidade da Ouvidoria do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Requerimento nº 681/2017, de
autoria do Deputado Sérgio Frota, enviando Mensagem de Congratulação
à população do Município de Pinheiro, pela passagem de seu aniversário,
comemorado no mês de setembro; Requerimentos nºs 682 e 687/2017, de
autoria dos Deputados Sérgio Frota e Júnior Verde, enviando Mensagem
de Congratulação à População do Município de Tuntum, pela passagem
de seu aniversário, comemorado no mês de setembro; Requerimento nº
683/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, enviando Mensagem de
Congratulação à população do Município de São Luís, pela passagem de
seu aniversário, comemorado no mês de setembro; Requerimento nº 684/
2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, enviando Mensagem de
Congratulações ao Presidente da Associação Comercial do Maranhão,
Senhor Felipe Maranhão Mussalem, pela comemoração dos 163º anos da
instituição, ocorrido no dia 30/08/2017; Requerimento nº 685/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja convocada uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, para que seja discutido
e votado em Regime de Urgência, a Moção nº 012/2017, de sua autoria;
Requerimento nº 689/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja realizada uma Sessão Especial no dia 04 de outubro de
2017, para homenagear os 25 anos do Círio de Nazaré, realizado pela
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Cohatrac. Este requerimento foi
subscrito pela Deputada Valéria Macêdo; 690/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja convocada uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, para que seja discutido e
votado em Regime de Urgência, o Projeto de Lei nº 237/2017, de sua
autoria; Requerimento nº 698/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota,
enviando Mensagem de Congratulação à população do Município de Nova
Olinda do Maranhão, pela passagem de seu aniversário, comemorado no
mês de setembro; Requerimento nº 700/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial no dia 14
de novembro de 2017, em comemoração ao Dia do Conselheiro Tutelar;
Requerimentos nº 701/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo,
solicitando que seja registrado nos Anais da Assembleia Legislativa a
passagem do aniversário do Município de São Domingos do Maranhão,
comemorado no mês de setembro; Requerimento nº 702/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de Congratulação
a Senhora Raquel Dodge, parabenizando-a por assumir o Cargo de
Procuradora-Geral da República; Subscrito pelas Deputadas Nina Melo,
Valéria Macêdo, Francisca Primo e Graça Paz; Requerimentos nºs: 707/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja registrado
nos Anais desta Casa Votos de Congratulações às populações do Município
constantes no anexo I do presente Requerimento, pela passagem dos seus
aniversários completados no dia 24 de setembro do corrente ano; 708/
2017, de mesma autoria, solicitando que seja registrado nos Anais desta
Casa votos de congratulações à população do Município de Axixá, pela
passagem de seu aniversário, comemorado no mês de março; Requerimento
nº 709/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, subscrito pela Deputada
Valéria Macêdo, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa
Votos de Congratulações ao grupo pró-cirúrgico de Cirurgia Bariátrica de
São Luís, Doutor Abdon Murad Júnior, pela apresentação de sua nova
técnica para superobesos, inteiramente desenvolvida por médicos
maranhenses e que representa um grande avanço da medicina mundial na
área da cirurgia bariátrica, durante o Congresso da Federação Internacional
de Cirurgia da Obesidade, em Londres; Requerimentos nºs 711 e 712/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que
seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão,
para que sejam discutidos e votados em Regime de Urgência, a Moção nº
015/2017, de sua autoria e o Projeto de Lei nº 245/2017, (UEMASUL), de
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autoria do Poder Executivo; Requerimento nº 718/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja realizada uma Sessão
Especial no dia 09 de outubro de 2017, para homenagear os 45 anos do
SEBRAE; Requerimentos nºs 719, 720, 721, 722 e 723/2017, de autoria
do Deputado Sérgio Frota, encaminhando Mensagem de Congratulações à
população dos Municípios de Vitorino Freire, São Domingos do Maranhão,
Cantanhede, São Jose de Ribamar e Axixá, pela passagem de seus
aniversários comemorados no mês de setembro. O Requerimento nº 658/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, encaminhando consulta ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e à Coordenação
Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos, vinculada à Subsecretaria
dos Regimes Próprios de Previdência Social (Secretaria da Previdência –
Ministério da Fazenda), acerca da regularidade do Decreto nº 33.192,
publicado no Diário Oficial do Poder Executivo do dia 7 de agosto deste
ano, que retirou R$ 29 milhões do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria – FEPA, que custeia o regime próprio de previdência social
dos servidores estaduais. Foi discutido pelo Deputado Eduardo Braide
que também solicitou votação nominal. O pedido de votação nominal foi
rejeitado, assim como o requerimento. O Projeto de Lei nº 216/2016 e o
Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2016, ambos de autoria do
Deputado Vinícius Louro; e os Requerimentos nºs: 627, 668 e 677/2017,
de autoria do Deputado Edson Araújo; 692, 695 e 694/2017, de autoria do
Deputado Sousa Neto, ficaram transferidos para a próxima Sessão
Ordinária, devido à ausência dos autores. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimento nº 703/2017, de autoria do Deputado
Hemetério Weba, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas entre os dias 03 e 25 de abril do ano em curso, conforme
documento em anexo; Requerimento nº 703 e 710/2017, de autoria do
Deputado Hemetério Weba, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas no período de 03 a 25 de abril e de 01 a 26
junho do ano em curso, conforme documento em anexo. Requerimento nº
713/2017, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, solicitando que
seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 18 de
setembro do corrente ano; 714/2017, de autoria do Deputado César Pires,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada
nos dias 18 e 24 do mês de abril, assim como dos dias 11, 17, 18 do mês de
maio do corrente ano; Requerimento nº 715/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, encaminhando Mensagem de Pesar aos familiares do 3º
sargento reformado da Polícia Militar, Walterly Costa, falecido no dia 18
de setembro; Requerimento Nº 716/2017, de autoria da Deputada Nina
Melo, ao Senhor Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais do Maranhão, Marcelo Coelho, solicitando informações sobre a
implementação e execução do plano de prevenção e combate a incêndios
florestais; O Requerimento nº 717/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Estado de
Administração Penitenciária, solicitando que encaminhe a esta Casa, lista
contendo as fichas de inscrições de todos os candidatos convocados no 1º
edital de convocação do Processo Seletivo Simplificado sob nº 86/2017.
Foi indeferido e o autor recorreu da decisão da Mesa ao Plenário. Sendo o
mesmo incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Na forma
do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária as Medidas Provisórias nº 251 e 252/17 e os
Requerimentos nºs: 724/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney e
725/17, de autoria do Deputado Cabo Campos. No primeiro Horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. No
tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Max Barros falou pelo Bloco
Parlamentar Independente e pela Liderança deste Bloco e a Deputada
Andréa Murad falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. No Expediente
Final ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a Sessão determinando que fosse lavrada a
presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 de
setembro de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente. Deputado
Rafael Leitoa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Sousa Neto -
Segundo Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 ÀS 11h

ASSUNTO: 70 anos do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento n.º 549/2017, de minha autoria, em comemoração aos 70
anos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Convido para
compor a Mesa o Exmo. Senhor Conselheiro José Ribamar Caldas
Furtado, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;
Exmo. Senhor Rodrigo Lago, Secretário de Estado de Transparência e
Controle, neste ato representando o Governador Flávio Dino. Exma.
Senhora Flávia Gonzalez Leite, representando o Ministério Público de
Contas. O Senhor Alexandre Walraven, Dirigente do Tribunal de Contas
da União do Maranhão. O Exmo. Senhor Werther de Moraes Lima,
Defensor Público Geral do Estado. Convido o Deputado Glalbert
Cutrim para assumir a Presidência dos Trabalhos para que eu possa
fazer o pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Concedo a palavra ao Deputado Othelino
Neto, autor do Requerimento de Convocação desta Sessão Solene, que
falará em nome do Poder Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que preside esta Sessão. Exmo Senhor
Conselheiro Caldas Furtado, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado. Exmo Senhor Rodrigo Lago, Secretário de Estado da
Transparência e Controle, neste ato representando o Governador Flávio
Dino. Exmo Senhor Werther de Moraes Lima, Defensor Público Geral
do Estado. Senhor Alexandre Walraven, Dirigente do Tribunal de Contas
da União no Maranhão. Exma Senhora Flávia Gonzalez Leite,
representando o Ministério Público de Contas. Senhores conselheiros
aqui presentes, conselheiro Jorge Pavão, conselheiro Nonato,
conselheiro Álvaro César, conselheiro Washington Luís, conselheiro
Edmar Cutrim. Os conselheiros, acho que registrei a presença de todos
os presentes. Dos conselheiros apenas um está ausente, não é isso? E
já foi justificado pelo Presidente que ele está problema de saúde, mas
fico muito feliz em vê-los todos aqui, sejam muito bem-vindos. Inclusive
dos conselheiros presentes três já foram deputados estaduais, os
conselheiros Nonato, Pavão e Edmar já conhecem bem esta Casa,
passaram por aqui, deixaram um legado importante. Sejam bem-vindos
à Casa que foi, mas sempre será a Casa de vocês. Senhores Procuradores
aqui presentes, coronel Roberto Silva representando o comandante da
Polícia Militar coronel Pereira. Senhoras e Senhores, Senhores
Deputados que prestigiam esta sessão solene, é razão de grande
satisfação propor e ter sido aprovado por unanimidade por esta Casa
uma Sessão Solene em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas
do Estado. Falei há pouco quando me entrevistaram sobre o assunto
que o Tribunal de Contas merece ser reverenciado por diversas razões,
a principal pela sua tarefa constitucional que é de fiscalizar, de
acompanhar a aplicação dos recursos públicos, que tem por finalidade
algo que é objetivo de todos nós agentes públicos, que seja do Executivo,
seja do Legislativo, seja do Judiciário que é fazer com que o recurso
público chegue à sua finalidade principal, que é melhorar a vida da
sociedade, que é garantir que a sociedade, que as pessoas tenham os
seus direitos fundamentais garantidos. Quando o Tribunal de Contas
exerce a sua função de fiscalizar, de prevenir o mau uso dos recursos
públicos, na verdade ele está ajudando nisso, que é o fundamento de
todos nos servidores públicos que somos remunerados pela sociedade
para fazer com que as políticas públicas funcionem bem. Então o
Tribunal de Contas, nesses seus 70 anos, tem de fato um legado de
bons serviços prestados ao Maranhão, no sentido de evitar o mau uso
dos recursos públicos, muitas vezes trabalhando, o que acho até a
forma mais eficiente, de forma preventiva, buscando cada vez mais o
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acompanhamento quase que imediato da aplicação dos recursos
públicos, dentro daquilo que é possível, mas em alguns casos também
punindo gestores que às vezes por falta de cuidado e às vezes por má
fé, se utilizaram de forma indevida dos recursos públicos. Então este é
um legado importante, é preciso sim que nós reverenciemos instituições
importantes como o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão que
tem este importante legado e que é preciso que nós, em alguns
momentos, enfatizemos esse legado para que a sociedade maranhense
saiba o que o Tribunal de Contas do Estado já fez e o papel fundamental
que ele exerce no nosso Estado, em especial no que diz respeito ao
controle externo da aplicação dos recursos públicos. Então por esta
razão e também por uma razão de ordem mais pessoal, que é o fato de
ser servidor de carreira do Tribunal de Contas do Maranhão. Lembro-
me que entrei no Tribunal de Contas no primeiro concurso realizado
por essa instituição, muitos dos que estão presentes aqui, neste
auditório, viraram servidores do Tribunal de Contas do Estado
Maranhão naquele concurso que houve, salvo engano, ali em 1998, se
eu estiver errado alguém, por favor, me corrija. E aquele concurso eu
lembro bem que deu uma nova vida ao Tribunal de Contas, a partir
daquele momento. Acho inclusive que minha nomeação à época foi
assinada pelo conselheiro Nonato Lago. Acho que foi o senhor quem
me nomeou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E
aquele concurso foi um marco histórico, a partir dali o Tribunal de
Contas ganhou uma nova vida e pôde de fato cumprir com mais eficiência
ainda, porque não se faz política pública sem gente, e sem gente
qualificada, ali aquele momento de fato eu considero um momento
histórico importantíssimo do Tribunal de Contas, quase como se fosse
uma refundação do Tribunal. E de lá para cá, em seguida houve outro
concurso menor do que o primeiro, mas mais do que isso, isso os
servidores que naquela época entraram, juntando-se aos que já estavam
lá passam por um processo permanente de aperfeiçoamento e muitas
vezes isso estimulado pelo próprio Tribunal de Contas e hoje
certamente temos nos servidores do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, eu não tenho receio em afirmar, embora não esteja neste
momento no dia a dia do Tribunal, que temos um dos melhores quadros
em termos de preparo é dos Tribunais de Contas do Brasil, certamente
está aqui no estado do Maranhão. E esse processo de aperfeiçoamento,
esse processo de valorização da carreira dos servidores do Tribunal de
Contas, seja dos técnicos seja dos auditores, foi fundamental porque
isso fortaleceu o Tribunal, isso fez com que o Tribunal tivesse essa
capacidade que tem hoje de exercer, com competência, o controle externo
como faz com muita competência. E, conselheiro Edmar, V. Exa que
presidiu esta instituição por quatro vezes, certamente participou bem
e teve participação ativa neste investimento no Tribunal de Contas
nos seus servidores. Aqui boa parte dos conselheiros presentes já
presidiu o Tribunal. Conselheiro Pavão foi presidente duas vezes, o
conselheiro Nonato foi presidente três, o conselheiro Álvaro também
já foi presidente duas vezes e hoje o Tribunal é presidido com muita
competência pelo conselheiro Caldas Furtado, que está desde o início
do ano à frente do Tribunal. Então senhoras e senhores, eu fico
duplamente feliz em participar desta homenagem, porque sinto que
homenageio a boa aplicação dos recursos públicos, homenageio a
probidade administrativa e homenageio colegas do Tribunal de Contas
que se dedicam todos os dias a cuidar do recurso e do patrimônio
públicos. E este é um recado meu para os colegas auditores do Tribunal
de Contas que continuemos avançando nas conquistas funcionais, que
possamos ser cada vez mais valorizados e tenho certeza que o comando
do Tribunal de Contas que sempre é sensível a essas demandas,
certamente assim o continuará e aí, assim dessa forma, vamos continuar
fortalecendo o Tribunal de Contas. Enfim, parabenizo a todos os
servidores e servidoras do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
aos procuradores de Contas aqui representados pela procuradora Flávia
e pelo procurador Paulo que estão aqui presentes. Tem mais algum
procurador além dos dois? O Procurador Douglas, seja muito bem-
vindo também. A participação do Ministério Público de Contas e a
criação do Ministério Público de Contas também foi fundamental, foi
um momento fundamental na história do Tribunal de Contas, enfim,

parabéns ao Tribunal de Contas do Maranhão pelo belo serviço que
tem feito pelo nosso Estado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Neste momento faremos a entrega da placa
comemorativa dos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao conselheiro José de
Ribamar Caldas Furtado, Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão.

O DOUTOR JOSÉ DE RIBAMAR CALDAS FURTADO -
Bom dia a todos. Inicialmente cumprimentando os que integram a
Mesa, o Exmo Senhor Deputado Othelino Neto, autor da proposição,
que muito nos honra e muito nos alegra. O Exmo. Senhor Rodrigo
Lago, Secretário de Estado da Transparência e Controle, neste ato
representando o Governador Flávio Dino. O Exmo. Senhor Werther de
Moraes Lima, Defensor Público Geral do Estado. A Exma. Senhora
Flávia Gonzalez Leite, representando o Ministério Público de Contas.
O Senhor Alexandre, dirigente do Tribunal de Contas da União, no
Maranhão. Eu cumprimento os conselheiros aqui presentes, estou
vendo o conselheiro vice-Presidente Nonato Lago, o nosso corregedor
Álvaro César, o ouvidor Washington, o conselheiro Pavão, lá atrás Dr.
Edmar Cutrim, o único conselheiro que não pôde estar aqui hoje o
conselheiro Raimundo Oliveira, hoje muito cedo passou uma mensagem
para que eu transmitisse ao Deputado Othelino as desculpas por ele
não estar presente. Eu registro aqui também a presença dos conselheiros
substitutos Dr. Nava, Dr. Osmário, está faltando aqui também Dr.
Antônio Blecaute. Dr. Blecaute neste momento está em uma missão
especial, especialíssima, Alexandre. Nesse momento Dr. Blecaute está
na Comissão de Educação da Câmara de Deputados, representando o
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, nesse momento debatendo
as questões relacionadas com o Plano Nacional de Educação. Estão
sendo... nesse debate são dois os convidados para como palestrantes a
conselheira do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, Marisa
Serrano, que é ex-Senadora. O Ministro do TCU, que não sei o nome
até agora, não tenho na verdade essa informação do nome do Ministro
do TCU. Foram ainda convidados dois Tribunais de Contas Estaduais
para debater o tema. Tribunal de Contas do Maranhão está nesse
momento representado pelo Conselheiro substituto Antônio Blecaute
e o Tribunal e Contas da Bahia, pois bem, os Procuradores de Contas,
Dra. Flávia, que aqui representa, Dr.º Douglas, Dr.º Paulo Henrique. O
Procurador- Geral não se encontra porque está em viagem, o Jairo
Cavalcante, pois bem, eu quero cumprimentar os auditores que aqui
estão e são muitos. Ver vocês assim, lembrei daquela música: “nós
vamos invadir a sua praia”. Estamos hoje realmente invadindo aqui a
Assembleia Legislativa, os auditores, os técnicos, todos os servidores,
enfim, todos aqueles que de alguma forma ajudam o Tribunal de Contas
do Maranhão. Estou vendo ali a Lisandra, que está comandando um
trabalho de expedição dos nossos processos. É uma coisa que muito
nos empolga, muito nos orgulha e quero cumprimentar as demais
autoridades presentes, agradecer a presença de todos e  fazer uma
saudação especial ao meu tio Bernardo Caldas que aqui se encontra
como representante da família, Marcos Caldas também está ali,
representando a família. Quero cumprimentar, de uma forma muito
especial, o historiador Benedito Buzar, que neste final de semana, nos
brindou com uma matéria na sua coluna contando a história do TCE.  E
eu fiquei emocionado com a história e posso dizer, doutor Benedito
Buzar, que o que pude fazer pra agradecer, botar em rede social, em
Facebook em grupos de WhatsApp, os colegas do Brasil leram a sua
matéria, também dá uma saudação aqui, fazendo aqui o dever de casa,
cumprimentar a minha esposa Aline, que também está aqui a prestigiar
esse evento. Meus senhores, eu aproveito o momento, meu caro
Othelino, pra convidá-los a uma seguinte reflexão, indagando o seguinte:
Dentre todos os órgãos e entidades que compõem os diversos poderes
da República quais, quais possuem uma relação orgânica, mais próxima,
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mais estreita e mais intimamente imbrincada? Repito: Dentre todos os
órgãos e entidades que compõem a administração brasileira, quais estão
mais intimamente relacionados e eu não tenho dúvida que essa relação
mais próxima se dá entre o Parlamento e o Tribunal de Contas, quem
autoriza a dizer isto é a Constituição Federal, se observarmos no seu
título IV que cuida da organização dos poderes veremos logo no capítulo
I as normas que tratam do poder Legislativo, depois as do poder
Executivo após as do Poder Judiciário e encerrando o título as que
normatizam as funções essenciais à Justiça contemplando o Ministério
Público, advocacia pública, advocacia e a Defensoria Pública. Percebam
os senhores que o primeiro dos Poderes a ser lembrado pelo constituinte,
meu caro Othelino, primeiro dos poderes a ser lembrado pelo
constituinte é o Poder Legislativo, e eu pergunto: Será mero acaso,
mera coincidência ocupar o Poder Legislativo o capítulo I da organização
dos poderes? Eu tenho impressão que quando eu indago isso, eu
encontro a resposta no parágrafo único do artigo 1º da Carta da
República que diz assim: está expressamente assim consignado “todo
poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente nos termos desta Constituição”. Então todo poder
emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente nos termos da Constituição. E esta é a Casa do Povo, aqui
estão 42 representantes do povo, tenho a impressão que aí reside o
privilégio do Poder Legislativo. E o Tribunal de Contas em que parte
está situado? Respondo. No capítulo primeiro, nesse capítulo que
trata do Poder Legislativo, intitulado Do Poder Legislativo, onde se
abre uma sessão especialmente para versar sobre a fiscalização contábil,
financeira e orçamentária, é a sessão 9ª que encerra o capítulo 1º.
Continuo a indagar: Mas esse imbricamento, essa relação do Tribunal
de Contas e o Parlamento, é meramente formal? Morfológica?
Topográfica? Respondo. Não, Deputado Othelino. As relações
funcionais estão expressamente consignadas nos artigos 70 e 71, no
artigo 71, a Constituição estabelece o controle externo a cargo do
Parlamento que será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas e aí
relaciona nos incisos a competência do Tribunal de Contas. Ao
examinarmos as competências lá estabelecidas se vê com nitidez que o
Tribunal de Contas opera em favor do Parlamento em 03 momentos
básicos: na função opinativa, quando emite parecer prévio nas contas
de governo levadas a julgamento pela Casa Legislativa, são as contas
do Governador. O Governador encaminha para a Assembleia, a
Assembleia encaminha para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas
processa essas contas, emite um parecer prévio e essas contas voltam
para a Assembleia fazer o julgamento final, essa é a função opinativa.
Na função fiscalizadora, quando por iniciativa do Parlamento, Comissão
Técnica ou de Inquérito, a instituição de contas, do Tribunal de Contas
realiza inspeções e auditorias, o Parlamento, a Assembleia tem o poder
de requisitar do Tribunal de Contas inspeções e auditorias e o Tribunal
de Contas está obrigado a prestar este auxílio na função informativa. A
Constituição consigna que é dever do Tribunal de Contas prestar
informações solicitadas pelo Parlamento. Por outro lado,
autonomamente, portanto, sem provocação da Assembleia, o Tribunal
exerce a dita função jurisdicional quando julga as contas dos ordenadores
de despesas, e mais ainda, a fiscalização de ofício, aquela sem
provocação nem do Parlamento nem mesmo da coletividade, a
sancionadora quando aplica a multa, e imputa débito, estabelece
restrições de direitos, a corretiva quando emite medida cautelar e também
termos de ajuste de gestão, e aí eu já me dirijo aos meus colegas que
este é o momento para despertá-los essa necessidade, nós precisamos
também adotar, o Tribunal de Contas do Maranhão o Termo de Ajuste
de Gestão, que é uma medida, já que nos casos de auditoria operacional
se recomenda e se faz um pacto com o fiscalizado para que ele estabeleça
metas, nós já estamos trabalhando bem a questão das medidas cautelares,
mas nós precisamos evoluir para trabalharmos no chamado Termo de
Ajustamento de Gestão... a ouvidoria está aqui o nosso ouvidor, a
Consultiva, o Tribunal responde tal como a Justiça Eleitoral, o Tribunal
responde a consultas, na dúvida existem as partes legitimadas para
apresentar consulta ao TCE e o TCE processa e emite uma tese sobre
a questão apresentada. A Normativa ou Regulamentar, porque o
Tribunal de Contas tem a mesma capacidade dos Tribunais Judiciais

para se auto-organizar. Por seu turno, o Parlamento, a par de elaborar
leis, que é talvez a maior e mais importante atividade, tem dentre
outros procedimentos de fiscalização e controle, o potente,
potentíssimo poder de abrir Comissões Parlamentares de Inquéritos,
as chamadas CPI’s, que terão poderes de investigação própria das
autoridades judiciais e, nesse particular, o Parlamento não carece do
concurso do Tribunal de Contas, age autonomamente, mas nada impede,
Conselheiro... Olha lá, olha lá, estou antecipando o futuro, olha lá,
Deputado Othelino, não é obrigado a pedir, mas se o fizer, o Tribunal
estará apto para atender a demanda nas Comissões Parlamentares de
Inquéritos. Pode-se inferir, portanto, que o controle externo é
desempenhado por dois órgãos: Parlamento e Tribunal de Contas, que
ora atuam em conjunto, ora isoladamente e autonomamente, segundo a
competência que cada um recebeu do próprio texto constitucional.
Senhores, no momento em que celebramos esses 70 anos de atividades,
é nosso papel reafirmar que os Tribunais de Contas são essenciais à
estrutura institucional do nosso País, fato que torna a sociedade
também, fato que a sociedade também precisa estar ciente. Essa aliança
com o corpo social é indispensável ao aperfeiçoamento dos Tribunais.
Fazendo-nos avançar na melhoria dos nossos serviços e na
concretização de nosso papel constitucional. Os Tribunais de Contas
vêm cada vez mais solidificando esse movimento de aproximação com
a sociedade, caminho considerado irreversível, dentro dessa ótica, o
TCE acredita na construção de um novo relacionamento entre
fiscalizados e órgãos de controle, com base na capacitação e na
orientação com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública. A
perspectiva de aproximação do tribunal com os gestores públicos, e
com a sociedade, por meio de iniciativa de cunho pedagógico, marca
uma nova faz no TCE do Maranhão, em sintonia com a tendência
nacional voltada para atuação de caráter preventivo. Na esfera do TCE
maranhense, o movimento parte do fortalecimento interno para uma
atuação externa mais efetiva. O Programa TCE em Ação que estimula
ideias e projetos do corpo funcional, avança, eu estou vendo aqui
vários líderes de ações, estou vendo aqui o Franco, que lidera parte
mais cara, que é o SAE e outros tantos líderes. Eu não vou citar nomes,
já citei o nome do Franco, mas vai ficar só o nome do Franco mesmo,
porque se cometeria certamente injustiça. Mas poderia citar o nome
do Douglas, poderia se fosse o caso citar o nome da Dra. Flávia, mas
não vou citar o nome de ninguém. Pois bem, então digo que o TCE em
Ação que estimula ideias e projetos do corpo funcional, avança e se
mostra como uma iniciativa necessária envolvendo membros e
servidores das mais variadas áreas, as ideias sugiram a partir de
necessidades identificadas pelos próprios servidores. Vivenciamos hoje
o inadiável desafio de harmonizar crescimento e conservação ambiental,
contexto no qual o desenvolvimento sustentável representa uma nova
forma de desenvolvimento econômico, o TCE está atento a isto tendo
incluído a partir dessa data questões de sustentabilidade em suas
auditórias. Sem querer citar, mas já citando, não estou vendo Bruno
por aqui, eu acho que o Bruno, olha o Bruno aí, o homem da
sustentabilidade, então aí uma homenagem mais do que digna ao Bruno
que comanda essa parte da sustentabilidade e tantas e tantas outras.
Um momento de renovação como o que vivemos hoje não surge por
acaso, ele é fruto do amadurecimento conquistado ao longo desses 70
anos sintonizados com a energia que move hoje todo o contorno externo
brasileiro que se volta para o diálogo permanente com a coletividade
fortalecendo o controle social e para a atuação preventiva. Paralelo a
tudo isso, desejamos que, cada vez mais, bons e comprometidos
parceiros, como os componentes desta Casa, doutor Othelino, estejam
prontos a nos auxiliar em nossa missão, proporcionando à população
do Maranhão acesso às melhorias que o nosso povo merece, ou seja,
desenvolvimento, inclusão social, prosperidade, educação, cultura,
segurança, saúde, dignidade – dignidade - condições indispensáveis a
uma vida plena. Por fim, quero dizer que este momento de felicidade
para todos os que fazem o TCE é também o mais oportuno para
reafirmarmos nossa disposição para a continuidade desta parceria que
se tem revelado positiva e construtiva para o sucesso da missão
constitucional das duas Casas. Muito obrigado a todos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Concedo a palavra ao Senhor Rodrigo Lago,
Secretário de Transparência e Controle, neste ato representando o Ex.
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino.

O SENHOR SECRETÁRIO RODRIGO LAGO –
Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino
Neto. Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas,
Conselheiro Caldas Furtado, em nome de quem cumprimento os demais
conselheiros e também conselheiros substitutos aqui presentes.
Excelentíssima Senhora Dra. Flávia Gonzalez, Procuradora do
Ministério Público de Contas, que é algo, Presidente, que deve ser
ressaltado que o Tribunal de Contas tem já de longa data o seu próprio
Ministério Público. O Ministério Público com servidores concursados
para esta finalidade, algo que foi um tempo em vanguarda, hoje, graças
a Deus, todos os tribunais segue na mesma linha. Senhor Alexandre
Walraven, nosso Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União, coirmão aí do Tribunal de Contas do Estado, nosso Defensor-
Geral do Estado, Werther, muito prazer tê-lo aqui também presente.
Cumprimento também todos os servidores da Casa, do Tribunal de
Contas do Estado e o faço isso na pessoa do Bruno, que é o Secretário
do Controle Externo do Tribunal de Contas, com quem mantemos
sempre um diálogo intenso, às vezes, duro, mas sempre respeitoso e
respeitando aquelas premissas que eu fixarei daqui a pouco nesse breve
pronunciamento. Presidente Othelino, eu tenho essa missão inglória
de substituir o nosso Governador Flávio Dino nesse pronunciamento.
E sabemos todos do seu vigor dos seus pronunciamentos, na sua grande
oratória. E coube a mim, então, essa missão quase de um improviso.
Há pouco o Secretário Marcelo Tavares, Chefe da Casa Civil, pediu
que eu transmitisse os parabéns dele, que é quem viria representar o
Governador, mas com um problema de agenda, também, não pode
estar presente. Espero que nós estejamos todos, na quarta-feira,
Presidente, na grande festa do Tribunal, e estaremos todos lá. O Tribunal
de Contas, e quando se fala em Tribunal de Contas nos faz lembrar o
Decreto nº 966-A do governo provisório, que precede a primeira
Constituição da República. E nesse decreto, ainda naquele tempo dos
séculos atrás, Rui Barbosa, que era o Ministro da Fazenda no governo
provisório, propôs, então, a criação de um órgão, um órgão externo,
um órgão fora do Poder Executivo, que pudesse, então, fiscalizar as
contas do poder. E de lá para cá, do seu decreto em diante, desde a sua
instituição, quando ele diz que é instituído um Tribunal de Contas, ao
qual incumbirá o exame, a revisão e o julgamento de todas as operações
concernentes à receita e a despesa da República, nasce dali a mensagem
principal. E nós estamos sob uma República, sob a forma de governo
republicano. E quando nós falamos que a forma de governo é
republicana, nós queremos dizer muito claramente à população que
tudo que pertence ao Estado não pertence a ninguém e, sim, a toda a
população, ao povo. Os órgãos de controle como um todo, e a gente
sempre destaca a importância que há uma rede de controle no Estado
do Maranhão, todos esses órgãos aqui a gente vê constantemente o
Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, o Tribunal de
Contas da União, a Controladoria Geral da União, a Secretaria de
Transparência e Controle, todos tendo uma agenda comum. Agenda
que envolve transparência. Agenda que envolve o controle das contas
públicas. Há quem pergunte sempre qual é o papel da Secretaria de
Transparência em relação ao Tribunal de Contas? Há quem ache, Senhor
Presidente, que o Tribunal de Contas está subordinado ao Poder
Legislativo. Há quem ache que a Secretaria de Transparência e Controle
está subordinada ao Tribunal de Contas do Estado. E nessas horas,
Senhor Presidente, eu sempre faço questão de lembrar alguns
dispositivos da nossa Constituição, que às vezes mal lido, mal
interpretado, levam a conclusões equivocadas. O artigo 2º diz que
todos os poderes, todos eles nenhum está acima da Constituição. Todos
devem estar abaixo da Constituição e todos devem conviver de forma
independente e harmônica. E é por isso que eu sempre menciono isso.
Há um diálogo intenso entre os poderes. Diálogos às vezes ríspidos, é
verdade, mas sempre um diálogo respeitoso, sempre um diálogo que
respeita a independência de cada poder. E o Tribunal de Contas vem se

portando dessa forma. O Tribunal de Contas, que nasceu talvez em
algum desenho constitucional como uma espécie de filho do Poder
Legislativo, hoje, ganha luz própria. E isso é reconhecido pelo próprio
parlamento. Tanto o Congresso Nacional como a Assembleia Legislativa
do Estado reconhecem hoje no Tribunal de Contas um órgão realmente
independente. Era necessário desde a origem da República que algum
órgão externo, algum órgão de fora da administração pudesse com a sua
independência, lógico conhecendo as dificuldades da administração
pública, analisar cada gasto, cada centavo que é arrecadado e gasto pelo
poder público, pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo
Poder Judiciário. E tanto isso é verdade, Senhor Presidente, que a
Assembleia presta contas para o Tribunal de Contas. Para quem não
entende e quem pensa que o Tribunal de Contas é um puxadinho do
Poder Legislativo, e isso me refiro em nível nacional, hoje, os tribunais
de contas ganharam talvez não mais pela letra da lei, pela letra da
Constituição, mas, sim, pela sua posição institucional. Hoje a
honorabilidade, a respeitabilidade não apenas o corpo de Conselheiros,
mas, sim, de todo o corpo funcional do Tribunal. O Tribunal de Contas,
e aí também é o Tribunal de Conta do Estado, tem se pautado por isso,
tem levantado. E eu faço questão de parabenizar. Faço isso em seu
nome, Senhor Presidente, mas tenha a certeza que eu sei que isso não
é só mérito seu. É mérito de todo o conjunto, de todos os Conselheiros,
de todos os servidores públicos que servem ao Tribunal. Inclusive os
que são emprestados pelo Poder Executivo. E espero que algum dia
retornem para cá, para o Executivo, mais qualificados. Inclusive, o
Presidente, que hoje está sentado na Presidência em Exercício desta
Casa, que é um servidor do Tribunal, eu acredito que representa também
esse corpo funcional aqui na Assembleia. Então o Tribunal de Contas
tem se pautado por isso, pela excelência. Excelência em quê? Excelência
na exigência da transparência da despesa pública, excelência no controle
dos gastos públicos. Não basta a gente colocar no portal aquelas
informações. É necessário que aquelas informações sejam fidedignas.
É necessário que aquelas informações correspondam à correta aplicação
do dinheiro público. E é necessário criar mecanismos de controle social,
ou seja, a população vê aquela ilegalidade e tem que saber onde reclamar.
E hoje o Tribunal de Contas está de porta aberta. O conselheiro
Washington, eu não estou o avistando, minha visão está um pouco
turva, conselheiro. Nosso Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado é
quem recebe essa demanda externa da população. E quem faz essas
audiências públicas, que convida a população a denunciar para o
Tribunal aquelas irregularidades. E o Tribunal, o Presidente Caldas
anuncia aqui para mim de forma inédita, e eu fico muito contente em
ouvir isso, que o Tribunal começa a avançar agora para uma nova fase.
O Tribunal, que era nos dizeres de Rui Barbosa, era aquele controle
posterior. O Tribunal analisava as contas depois de executada, e aí
sabemos todos nós, Presidente Caldas, conselheiros, conselheiros
substitutos, servidores, servidores da Casa, deputados, deputadas que
aqui estão, que o controle a posteriori, infelizmente, não tem muito
resultado. Pouco do que se descortina da corrupção administrativa no
Brasil, pouco, pouquíssimo, quase nada. Chego a dizer que é quase
nada, retorna aos cofres públicos para a devida aplicação para o povo.
Mas o Tribunal de Contas começou a avançar. Faz um controle, hoje,
que eu posso afirmar isso, já faz, concomitante, não é isso, Presidente?
De forma concomitante, a despesa está sendo executada e o Tribunal
automaticamente já está ali fiscalizando. E não só ele como convidando
toda a população a fiscalizar e começa a avançar em um instrumento,
que hoje o Presidente do Tribunal acaba de anunciar, de um controle
preventivo, não basta ver que está errado, não basta apontar o dedo
para os erros. E sabemos que há dificuldade. Quem já foi gestor, e eu
vejo aqui no plenário diversos gestores e ex-gestores, pessoas que já
trabalharam com o dinheiro público e na ordenação da despesa, sabemos
todos da dificuldade de ordenar despesa, de gerir a Administração
pública. Aquela gestão que é sempre compartilhada com um acervo de
documentos e papeis e que também com muitos recursos humanos.
Alguns deles ainda não qualificados para esse novo momento que nós
vivemos. E aí o Tribunal de Contas avança um pouco mais para não
apenas apontar o dedo nos erros, para também trabalhar para que
esses erros não se repitam e para que se corrijam os rumos. Então,
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Presidente Caldas, senhores conselheiros, servidores e servidoras do
Tribunal de Contas, é com muita honra que eu faço esse pronunciamento,
hoje, agradecendo ao Tribunal de Contas sempre a acolhida do Controle
Interno. Quem lê a Constituição vai saber que lá no artigo 74 da
Constituição determina como missão constitucional do Controle
Interno, e eu aqui titularizo momentaneamente o Controle Interno do
Estado do Maranhão, do Poder Executivo. Nós somos apoiadores do
Tribunal de Contas. E muito mais do que apoiadores, nós somos de
fato uma extensão, uma longa mão do Tribunal de Contas na
Administração do Estado. O que o Tribunal de Contas demanda nós
sempre, quando não dar a gente vai chorar no presidente, vai chorar em
algum conselheiro, mas sempre que possível, presidente, a gente está à
disposição dentro do Poder Executivo. Porque a gente reconhece o
papel relevante do Tribunal de Contas no controle das contas públicas
estaduais. E é só com o controle das contas públicas estaduais que as
políticas públicas que nós tanto desejamos, que o Governador Flávio
Dino tanto anuncia e que eu tenho certeza que toda população
maranhense tanto espera, só assim será possível fazer entrega mínima
de justiça social. Então agradeço ao Tribunal de Contas do Estado.
Parabenizo por esses 70 anos e que venham muitos mais anos pela
frente para controle das contas públicas. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Passo a palavra ao senhor Alexandre Walraven,
dirigente do Tribunal de Contas da União no Maranhão.

O SENHOR ALEXANDRE WALRAVEN – Excelentíssimo
Senhor Deputado Othelino, em quem cumprimento as demais
autoridades presentes na Mesa e especial ao doutor Caldas, presidente
do TCE. Pessoal, eu não ia falar e não vou prendê-los muito. Não
quero fazer ninguém perder a hora do almoço, mas diante dos discursos
e do que eu vivencio desde os últimos cinco anos junto ao TCE, eu me
senti na obrigação por estar na cerimonia representando o presidente
do Tribunal de Contas da União, e dizer algumas rápidas palavras de
depoimento e de agradecimento. Como eu disse, nesses últimos cinco
anos que eu estou aqui no Maranhão, já participei da gestão do doutor
Cutrim, estive também sob a gestão do doutor Pavão e agora sob o
doutor Caldas. E nós temos notado uma crescente evolução nesse
relacionamento proativo entre TCE Maranhão e o TCU. Inclusive o
TCE ingressando à rede de controle, a sociedade está tomando
conhecimento paulatinamente do que é a rede de controle da gestão
pública do Maranhão, na qual o TCU é um dos coordenadores. E eu
tenho o doutor Saulo, a doutora Flávia, e o Dr. Paulo e vários outros
membros dessa rede de controle, composta por 25 órgãos de controles
de fiscalização que atuam juntos, em conjunto, trocando informações,
fazendo ações de fiscalização conjuntamente. E a participação do TCE
incentivando o fortalecimento dessa rede tem sido preponderante. Não
só isso; o protagonismo que nós temos notado nas ações do TCE e os
avanços tecnológicos conseguidos por esta Corte de Contas Estadual
têm servido de farol, de sinalização para os demais Tribunais de Contas
Estaduais e também para o próprio Tribunal de Contas da União. Há
avanços, há oportunidades tecnológicas que são compartilhadas e
muitas vezes copiadas. Eu estou vendo aqui o Bruno, a doutora Carmem,
o homem que é fera na tecnologia do TCE, todos os servidores que eu
conheço, alguns, e é sempre o prazer trabalhar nessa parceria. E o
principal que nós temos visto no trabalho do TCE, doutor Caldas, é o
acirramento das ações preventivas, é uma decisão firme das
administrações do TCE em progredir nessa área de ações preventivas,
doutor Lago. Porque esse é o futuro do controle. O controle não pode,
o controle externo principalmente e o interno e a própria Assembleia,
Câmaras Municipais, e Congresso Nacional, que são os responsáveis
finais pela fiscalização da boa e regular aplicação dos recursos públicos,
não podem estar em cima de cadáveres, atuando sobre o passado,
sobre a coisa que já aconteceu. E a recuperação de eventuais ativos
financeiros, ou não, se torna muito mais difícil. A ação preventiva,
usando a inteligência de forma massiva, é a forma que o controle do
futuro tem que agir. E é nesse caminho que o TCU tem ido e que eu
noto entre outros TCEs o destaque dado pelo TCE Maranhão nessa

área. E principalmente me deixa orgulhoso a forma, como eu já disse,
desde a administração do doutor Pavão e agora do doutor Caldas, o
número de ações em conjunto e a firme decisão de trabalhar em parceria
tem acontecido. Eu tenho encontrado nas outras administrações e agora
alcançando uma esfera de maior amadurecimento, um firme apoio do
doutor Caldas na presidência e do Bruno secretário do TCE na
formatação dessas ações conjuntas, que ainda hoje nós vamos até
conversar sobre isso. Então para não tomar o tempo de todos os
senhores e senhoras, eu agradeço a oportunidade de estar representando
o Tribunal de Contas da União e espero que essa parceria continue
firme, doutor Caldas, sempre em evolução. E parabenizo o TCE pelos
70 anos de fundação, não só o TCE como seus membros, servidores, a
instituição merece o orgulho de todos nós e de toda a sociedade. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Registro a presença no plenário dos Deputados
Eduardo Braide, Max Barros, Glalbert Cutrim, Marcos Caldas, Bira
do Pindaré, Francisca Primo e César Pires. Já estamos partindo para
concluir a solenidade, a Sessão Solene. Eu perguntaria se algum deputado
tem interesse em vir à tribuna? Algum conselheiro? Já que todos já se
sentiram bem representados nos oradores que já ocuparam a tribuna
hoje, enfatizo a nossa alegria, em nome da Assembleia Legislativa, em
recebê-los aqui; e finalizo trazendo e deixando a mensagem do
Presidente Humberto Coutinho, que estaria aqui hoje presente, mas
infelizmente não foi possível. Mas ele manda, presidente Caldas
Furtado, um parabéns ao Tribunal de Contas, manda uma saudação
especial e o cumprimento a todos os servidores e servidoras do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão. Enfim, nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente sessão.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 10
DIAS DO MÊS DE OUTUBRO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8 HORAS
E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
BIRA DO PINDARÉ
ANTÔNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 261/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

164/2017  -REGULAMENTA a colocação de placas informativas em
todos os shows públicos realizados pelos Municípios e Governo do Estado
do Maranhão. .

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 353 2017 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

250/2017 – INCLUI no Calendário Cultural Oficial do Governo do Estado
do Maranhão, o Evento Festival de Cultura Popular de Fortuna e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputada ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
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PARECER Nº 355 2017 -  Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

247/2017  - INSTITUI o Dia 04 de Abril como o Dia Estadual dos
Protetores dos Animais

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

do Relator.
PARECER Nº 356/2017 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037//2017 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Médico JOÃO FURTADO DE ARAÚJO
SEGUNDO, natural de Teresina-Pi.

AUTORIA: Deputado OTHELINO  NETO
RELATORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 357/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

241/2017  - DISPÕE sobre a obrigatoriedade das concessionárias dos
sistemas de transporte rodoviário metropolitano e intermunicipal de
passageiros do Estado do Maranhão promoverem campanha permanente
de estímulo à doação de sangue, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 359/2017 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036//2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo ‘Nagib Haickel” ao Senhor JOÃO DÓRIA JÚNIOR,
Prefeito de São Paulo.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado EDUARDO  BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
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
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 17/10/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 050/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a instalação
por parte das concessionárias e permissionárias de serviço público
de transporte coletivo de pessoas, de dispositivo de pânico que gere
a mensagem “ Socorro”! Assalto! nos letreiros luminosos dos veículos
para informar a ocorrência de assaltos e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 225/2017 , de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Cria normas para condução e
permanência de cães nos locais que menciona e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 251/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade
Pública a Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense, com sede
e foro no Munícipio de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 196/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Léo Cunha, que Considera de Utilidade Pública o
Instituto Social Beneficente Ebenezer – (ISBE), com sede e foro no

Município de São Luís, Estado do Maranhão  - RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 242/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Rigo Teles, que Dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento gratuito de pulseira de identificação à criança de até
doze anos em eventos públicos realizados em locais abertos no Estado
do Maranhão e dá outras providências  - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 186/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 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  - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 254/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Considera de Utilidade Pública
Estadual o Instituto Jerdson Gomes Rodrigues – IJGR, com sede e
foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 252/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Rigo Teles, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Esportiva Amadora do Município de Aldeias Altas, no
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO  CARLINHOS
FLORÊNCIO;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 258/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Inclui os Festejos e Procissões
Tradicionais das Igrejas Históricas situadas no Centro de São Luís,
no Calendário Turístico e Religioso do Estado do Maranhão  -
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 261/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Dispõe sobre Instituir no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão o “Dia da
Reforma Protestante” - RELATOR DEPUTADO  LEVI PONTES;

11- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2017
, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que Concede a Medalha
“Negro Cosme”, ao Senhor José Raimundo dos Santos Aroucha -
RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA;

12- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/2017
, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que Concede a Medalha
“Manuel Beckman “, ao Pastor Eudes Raulino Saraiva - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 11 de outubro de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material de consumo na espécie
material de limpeza, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do
artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 039/2017-SRP/CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 052/2017-CPL/ALEMA e
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 2807/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a COMERCIAL
IMPACTO LTDA, com valor total de R$ 21.780,00 (vinte e um mil
setecentos e oitenta reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas
legais. São Luís–Ma, 11 de outubro de 2017. Deputado Othelino Nova
Alves Neto. Presidente em Exercício
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Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa na

aquisição de material de consumo na espécie água mineral sem gás, visando
futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/
2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão
Presencial nº 044/2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo
de Adjudicação nº 053/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 3224/2017-
ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços com a
empresa vencedora do certame a L.H DURANS PINHEIRO: para o Item
01 com valor unitário de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos)
e total de R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais); para o Item
02 – Cota Principal com valor unitário de R$ R$ 18,29 (dezoito reais e
vinte e nove centavos) e total de R$ 137.175,00 (cento e trinta e sete mil
cento e setenta e cinco reais); para o Item 2.1 – Cota Reservada com valor
unitário de R$ R$ 18,29 (dezoito reais e vinte e nove centavos) e total de
R$ 45.725,00 (quarenta e  cinco mil setecentos e vinte e cinco reais); para
o Item 03 – Cota Principal com valor unitário de R$ 16,79 (dezesseis reais
e setenta e nove centavos) e total de R$ 125.925,00 (cento e vinte e cinco
mil novecentos e vinte e cinco reais); e para o Item 3.1 – Cota Reservada
com valor Unitário de R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos)
e total de R$ 41.975,00 (quarenta e um mil novecentos e setenta e cinco
reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São
Luís–Ma 11 de outubro de 2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente em Exercício

Objeto: Registro de Preços de material de consumo do tipo “leite
em pó integral”, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do
artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 045/2017-SRP/CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 050/2017-CPL/ALEMA e
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 3056/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a S.A PINHEIRO
SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, para o Item 01 com valores
unitário de R$ 17,00 (dezessete reais) e total de R$ 76.500,00 (setenta e
seis mil e quinhentos reais) e para o Item 1.1 com valores unitário de R$
17,00 (dezessete reais) e total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e
quinhentos reais ), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas
legais. São Luís–Ma, 11 de outubro de 2017. Deputado Othelino Nova
Alves Neto. Presidente em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3846/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 053/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Contratação
de empresa para aquisição de material permanente do tipo microfones sem
fio a serem utilizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 26 de outubro de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos

interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 11 de outubro de 2017. SHEILA MARIA TENÓRIO DE
BRITTO. Presidente da CPL, em exercício

P O R T A R I A   Nº. 938/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta do Memorando 213/2017-DA.,

R E S O L V E :
Tornar sem efeito a Portaria GP nº 850, datada do dia 12.09.2017,

que designou como gestores da Ata de Registro de Preços nº 045/2017, os
servidores JOSE PAULO FREITAS DE MELO e DANIELSON VIANA
PEREIRA,  publicada no Diário da ALEMA nº 126 de 14 de setembro do
ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
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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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