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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/10/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.10.2017

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 366/17 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 198/17, 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. – RELATOR
DEP. DR. LEVI PONTES.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 775/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO SEJA SUBMETIDO A REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, OS PROJETOS
DE LEI Nº 257 E 270/2017, ENCAMINHADOS PELA MENSAGEM
Nº 083 E 087/17, AMBOS DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

3. REQUERIMENTO Nº 776/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 256/2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE CARGOS NO QUADRO DA EMPRESA MARANHENSE DE
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO.

4. REQUERIMENTO Nº 777/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDA E VOTADA EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A
MOÇÃO Nº 17/2017, DE REPÚDIO À PROPOSTA DE
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS, APRESENTADA
INICIALMENTE PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA –
MME, DO GOVERNO TEMER, QUE VISA A REDUÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.

5. REQUERIMENTO Nº 778/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDA E VOTADA EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A
MOÇÃO Nº 21/2017, DE REPÚDIO AO PROCESSO DE
DESESTRUTURAÇÃO, ATRAVÉS DO FECHAMENTO DE

AGÊNCIAS, DO BANCO DA AMAZÔNIA DO ESTADO DO
MARANHÃO – BASA.

6. REQUERIMENTO Nº 779/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, 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 ORDINÁRIA, O PROJETO
DE LEI Nº 262/2017, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº
061/17, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

7. REQUERIMENTO Nº 780/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES COM A
POPULAÇÃO DE ICATU, PELA PASSAGEM DO SEU 403º
(QUADRINGEN TÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 26 DE OUTUBRO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR MOREIRA GONÇALVES (DUNGA) E À CÂMARA
DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE.

8. REQUERIMENTO Nº 783/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/17, DE AUTORIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

III - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 781/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO,
NETO EVANGELISTA, PARA QUE A SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES APRESENTE
INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SUAS
RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO NOS POVOADOS DE
SAQUINHO, MURIÇOCA, VARZINHA E BARREIRAS, TODOS
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO/MA.

10. REQUERIMENTO Nº 782/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 16 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAMENTO
DE FAMILIAR E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME
ATESTADOS EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 19/10/2017 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 273/17, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que obriga a realização de exame oftamológico
para diagnóstico de miopia, astigmatismo, hipermetropia, daltonismo,
ceratocone e demais patologias oculares em alunos matriculados no 1º
ano do ensino médio, nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

2. PROJETO DE LEI Nº 274/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a contratação de percentual
mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais de empresas
privadas do Estado do Maranhão.
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3. PROJETO DE LEI Nº 275/17, de autoria do Senhor

Deputado Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional de Apoio às Famílias Carentes – IEAFC.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 272/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui a “Semana Estadual de
Combate a Corrupção”.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/17,
do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel da Polícia Militar
do Maranhão Sr. Eurico Alves da Silva Filho.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 270/17, enviada pela Mensagem

Governamental Nº 087/17, que dispõe sobre a criação de empregos no
quadro efetivo da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares –
EMSERH.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/17, de
autoria da Procuradoria Geral de Justiça, que acrescenta à Lei Orgânica
do Ministério Público Estadual de dispositivos destinados à propiciar
o desenvolvimento funcional de membros, otimizando a movimentação
horizontal, atendendo ao interesse público e dos membros da carreira
ministerial.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 271/17, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual das Trabalhadoras
Domésticas no Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 022/17, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que envia Moção de Aplausos à Presidente do
CONSEPE ( Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA),
Reitora Nair Portela,  pela aprovação da política afirmativa do ingresso
qualificado.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 18/10/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, , Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,

Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Toca Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Carlinhos Florêncio, Fábio Macêdo, Hemetério Weba, Léo
Cunha, Nina Melo, Rigo Teles, Sousa Neto e Valéria Macêdo.

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 273 / 17

Obriga a realização de exame oftalmológico para
d iagnóstico de miopia, astigmatismo,
hipermetropia, daltonismo, ceratocone e demais
patologias oculares em alunos matriculados no 1°
ano do ensino médio, nas escolas da Rede Estadual
de Ensino.

Artigo 1º - As escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado
do Maranhão ficam obrigadas a realizar exames oftalmológicos para
diagnóstico de miopia, astigmatismo, hipermetropia, daltonismo,
ceratocone e demais patologias oculares em alunos matriculados no 1º
ano do ensino médio.

Parágrafo único – Os exames oftalmológicos de que esta lei
trata devem ser realizados por profissional médico especializado até
45 (quarenta e cinco) dias após o início do ano letivo.

Artigo 2º - Caso o aluno apresente laudo médico de exame
oftalmológico realizado em prazo inferior a 90 (noventa) dias da data
da matrícula, fica este dispensado de submeter-se ao exame previsto
no artigo 1º desta lei.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de

outubro de 2017. - Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 274 / 17

Dispõe sobre a contratação de percentual mínimo
de trabalhadores idosos nos quadros funcionais
de empresas privadas do estado do Maranhão.

Artigo 1º - As empresas privadas que tenham firmado
convênio; que recebam qualquer benefício ou incentivo; ou que são
contratadas pelo Estado Do Maranhão, que contenham em seu quadro
funcional 100 (cem) ou mais empregados, ficam determinadas a
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contratar, no mínimo, 3% (três por cento) de idosos do total do quadro
funcional.

Parágrafo único – Considera-se idoso as pessoas com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme dispõe a Lei Federal
n° 10.741, de 1° de outubro de 2003.

Artigo 2º - É de responsabilidade do Poder Executivo Estadual
fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 1°.

Artigo 3° - A obtenção de qualquer benefício ou incentivo
estadual, bem como a assinatura de contrato ou a celebração de convênio
com o Estado, dependerá da apresentação de certidão expedida pelo
órgão fiscalizador competente que comprove o fiel cumprimento desta
lei.

Artigo 4° - As empresas que não cumprirem a determinação
contida no artigo 1° desta lei incorrerão da perda:

I – de quaisquer benefícios ou incentivos do Estado;
II – de contratação pelo Estado;
III – da perda de convênios com o Estado.
Artigo 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de

outubro de 2017. - Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 275 / 17

Considera de Utilidad e Pública o Instituto
Educacional de Apoio as Famílias Carentes -
IEAFC

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto
Educacional de Apoio as Famílias Carentes - IEAFC com sede e foro
Rua Maranhão, nº 126, Vila Mangueira, Município de Lago da Pedra,
neste Estado.

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

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 17 de outubro de 2017. -
Carlinhos Florêncio - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 776 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
256/2017, que Dispõe sobre a criação de cargos no quadro da Empresa
Maranhense de Administração Portuária - EMAP, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERV ÁSIO SANTOS”, DO
PAlÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de outubro de 2017. –
MARCO AURÉLIO – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

REQUERIMENTO Nº 777 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, a Moção nº 17/
2017, MOÇÃO DE REPÚDIO À PROPOSTA DE PRIVATIZAÇÃO
DA ELETROBRAS, APRESENTADA INICIALMENTE PELO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME, DO GOVERNO

TEMER, QUE VISA A REDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO
NO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de outubro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

REQUERIMENTO Nº 778 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, a Moção nº 21/
2017, MOÇÃO DE REPÚDIO AO PROCESSO DE
DESESTRUTURAÇÃO, ATRAVÉS DO FECHAMENTO DE
AGÊNCIAS, DO BANCO DA AMAZÔNIA DO ESTADO DO
MARANHÃO – BASA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de outubro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

REQUERIMENTO Nº 779 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão ordinária o Projeto de Lei 262/2017, encaminhado pela
Mensagem n° 061/17, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE OUTUBRO DE
2017. – RAFAEL LEITOA – DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

REQUERIMENTO N° 780 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações com a população de ICATU, pela passagem do seu
403º (quadringentésimo terceiro) aniversário, que ocorrerá no próximo
dia 26 de outubro, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal Jose Ribamar Moreira
Gonçalves (Dunga) e à Câmara de Vereadores daquele município, na
pessoa do seu presidente.

JUSTIFICATIVA

Icatu, que em Tupi Guarani significa “Águas Boas”, é o
primeiro local do Maranhão habitado por portugueses e o segundo
município mais antigo do estado, completando 403 anos.
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 Localiza-se na microrregião de Rosário, na mesorregião do

Norte Maranhense. Foi criado em 1614.
A cidade está localizada a 101 km de São Luís, a margem

direita do Rio Munim, na Baía de São José.
Foi palco de acontecimentos importantes na história,

destacando-se a Batalha de Guaxenduba (colonização portuguesa
no MA e expulsão dos franceses do MA).

Dotada de belezas naturais imensuráveis, com uma rica
história e uma valiosa herança cultural faz parte do Polo Turístico
do Munim.

A pecuária, o extrativismo vegetal, a pesca, a lavoura permanente
e temporária, o setor empresarial e o trabalho informal são as principais
fontes de recursos para o município.

Assim congratulamo-nos com a laboriosa população de ICATU,
pelo transcurso de mais um aniversário de fundação, quando se
comemora os 403 anos da sua criação.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em São Luís (MA), 17 de outubro de
2017. - FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual/PCdoB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

REQUERIMENTO Nº 781 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário do Desenvolvimento Social do Estado do Maranhão, Neto
Evangelista, para que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
- SEDES, apresente informações sobre o andamento da execução das
obras de perfuração de poços artesianos e suas respectivas redes de
distribuição nos povoados de Saquinho, Muriçoca, Varzinha e Barreiras,
todos localizados no Município de Paraibano/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 17 de outubro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

REQUERIMENTO Nº 782 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência das sessões
plenárias realizadas nos dias 03 e 16 de outubro  do corrente ano, para
acompanhamento de familiar e atendimento médico, conforme atestados
em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 17 de outubro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

REQUERIMENTO Nº 783 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que após aprovação do Plenário, que seja

discutido e votado em Regimento de Urgência, em uma Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei Complementar nº 012/17, de autoria do Ministério Público Estadual.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em 17 de outubro de 2017.  –
Othelino Neto – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.10.17
EM: 18.10.17

INDICAÇÃO Nº 1235 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando que determine a reforma da escola Joaquim Mochel no
Município de Barreirinhas/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
outubro de 2017. - Marcos Caldas - Deputado Estadual - Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão – PSDB

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

INDICAÇÃO Nº 1236 / 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 Senhor Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Maranhão, as medidas legais e administrativas para disponibilizar 01
(uma) viatura policial ao Município de Santa Luzia do Paruá/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” 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 Nº 1237 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, do trecho de aproximadamente 1km da Rua Nova, Bairro
Alto de Fátima, no município de Santa Rita, neste estado.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

Assim sendo, a implantação do programa “Mais Asfalto”
realizado pelo Governo do Estado em parcerias com Prefeituras
Municipais, busca assegurar melhores condições de tráfego nas vias
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públicas, visando proporcionar desenvolvimento e um maior bem-
estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Santa Rita, especialmente aqueles residentes no bairro
Alto de Fátima, solicitamos por meio desta Indicação a pavimentação
asfáltica, no trecho aproximadamente de 1km que compreende a Rua
Nova e abrange cerca de 100 (cem) famílias, visando beneficiar assim a
população local, gerando renda e avanços para a região.

Ressalta-se que a pavimentação das vias urbanas, permitirá
também, a integração da referida comunidade aos povoados
circunvizinhos, diminuindo a distância entre eles, facilitando a logística
e promovendo uma melhora na acessibilidade, permitindo um
dinamismo econômico, sendo fundamental para o turismo da região,
repleta de riquezas naturais.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
trecho supramencionado, com o objetivo de facilitar a mobilidade
urbana, e melhore as condições de vida aos diversos moradores da
região que atualmente encontram-se prejudicados pela precariedade,
justificando assim a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 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.

INDICAÇÃO Nº 1238 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, do trecho de aproximadamente 1km da Avenida Principal do
Povoado Careminha, localizado no município de Santa Rita, neste
estado.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

Assim sendo, a implantação do programa “Mais Asfalto”
realizado pelo Governo do Estado em parcerias com Prefeituras
Municipais, busca assegurar melhores condições de tráfego nas vias
públicas, visando proporcionar desenvolvimento e um maior bem-
estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Santa Rita, especialmente aqueles residentes no Povoado
Careminha, solicitamos por meio desta Indicação a pavimentação
asfáltica da avenida principal, correspondente ao trecho
aproximadamente de 1km, e que abrange cerca de 100 (cem) famílias,
visando beneficiar assim a população local, gerando renda e avanços
para a região.

Ressalta-se que a pavimentação das vias urbanas, permitirá
também, a integração da referida comunidade aos demais povoados
circunvizinhos, diminuindo a distância entre eles, facilitando a logística
e promovendo uma melhora na acessibilidade, permitindo um
dinamismo econômico, sendo fundamental para o turismo da região,
repleta de riquezas naturais.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
trecho supramencionado, com o objetivo de facilitar a mobilidade
urbana, e melhore as condições de vida aos diversos moradores da
região que atualmente encontram-se prejudicados pela precariedade,
justificando assim a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 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.

INDICAÇÃO Nº 1239 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, do trecho de aproximadamente 500 metros da Rua Redenção,
Bairro do Centro, no município de Santa Rita, neste estado.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

Assim sendo, a implantação do programa “Mais Asfalto”
realizado pelo Governo do Estado em parcerias com Prefeituras
Municipais, busca assegurar melhores condições de tráfego nas vias
públicas, visando proporcionar desenvolvimento e um maior bem-
estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Santa Rita, especialmente aqueles residentes no bairro
do Centro, solicitamos por meio desta Indicação a pavimentação
asfáltica, no trecho aproximadamente de 500 metros que compreende
a Rua Redenção e abrange cerca de 500 (quinhentas) famílias, visando
beneficiar assim a população local, gerando renda e avanços para a
região.

Ressalta-se que a pavimentação das vias urbanas, permitirá
também, a integração da referida comunidade aos povoados
circunvizinhos, diminuindo a distância entre eles, facilitando a logística
e promovendo uma melhora na acessibilidade, permitindo um
dinamismo econômico, sendo fundamental para o turismo da região,
repleta de riquezas naturais.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
trecho supramencionado, com o objetivo de facilitar a mobilidade
urbana, e melhore as condições de vida aos diversos moradores da
região que atualmente encontram-se prejudicados pela precariedade,
justificando assim a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 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.

INDICAÇÃO Nº 1240 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio
Dino, ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária,
Sr. Murilo Andrade de Oliveira, a Secretária de Estado da Gestão
e Previdência, Sra. Lilian Guimarães e ao Procurador Geral do
Estado, Sr. Rodrigo Maia, com a maior brevidade possível a
convocação dos candidatos subjudices do concurso público para agente
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penitenciário, tendo em vista se tratar de uma medida de interesse
público.

Considerando o aumento significativo da população carcerária
no Brasil, a partir das últimas décadas, diante das significativas
mudanças em suas características, seja do ponto de vista da origem
socioeconômica, da diversidade dos tipos de crimes, criminalidades e
delitos, tornou necessário o aumento no número de agentes
penitenciários no País.

Nesse diapasão, o Governo do Maranhão realiza um grande
trabalho em busca da diminuição dos índices de violência no Estado e
a preocupação com a segurança e o bem-estar da população maranhense,
sugerimos por meio desta proposição a convocação dos candidatos
aprovados no concurso público do setor prisional do estado.

O referido concurso foi realizado no ano de 2016, para
provimento de vagas para o cargo de agente penitenciário. Entretanto,
devido a problemas envolvendo a prova de redação do certame, alguns
postulantes ao cargo, aproximadamente 38 (trinta e oito), encontram-
se subjudices, aguardando a convocação do Governo, para as próximas
etapas do concurso e posterior nomeação.

O agente penitenciário realiza um serviço público
importantíssimo, por salvaguardar a sociedade civil, contribuindo
através do tratamento penal, com a vigilância e custódia da pessoa
presa no sistema prisional, durante a execução da pena de prisão, ou de
medida de segurança, conforme determinadas pelos instrumentos legais,
razão pela qual justificamos a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 11 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.

INDICAÇÃO Nº 1241 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, se encaminhe oficio ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Saúde do Estado, Senhor Carlos Lula, solicitando
que seja doada ao município de AMAPÁ DO MARANHÃO, 01 (uma)
Unidade Móvel de Saúde, para que a Secretaria Municipal de Saúde
obtenha as condições mínimas de atendimento de urgência às suas
comunidades rurais mais distantes, mais isoladas e mais carentes, a
exemplo dos povoados Nova Vida e Curtisal, que estão separadas da
sede por via estradas vicinais.

Rigorosamente, senhor Presidente, a saúde pública de AMAPÁ
DO MARANHÃO é uma das mais precárias do Estado não apenas na
sua estrutura física, mas principalmente em logística de saúde, haja
vista que não possui ambulâncias para suprir as demandas de suas
comunidades, que hoje se encontram em situação que tem dificultado
enormemente o atendimento aos cidadãos.

Não fora só isso, há que se destacar que o município conta tão
somente com saúde em atenção básica, valendo dizer que o uso de
unidades móveis na complementação do sistema é de fundamental
importância para a operacionalidade, sobretudo nos deslocamentos
dos doentes até sua regional, que é a cidade de Carutapera, distante 27
quilômetros da sede.

Dentro dessa realidade, a doação dos equipamentos de saúde
de que trata esta propositura se impõe como condição sine-qua-non
à continuidade do serviço de atendimento de urgência e emergência,
sem o que, o cidadão estará francamente desguarnecido num dos seus
direitos mais elementares: a assistência à saúde.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 17 de outubro de 2017. -
Fábio Braga - Deputado Estadual – SD

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

INDICAÇÃO Nº 1242 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Infraestrutura, SR. CLAYTON NOLETO, solicitando que adote
providências no sentido de Recuperar a Estrada MA 006, no trecho
compreendido entre a Cidade de Pedro do Rosário ao Povoado Pacas
Município de pinheiro na Baixada Maranhense.

Pedro do Rosário, município do Maranhão, está localizado, à
66 km de Pinheiro e conta com mais de 24 mil habitantes, e estar
administrativamente ligada a Regional de Pinheiro onde precisam
deslocar se diariamente para tratar de vários assuntos, principalmente
atendimentos de saúde, jurídicos, bancários e educacionais onde nossos
estudantes frequentam o campus do IFMA e os demais campus
universitários.

Com a conclusão do trecho de 42 KM, da Referida MA entre
Pedro do Rosário e o Povoado Cocalinho na BR 316 Município de Zé
doca, por meio do programa “Mais Asfalto” do Governo do Estado,
aumentou muito o trafego de veículos e caminhões pesados, e o trecho
de 54 KM, entre Pedro do rosário e o Povoado Pacas em Pinheiro que
já estava danificado piorou ainda mais, inclusive com a queda da ponte
do Igarapé role e dance,  onde hoje o trafego no local está sendo feito
por um desvio por dentro do córrego  que com a chegada das chuvas irá
interromper causando grande transtorno para a população que necessita
dessa estrada todos os dias, onde circulam mais de 10 (dez) mil pessoas
diariamente, e a falta de infraestrutura adequada, tem atrapalhado a
circulação de pessoas e veículos, nesse sentido se faz  necessário a
intervenção do Estado, a fim de que se possa garantir  as melhorias da
via , vindo a proporcionar maior mobilidade, e melhor Qualidade de
Vida a Todos!

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 17 de outubro de 2017. - Toca Serra
- Deputado Estadual PTC

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado inscrito, Deputado Júnior Verde, convido
para a tribuna.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica: não amem o mundo, nem o que nele há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há
no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos
bens não provêm do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça
passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
(João 2:15-17). Com essa mensagem bíblica, Exmo Senhor Presidente
Humberto Coutinho, quero cumprimentar V. Exa em nome de quem
saúdo todos os nobres parlamentares presentes na sessão,
cumprimentando a imprensa, galeria, aqueles que estão nos
acompanhando aqui na manhã de hoje, também a todos que nos
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acompanham pela da TV Assembleia e redes sociais. Então que Deus
abençoe a todos. Senhor Presidente, ontem estive presente em uma
reunião para definir, inclusive objeto já de várias iniciativas nossas de
apoio a um grupo de moradores do Residencial Nova Esperança,
Comunidade Nova Esperança que fica em Paço do Lumiar. Tivemos
uma reunião ontem na sede da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, com o nobre Secretário Chico Gonçalves que estava lá
representado com a comissão daquela Secretaria importante, para
discutirmos um termo de acordo que foi já encaminhado à 1ª Vara de
Paço do Lumiar. É um termo que já está aguardando apenas a
homologação da Justiça para que de fato possamos atender 321 famílias,
Senhoras e Senhores, 321 famílias que serão ali fixadas em propriedades,
em lotes de terra em 07 hectares que será fornecido pelo Governo. E
aqui eu quero parabenizar a iniciativa inclusive da própria FUNAC,
que é requerente, que é a Fundação da Criança e Adolescente, que lá
nesse espaço também, além dos 07 hectares que vão ser doados às
famílias, nós vamos também ter alguns empreendimentos públicos
naquela localidade de Paço do Lumiar, tanto a Sede da FUNAC também,
uma unidade da FUNAC na verdade, como também ali o IEMA e
outros empreendimentos públicos. Então a comunidade vai ganhar não
só os seus lotes, o direito a moradia, porque do lote sabemos que vão
edificar suas residências. E é o que nós queremos, que essas famílias
sejam ali fixadas, porque aquele espaço, aquela propriedade que é do
Estado foi invadida alguns anos atrás e ali gerou, da invasão gerou ali
uma espécie de loteamentos, mas que não estava regulamentado, é
objeto de litígio inclusive, que está na Justiça. Tem um processo
tramitando na 1ª Vara de Paço do Lumiar e nesse sentido infelizmente
o ano passado, quando eu era Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, nos deparamos com essa situação, que ali já tinha ordem de
despejo, na verdade ordem de reintegração de posse. E as famílias
seriam despejadas, ou seja, sairiam das suas residências. Ali já tem casa
de alvenaria, é uma comunidade consolidada, praticamente com ruas,
com comércio, com toda a infraestrutura já de um bairro. E ficaria
realmente uma situação muito difícil. Pastor Otoniel, imagine as famílias
saírem dos seus lares ali, por mais que seja uma invasão, mas perderem
as suas residências, suas casas. E como disse a mensagem bíblica aqui,
nós temos que pensar nas riquezas do mundo, do mundo espiritual e
não do mundo físico. E, nesse sentido, desabrigar essa famílias, as
famílias ali com seus filhos, pais, mães que ali querem realmente o
melhor para as sua famílias, não pela condição do loteamento, mas
pelo acesso à dignidade, o acesso que é primordial, que é a moradia
dessas famílias. E, nesse sentido, nós estivemos ontem defendendo as
mais de 321 famílias que ali residem. E aqui eu quero parabenizar,
aguardando apenas, eu repito, aguardando apenas hoje o parecer
favorável aí da homologação do termo de acordo. Então nós estivemos
com uma comissão. Inclusive a comissão esteve na manhã de ontem
ainda no nosso gabinete. E com essa comissão, representada pela
presidente da associação e outros membros, nós discutimos justamente
alguns termos desse acordo. A questão primeira foi a demora. Porque
nós sabemos que existe um tempo, claro, para o parecer, para a definição,
um tempo para a homologação do termo de acordo. Mas essa dificuldade
do tempo enseja, infelizmente, que mais pessoas estão utilizando aquela
área, estão adentrando aquela área. E a nossa preocupação é que as
famílias não sejam desassistidas. Infelizmente como ela está aumentando
o número de pessoas que estão adentrando aquela propriedade pela
demora da homologação, já gerou mais uma preocupação em atender
também as famílias ali além das 321, porque na verdade tem quase o
dobro de pessoas ali, famílias que estão residindo e que nós vamos
tentar repensar uma forma de não desamparar essas famílias. O
Governo precisa, e como tem feito com essa sua preocupação, atender
o acesso realmente à moradia, o acesso a lotes que permita às famílias
edificarem seus lares. Então nós temos que garantir para essa
comunidade como outras comunidades que já estão fixadas que possuem,
por exemplo, já toda a sistemática, todo o aparato de um bairro
completo e que pela consolidação já não permite mais a desapropriação
dessas áreas. Eu cito como exemplo o Cohabiano. Eu estive recebendo
no nosso gabinete o representante do Cohabiano em uma situação

semelhante, mas que a propriedade é diferente por conta de ser
particular. Nesse caso em questão a representação do Estado é por
meio da FUNAC, por ser uma área justamente que estava destinada,
inclusive, com recursos do BNDES à construção dessa unidade da
FUNAC, como do IEMA e de outros empreendimentos. Então essa
área é do Estado, mas o Estado dentro da sua atribuição e da sensibilidade
do Governo, e aqui eu quero agradecer ao Governador Flávio Dino pela
sua sensibilidade em nome também do Secretário Chico Gonçalves,
dos Direitos Humanos, porque avançamos nas tratativas de acordo e
chegamos a esse benefício, Senhor Presidente, de 321 famílias que vão
ser contempladas. Então eu fico muito feliz em poder hoje ajudar a
fortalecer uma iniciativa tão importante como essa e chegar àquilo que
nós queremos e pretendemos, que é conciliação, que é buscar o
entendimento, que é buscar o diálogo e assim a resolução do nosso
problema. Políticas de resultados, eu não falo a política partidária, mas
a politica social, que entre elas está a política de acesso à moradia.
Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Humberto Coutinho, senhores
deputados, senhoras deputadas. Desde ontem, a imprensa nacional
divulga com ênfase a portaria assinada pelo Ministro do Trabalho do
Governo Temer que gera graves consequências quanto à política e à
legislação no que diz respeito ao combate à mão de obra análoga à
escrava. Com a portaria que visa de forma clara atender a interesses de
setores específicos do Congresso, flexibiliza a legislação e é um
retrocesso histórico. O Brasil vinha sendo com a sua legislação,
referência no combate ao trabalho escravo, agora com esta portaria
onde, por meio da qual, o Ministro avoca para si a divulgação da lista
de empregadores que foram, por meio da fiscalização do Ministério do
Trabalho, surpreendidos utilizando mão de obra análoga à escrava,
essa divulgação deixa de ser feita por uma equipe técnica multidisciplinar
do Ministério e passa a ser feita somente após a autorização política
do Ministro. O que chamou a atenção não só de diversas instituições
no Brasil, o Ministério Público do Trabalho, de entidades não
governamentais, de organismos internacionais por ser um grave
retrocesso. A Portaria alterou até a forma de abordagem da fiscalização.
Até antes de entrar em vigor esta portaria, se trabalhadores fossem
encontrados nesta condição desumana de trabalho, a presença dos
técnicos do Ministério do Trabalho já seria suficiente para que esses
trabalhadores fossem resgatados. A partir da portaria recente, agora só
serão permitidos com a presença de força policial e outros
procedimentos que dificultam o resgate destes trabalhadores. Então, é
lamentável e que a cada denúncia que é oferecida contra o Presidente
Michel Temer mais um interesse específico e, muitas vezes, escuso
seja atendido pelo Presidente. Tomara que não haja novas denúncias
porque, a cada denúncia, parece que o Presidente vende mais um pedaço
do Brasil e persegue mais direitos do povo brasileiro conquistados às
duras penas em lutas históricas. É de lamentar que o Governo Temer,
que apesar de nós já, eu, particularmente, já não me surpreendo mais
com o que ocorre neste governo, mas a cada dia surge uma nova maldade
contra o povo brasileiro, mas não há mais o que se esperar de um
Governo que começou de forma ilegítima, um Presidente que tem um
passado sombrio e que não tem futuro na política. Aí realmente não há
o que esperar mais nada, a não ser um pacote de maldades que espero
em Deus termine o quanto antes, porque depois de passada essa
temporada em que o Brasil, tristemente, está sob o comando de Michel
Temer, serão muitos anos para que consigamos resgatar os retrocessos
que foram impostos ao país por conta desse desgoverno do Presidente
Temer. Essa nova Portaria para atender setores específicos e a Bancada
Ruralista do Congresso é realmente lamentável e faço questão de vir
hoje a esta tribuna para denunciar, para ser mais um que denuncia esta
negociação espúria e extremamente prejudicial ao brasileiro e à imagem
do país lá fora. Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Neste momento quero parabenizar o Doutor Stênio
Rezende por esta data e me parabenizar também pelos 20 anos que eu
tive de sacerdócio da medicina, extensivo também ao Doutor Antônio
Pereira, a Doutora Nina Melo e ao nosso companheiro Levi, que estão
ausentes. Hoje, para quem não sabe, é 18 de outubro, Dia do Médico.
Anos que eu dediquei à medicina, de 70 a 90, com sacerdócio, com toda
a dedicação e amor. Com a palavra o Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão desta sessão.
Eu venho, em primeiro lugar, saudar uma presença muito honrosa que
recebermos hoje em nossa sessão ordinária, nesta sessão plenária, a
visita do ilustre Presidente da Academia Imperatrizense de Letras, o
poeta Trajano Neto. Nossa imensa satisfação. Recebido pelo Deputado
Stênio Rezende, ambos de Vitorino Freire, já estão ali preparando
algumas ideias referentes à literatura. Stênio já abraçou ali e disse que
não solta, igual a jabuti só larga quando trovejar. E a gente fica
imensamente feliz pela presença do nosso Presidente da Academia
Imperatrizense de Letras. Oportunidade esta que venho a esta tribuna,
em nome de todos os membros da Academia Imperatrizense de Letras,
fazer um convite especial a toda a Assembleia Legislativa do Maranhão,
mas também a todo o povo do Maranhão a participar do maior evento
literário do nosso Estado, a 15ª Edição do SALIMP, Salão do Livro de
Imperatriz, acontece agora do dia 27 deste mês de outubro, até o dia 05
de novembro. E nesses dias Imperatriz torna-se a Capital do Livro, a
Capital da Literatura do nosso Estado. Esses 15 anos, desde que o
SALIMP começou, ele conseguiu envolver toda a sociedade
imperatrizense, toda a sociedade da região tocantina e toda a sociedade
do Maranhão no entrelaçamento pelo fortalecimento da cultura. A
oportunidade de levar para nossa cidade uma promoção cada vez mais
forte do incentivo ao hábito da leitura, da promoção da cultura. E
nestes dias em que acontece o SALIMP, já em 15 anos, Imperatriz
consegue respirar cada vez mais essa produção cultural. E a Academia
Imperatrizense de Letras sempre na vanguarda desse movimento,
envolvendo toda a sociedade do Maranhão. Mas, sobretudo, uma casa
que não fala para dentro de si mesma, uma casa que fala para todo o
Estado, uma casa que fala buscando envolver, sobretudo, os novos
leitores, as crianças, os jovens, estimulando nestes o hábito pela leitura,
o amor pelo processo de busca de conhecimento, o amor pelo livro. E
o SALIMP, já em sua 15ª edição, a cada ano se supera. No ano passado,
foram cerca de 100 mil visitantes nos dias do Salão do Livro de
Imperatriz. Este ano a expectativa é ainda maior, além de um número
de expositores de todo o Brasil com livros de todos os gêneros, livros
acadêmicos, livros didáticos, paradidáticos, os clássicos literários,
literaturas infantis, de todos os gêneros, exposição e preços que dão
oportunidades a muitas pessoas adquirirem literatura. Uma oferta que
se não fosse esse esforço da Academia de Letras com todos os seus
parceiros, não se chegaria a estimular tanto o acesso à leitura. E nesses
dias do SALIMP, Imperatriz ferve também com todas as atividades
desenvolvidas no salão do livro. Sejam as atividades culturais, como
festivais de músicas, poesias, como também as palestras, as oficinas,
concurso soletrando e tantas outras atividades que envolvem todos da
nossa cidade, sobretudo os estudantes de toda região. O SALIMP
ultrapassou os limites de Imperatriz e hoje consegue ser o maior evento
literário do Estado do Maranhão. E o Governo do Flávio Dino não
poderia deixar de apoiar este evento. Em todos os anos desde que o
Governador Flávio Dino iniciou o seu mandato, tem dado um apoio
fundamental. E eu me orgulho, Presidente, de ter, ao lado da Academia
Imperatrizense de Letras, com total apoio do Governo Flávio Dino, de
termos conseguido implantar algo que há muito tempo a Academia de
Letras sonhava, mas que em 12 anos não tinha conseguido. E nós
lutamos e conseguimos implantar o vale livro no SALIMP com apoio
total do Governador Flávio Dino. Desde o começo do nosso mandato,
começamos viabilizando cem mil reais; em 2016 destinamos emenda

de duzentos mil reais. Neste ano são trezentos mil reais de emendas
minhas para serem aplicados em vale livro. São 15 mil estudantes
neste ano que vão receber vales no valor de R$ 20,00. Aquela criança
que muitas vezes ia ao SALIMP, muitas vezes um estudante de escola
pública que ia ao SALIMP e enchia os olhos de vontade de adquirir
uma literatura, mas às vezes voltava sem condições de comprar aquele
livro, só neste ano, são R$ 15 mil estudantes que vão receber vale livro,
no valor de R$ 20,00 cada, são R$ 300 mil. Ao final do mandato que
exerço, até porque já tenho um compromisso de, no próximo destinar
uma emenda de R$ 400 mil, ao final do mandato que exerço, será R$ 1
milhão, somente em Vale Livro que teremos garantido com total apoio
do Governador Flávio Dino. Serão, portanto, 50 mil estudantes de
escola pública da rede municipal e estadual, de toda região que serão
contemplados com esse maravilhoso projeto. E eu quero fazer aqui em
nome da Academia de Letras, mesmo não sendo eu um membro desta
Academia, mas sendo um grande amigo, um irmão desta Academia,
estender o convite a todos para que participem do maior evento literário
do Maranhão, a maior feira literária do Maranhão é o SALIMP, que
acontece a partir do dia 27 deste mês até dia 05 de novembro, e, com
certeza, todos que forem prestigiar esta feira estarão fazendo esse
mergulho no mundo literário, essa busca pelo conhecimento e sendo
muito bem recebidos pela nossa grande capital Imperatriz, pelos
membros da Academia Imperatrizense de Letras, porque há todo um
esforço para preparar esse evento e que, com certeza, será o mais belo
de todos de todas as edições do SALIMP. Agradeço uma vez mais o
apoio do Governador Flávio Dino por todos os anos ser o Governo do
Estado o principal patrocinador desta feira, seja pela Lei de Incentivo
à cultura, seja por algumas secretarias que dão apoio e patrocínio
também, mas não falta esse apoio e aí com certeza fica cada vez mais
estimulante os membros da Academia de Letras sonharem e terem
parceiros que se unem nessa luta para concretizar este grande sucesso,
que é o SALIMP em sua 15ª edição e, com certeza, será o melhor de
todos. Parabéns à Academia de Letras, parabéns Imperatriz,
agradecemos imensamente o apoio do Governo Flávio Dino nesta
grande causa. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu quero parabenizar, Deputado Antônio Pereira, que
já parabenizei hoje o Totonho, Deputado Antônio Pereira, parabéns
hoje pelo nosso dia, V. Ex.ª estava ausente, mas V. Ex.ª chegou agora,
Dia do Médico, V. Ex.ª é um grande incentivador na Medicina, não só
em São Luís como na Região Tocantina. Meus parabéns pelo seu
grande trabalho. Eu convido para a tribuna o Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, só enquanto o Deputado Fábio Braga
vai à tribuna quero só registrar a presença do vereador e secretário
Ivaldo Rodrigues, daqui da nossa capital que está aqui presente, e veio
entregar um projeto da feirinha de São Luís que tanto está fazendo
sucesso aqui na nossa cidade e vai distribuir aqui no plenário para os
deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, o registro está feito e que ele sinta-se bem
nesta Casa com se fosse a sua própria. Com a palavra, o Deputado
Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio e TV
Assembleia, Plenário. Na semana passada, mais precisamente no
sábado, eu estive acompanhando o Governador até a cidade de
Chapadinha e lá na recepção que foi feita pela Faculdade do Baixo
Parnaíba, pela professora Noni Braga, que é proprietária mantenedora
da Instituição, foi pelo encerramento do Seminário que estava sendo
feito pela faculdade e um dos palestrantes era o Governador Flávio
Dino. Esteve lá o Deputado Levi, Secretários de Estado, o Deputado
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Weverton, o Deputado Neto Evangelista e hoje Secretário Neto
Evangelista, estivemos lá para que fosse feita essa homenagem ao
Governador pela Faculdade do Baixo Parnaíba. Tirando os
acontecimentos normais, o Governador além disso iria fazer a
inauguração do Mais Asfalto, na cidade de Chapadinha, e também que
ele já vem alardeado, já vem falado, já vem falando da questão do
Hospital em Chapadinha, que fizemos uma visita logo depois da reunião
na Faculdade e estivemos no Hospital Regional de Chapadinha.
Primeiro, uma coisa tem que ser dita, o Governador está terminando
obras que do Governo passado ficaram por ser concluídas. Essa obra
do Hospital Regional de Chapadinha é uma luta de muitos e muitos
anos. Eu estive lá depois com dois ex-prefeitos e o atual Prefeito
Magno Bacelar, que nos informou que esse pedido desse hospital
regional vem anos após anos. Era para ser um hospital regional de 100
leitos, hoje como o Deputado Paulo Neto, Deputado Levi, Deputado
Marcos Caldas sabem que fazemos política na região do Baixo Parnaíba,
o hospital será de 50 leitos. Depois de uma demora cansativa para o
povo da nossa região o hospital será concluído em curto prazo de
tempo. Em dois, três meses agora terá a conclusão desse hospital. Nós
entendemos que a região do Baixo Parnaíba nos últimos anos tem
recebido muitos benefícios do Governo do Estado e, principalmente,
por meio da sua regional, a cidade de Chapadinha. Assim já estivemos
lá entregando, com o Governador, o Corpo de Bombeiros que tinha em
Itapecuru inaugurado também, ainda nessa gestão do Governador, a
sede do Governo também em Chapadinha. Pedidos nosso aqui, do
Deputado Marcos Caldas, Deputado Levi, Deputado Paulo Neto e
meu, para que tivesse naquela região que desenvolveu agronegócio e
uma série de negócios e comércio, Chapadinha merecia ter esse
importante equipamento para proteção contra incêndio. Tivemos lá
também a UPA, que era construção do Governo passado não terminada,
não concluída e que foi concluída neste Governo fazendo com que
Chapadinha dotasse, além do hospital regional antigo que tem lá, a
UPA já concretizada e funcionando. E agora o hospital regional daqui a
alguns dias sendo concluído com 50 leitos, moderno, novo, equipado,
que fará um serviço mais adequado, principalmente à região do Baixo
Parnaíba. Esse hospital é uma luta de políticos e políticos da região,
desde o Deputado Júlio Monteles passando pelo Deputado Pontes,
Deputado Magno, do Deputado Wagner Pessoa, dos ex-prefeitos, a
ex-prefeita do último pleito, o prefeito Isaías. E quando eu estive
conversando com Isaías e com o Magno, Isaías me contava que duas
coisas ele tinha um sonho de fazer em Chapadinha para que Chapadinha
se desenvolvesse. Uma era a questão do aeroporto na cidade de
Chapadinha, que foi feito ainda na gestão dele, e a outra era um hospital,
porque na época, a doação do terreno - o próprio Isaías pediu que
fosse feito esse hospital - e aí a questão do terreno, ele disse: eu dou até
a minha casa, se for necessário o terreno todo, para que seja feito o
hospital na cidade de Chapadinha. Um hospital moderno para
regionalizar a questão da saúde naquela região. Portanto, com esse
polo de saúde UPA, regional de Chapadinha e futuramente o Governador
nos prometeu, a partir do momento que desenrolar, que destravar a
questão da licitação, para fazer o Centro de Hemodiálise de Chapadinha,
que é almejado por muitos e muitos daquela região que fazem o
tratamento de hemodiálise de São Luís. Porque muitas das vezes foi
criticada, alardeado, propagado pelos jornais em nível nacional a
dificuldade que tem essa população de chegar até São Luís, fazer o
tratamento e voltar à sua região e principalmente do Baixo Parnaíba, na
questão da hemodiálise. Portanto, com esse polo educacional que já
tem em Chapadinha, com a UFMA, universidade particular, o IEMA,
que está sendo feito lá, com a questão do polo de saúde, com o hospital
UPA, Chapadinha irá melhorar em muito a questão do atendimento,
tanto na educação de nível superior, que aqui cito, quanto à questão da
saúde no atendimento de especialidades, que hoje tem dificuldades em
ter esse serviço prestado na cidade de Chapadinha. Fica o meu
agradecimento à professora Noni Braga, que me convidou para que
participasse dessa solenidade na cidade de Chapadinha, na Faculdade
do Baixo Parnaíba, aos ex-prefeitos Magno, Isaías, que estavam lá.
Inclusive eu quero citar os que estavam na faculdade: o ex-prefeito

também José Almeida e o Deputado Levi, Secretário Neto Evangelista,
Clayton Noleto, Everton Rocha, Waldir Maranhão, que participaram
daquela solenidade e prestigiaram o evento na cidade de Chapadinha.
Ficam ainda muitos e muitos pedidos daquela cidade para que o
Governador, ao fazer, ao concluir a obra do Hospital Regional de
Chapadinha, ele faça um seletivo para que a população, principalmente
especializada na área da saúde, daquela regional possa, por meio dos
vários e vários médicos, enfermeiros, ortopedistas, especialidades da
região, os profissionais especializados, para que eles possam, por
meio de um seletivo, ingressar e praticar uma boa medicina, uma boa
saúde na região de Chapadinha, por meio do merecimento. E que eles
possam fazer o seletivo para a escolha desses funcionários naquele
importante centro de saúde que será feito em Chapadinha. Fica o
pedido de vários e vários profissionais da região para que o Governador,
depois de ter feito, depois de concluído, depois de realizadas todas as
obras, faça um seletivo de maneira transparente, de maneira eficaz,
para que os profissionais daquela região possam disputar a vaga e
prestarem serviço à população do Estado do Maranhão, de maneira
satisfatória. Portanto, Senhor Presidente, fica aqui meu relato da
primeira parte dessa viagem minha à Chapadinha acompanhando o
Governador, Secretários e Deputados no sentido de concretizar e visitar
um velho e amado sonho da população daquela região, que é ter um
hospital perto da sua cidade, perto da sua casa, um Hospital Regional
cheio de especializações e que possa atender cada vez mais e melhor a
população da região do Baixo Parnaíba.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputada Ana do Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, caros colegas deputados, Senhor Presidente.
Eu venho aqui hoje mais uma vez para parabenizar o município de
Primeira Cruz que aniversariou na última segunda-feira completando
seus 70 anos e recebeu também a visita do nosso Governador Flávio
Dino que levou muitos presentes para aquela comunidade, para aquele
município, onde eu também gostaria de registrar a presença aqui de um
grande aliado, camarada, que se encontra ali na galeria, o Alcidinho. Eu,
por meio de você, parabenizo toda aquela comunidade, as pessoas e os
amigos que pude conhecer na oportunidade da nossa aliança. E dizer
que estou muito feliz e falar também da luta desse grande companheiro,
ao lado do Governador Flávio Dino que tem solicitado também, que
tem o seu papel e tem lutado por aquele município, apesar de ter
perdido as eleições,s de outubro do ano passado. Fiz aqui, a pedido
desse aliado, do Alcidinho, a autorização da contratação da empresa
para execução da construção da rodovia que liga Primeira Cruz a Santo
Amaro, a Indicação nº 964/17, feita há alguns meses em conversa com
esse ex-candidato a prefeito, que está sempre aqui no meu gabinete
trazendo as necessidades deste município, cobrando do Governador
Flávio Dino, que tem levado e que levou pavimentação da Travessia
Gonçalves Dias, com o Programa Rua Digna, o Centro de Referência
de Assistência Social - CRAS, a assinatura de um termo de crédito para
a reforma agrária com 55 moradores dos assentamentos Curralzinho e
Papagaio. Então assim, nós temos a agradecer que o Governo do Estado
tem dado apoio a essa grande liderança, que, apesar de não ter sido
eleito, não se esqueceu do povo, está sempre aqui junto ao Governador
Flávio Dino, junto a mim solicitando os benefícios para que a gente
possa resolver alguns problemas daquele município. Eu também não
poderia deixar de falar que estive ontem na ordem de serviço,
acompanhando o secretário Clayton Noleto, de Infraestrutura, o ex-
deputado Rubens Pereira, na assinatura de ordem de serviço da nossa
MA, Deputado Vinícius, que liga Miranorte a Joselândia. V. Exa
também estava com uma agenda e não pôde comparecer, mas V. Exa
sabe que algo muito solicitado na nossa região, que vai melhorar bastante
o tráfego e o acesso das pessoas que utilizam aquela rodovia que não
será uma operação apenas de tapa-buracos, será totalmente reconstruída.
É um investimento de R$ 28 milhões, caros colegas, que o Governo do
Estado está fazendo, beneficiando diretamente dois municípios que
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dependem desse acesso para se locomover, o município de São José
dos Basílios na qual estive também acompanhando a comitiva e o
Secretário que assinou a ordem de serviço lá. As populações desses
dois municípios estão muito felizes com a realização, que hoje não é só
um sonho, há décadas, há mais de 10 anos que essa estrada foi esquecida
e encontra-se hoje intrafegável. Nós estamos muito felizes com a
sensibilidade e com o compromisso do Governador Flávio Dino em
começar essa obra. As máquinas já estavam lá ontem, a população está
muito feliz. Venho trazer aqui a gratidão do município de Joselândia
por meio do Prefeito Biné que me apoia, que esteve lá presente, que
nos recebeu com muito carinho, muito feliz. Trazer aqui os
agradecimentos da população desses dois municípios que ontem, e
toda a região, porque é uma estrada que vai beneficiar toda a região.
Tivemos a notícia também que já está em processo de licitação a nossa
estrada, que liga o Triângulo ao 17, também fiz esse Requerimento
aqui tão solicitado para a nossa região, que também será atendida.
Então nós só temos a agradecer, eu não poderia deixar de falar aqui da
importância e do compromisso do Governo do Estado. Parabenizo o
Secretário Clayton Noleto, mais uma vez, que ele tem sido incansável
nas ações de Infraestrutura, em todas as áreas, Saúde, Educação.
Parabéns a essa equipe, a esse Secretário que tem mostrado um grande
trabalho no estado do Maranhão, ao Governador Flávio Dino, a todos
nós que estamos aqui apoiando este Governo e estamos vendo os
resultados nos municípios.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria a quem eu saúdo de forma especial os representantes
dos Sindicatos dos Servidores do Estado do Maranhão que vieram
acompanhar a votação dos Projetos de Lei que criam o IPREV e o
Conselho Administrativo do FUNBEN. Sejam muito bem-vindos a
esta Casa. Saudar a imprensa. Senhor Presidente, eu sou deputado
estadual desde 2011, estou aqui trabalhando todos os dias pelo povo
do Maranhão, mas confesso que ontem ao longo de todos esses anos
que desempenho o meu papel de deputado estadual, foi um dos dias
mais tristes da minha legislatura. E digo isso porque desde 2011 esta
Casa sabe, o povo do Maranhão sabe que todos os anos eu destino
uma emenda parlamentar para o Hospital Aldenora Bello. Desde o
meu primeiro ano de mandato, desde 2011. Com as Emendas que
destinei para lá, já foram comprados - e quem quiser pode ir lá ver
porque já estão funcionando - mamógrafo, microscópio cirúrgico para
retirada de tumores cerebrais, aparelhos para realização de biopsia,
mamótomo, que é uma mesa moderna para que a mulher possa fazer o
exame da mama e ao mesmo tempo fazer a biopsia por punção, sem ser
por agulhamento, para poder o ter o resultado. Destinei ano passado
uma Emenda Parlamentar no valor de setecentos mil reais para comprar
todos os equipamentos da UTI pediátrica do Aldenora Bello que já
estão adquiridos. Mas ontem, Senhor Presidente, infelizmente, eu tive
acesso de forma oficial a um ato do Governo do Estado que eu tenho
vergonha de dizer nesta tribuna o que vou dizer. E eu vou ler para V.
Exas. Esse documento, senhores deputados, é um documento da
Secretaria de Estado da Saúde que está dentro do processo de liberação
de emenda, que foi solicitado pela Fundação Antônio Jorge Dino, do
Hospital Aldenora Bello, no dia 25 de maio de 2017, solicitando a
celebração de convênio no valor de setecentos mil reais por conta da
emenda destinada pelo Deputado Eduardo Braide para a aquisição de
um mamógrafo digital. E aí venho a resposta, agora no mês de setembro
que me chegou ao conhecimento, onde o parecer da assessoria da
Secretaria de Saúde diz o seguinte: Ementa, celebração de convênio,
repasse de recursos decorrentes de Emenda Parlamentar, ausência de
disponibilidade orçamentária. Ora, senhores deputados, o Governo
poderia dizer tudo para negar um mamógrafo ao Hospital Aldenora
Bello, menos que não tinha disponibilidade no orçamento. E quem está
dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso, Senhor Presidente, é

a Lei Orçamentária, aprovada por esta Casa e sancionada pelo
Governador do Estado. A Lei nº 10555 de 2016 traz no Diário Oficial,
publicado no dia 29 de dezembro de 2016, na página 15 o seguinte:
Item 122; FES- Unidade Central; Saúde Para Todos; Atendimento à
saúde da população: R$ 750 mil, destinado a entidades filantrópicas,
Deputado César Pires, exatamente para o Hospital Aldenora Bello.
Portanto, o argumento trazido pelo Governo do Estado que não tem
disponibilidade financeira cai por terra. Cai por terra pelo próprio ato
do Excelentíssimo Senhor Governador ao sancionar a Lei Orçamentária
e ele mesmo, com sua caneta, separar R$ 750 mil para o Aldenora
Bello. Mas eu vou mais à frente, senhores deputados e senhoras
deputadas, o próprio parecer da Secretaria de Saúde, ao tratar da minha
emenda diz o seguinte: Sobre a necessidade da referida aquisição, o
setor técnico desta Secretaria de Saúde, unidade gestora de regulação,
controle e avaliação do sistema de saúde, informa que esta constitui de
fato uma ação complementar ao Sistema Único de Saúde, uma vez que
o Estado do Maranhão tem dificuldades para realizar as metas de
rastreamento para prevenção do câncer de mama entre mulheres na
faixa de 50 a 69 anos, população alvo eleita pelo INCA - Ministério da
Saúde. E eu chamo destaque aos senhores. Bem como não possui
mamógrafos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde - CNES/Maranhão, o próprio Governo do Estado reconhece
que não tem mamógrafos na rede estadual, reconhece a importância e o
trabalho do Hospital Aldenora Bello, mas, por uma questão política,
por uma questão de mero capricho do excelentíssimo senhor governador,
ele deixa de liberar a emenda que não é para mim, mas para o Hospital
Aldenora Bello, portanto, Senhor Presidente, eu nunca falei essa
expressão que eu vou falar hoje nesta tribuna: Governador do Estado
tenha vergonha na cara. O senhor mandar fazer um documento e dizer
que não tem orçamento, quando o senhor mesmo aprovou o orçamento
e estão separados os recursos para liberar para o Aldenora Bello, que
o povo do Maranhão saiba, o governador do Estado não libera o recurso
do mamógrafo do Aldenora Bello porque não quer, não libera porque
não tem compromisso com o povo do Maranhão. E aí, Senhor
Presidente, vem a minha repulsa, não se faz política com a saúde do
povo, governador. O senhor está em meio a um Outubro Rosa, que é
um mês dedicada a prevenção do câncer de mama e dá como notícia ao
povo do Maranhão esse seu gesto mesquinho, pequeno de quem não
faz jus a cadeira em que está sentado ao negar a disponibilidade de um
mamógrafo ao Hospital Aldenora Bello, um trabalho que faço desde o
meu primeiro ano de mandato, talvez seja por isso, senhoras e senhores
deputados, que o governador do estado nunca botou para funcionar o
Fundo Estadual de Combate ao Câncer, mas esse será objeto de outro
discurso que ainda farei, o que eu deixarei hoje registrado aqui é um
documento de um lado onde o Governo do Estado alega que não tem
disponibilidade orçamentária para o mamógrafo do Hospital Aldenora
Bello e o documento do outro lado, assinado pelo governador do Estado
onde está claro que tem o valor orçamentário para aquisição do
mamógrafo do Hospital Aldenora Bello. Portanto, Senhor Presidente,
senhores e senhoras deputados, eu, mais uma vez, encerro o meu
pronunciamento de hoje, e repito, Senhor Presidente, ontem, para
mim, foi um dos dias mais tristes que tive enquanto parlamentar do
Estado do Maranhão, são atitudes como essa do Governador Flávio
Dino que fazem o povo ter rejeição aos políticos, são atitudes como
essa do Governador Flávio Dino que fazem o descrédito na classe
política, saber que tem o orçamento consignado na lei e ele manda
preparar um documento dizendo que não tem disponibilidade
orçamentária para o mamógrafo do Hospital Aldenora Bello, ele poderia
ter dito tudo, ele poderia ter dito que eu era um deputado de Oposição,
que ele não libera emendas para deputado de Oposição, menos o
argumento de que não tem disponibilidade orçamentária, porque o
orçamento está aprovado por esta Casa, o orçamento foi sancionado
por ele e quem paga por essa atitude mesquinha do Governador? As
mulheres do Maranhão que poderiam ter à disposição de um outro
mamógrafo novo e colocado à disposição, logo agora no mês do Outubro
Rosa, vem a noticia desse ato baixo, esse ato malvado do Excelentíssimo
Senhor Governador. Governador, crie vergonha na cara que ainda dá
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tempo do senhor redimir e pedir perdão por esse ato insano cometido
pelo senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores da Mesa. Deputado Braide, as coisas foram feitas
para usar e o homem para amar, quando se ama as coisas e se usa os
homens começa um processo de degradação. É assim, e associado ao
que vi hoje pela manhã em relação ao um depoimento de um Senador
colocando o Governador como se fosse Hitler e eu olhando as suas
assertivas verbais aqui irretocáveis em relação a questão da liberação
das suas Emendas, e assim como Josef Mengele que experimentava até
quanto tempo demorava uma criança no frio, talvez o Governador
queira esperar quantas pessoas vão morrer para que ele possa ter a
compreensão de liberar as suas Emendas destinadas a alguma coisa
justa. E é justamente com esse sentimento de justiça que venho aqui
continuar a minha luta, sem trégua e sem trincheira, em busca da Emenda
Impositiva. Talvez, Deputado Braide, esse seu discurso seria
desnecessário se as suas Emendas tivessem sido liberadas, se as
Emendas Impositivas tivessem sido aprovadas por esta Casa. E até
quando vamos aguentar? Eu vi hoje a publicação da remessa de
responsabilidade do Deputado Marco Aurélio que assumiu, avocou e
não deu o parecer. Remeteu ao médico Levi Pontes, que talvez, não sei
se irá compreender a importância do dia de hoje, parabenizar o dia de
hoje, do médico, ou apenas ser mais um no ralo da história a sair sem
cumprir os seus compromissos institucionais. Não é só o Governo que
está utilizando atitudes insanas e indesejáveis, este próprio Parlamento
também. Quando vai protelar, não sei até quando, quando o Presidente
da CCJ segura até hoje a responsabilidade de dar um parecer e como se
em um passe de gracejo e talvez ignorando até as responsabilidades do
que V. Exa falou aqui, e falou certo, remeteu ao Dr. Levi Pontes, médico,
que agora vou lhe perguntar: até quando vai engavetar em nome da
força? Até quando vai deixar ser usado e não dar o parecer necessário?
Soube agora de um pronunciamento do Deputado Raimundo Cutrim
que casa tudo isso entre o que V. Exa está falando, à minha luta e ao que
Raimundo Cutrim disse. Eu espero que a CCJ se pronuncie. Não
guarde o papel, não deixe ser usado. Não crie sentimento de
responsabilidade para que inúmeras ações deste Parlamento alcance a
sociedade por meio de nossas Emendas. Emendas que não é um
beneplácito do Governador, é uma necessidade de nós parlamentares
de atender as nossas demandas sociais. Eu tenho certeza, Deputado
Braide, que não há sequer outra justificativa para sua Emenda, a não
ser salvar vidas. Nada mais do que isso, eu tenho certeza. E assim
como V. Ex.ª eu também perdi membros de minha família ali, uma tia e
uma sobrinha por conta dessas situações. Quantas mortes, Deputado,
pela ignorância de um Governo insano, incapaz, sem responsabilidade,
frio, hitleriano. E eu pergunto: a CCJ vai continuar também a ser
usada, manipulada, manietada? Vai utilizar a estupidez extrema de
guardar a Emenda, de não dar o parecer e levar aqui? A ignorar o nosso
Regimento e, mais do que isso, a nossa necessidade? Ou haverão outros
discursos angustiados como do Deputado Cutrim e do Deputado
Braide? Deputado Humberto Coutinho, eu recorro a V. Ex.ª e à sua
liderança em todos nós aqui dentro, e de forma justa, sem pressão, com
talento, com criatividade e, sobretudo, com humanidade, que a CCJ
também cumpra o seu papel, que essa Casa cumpra o seu papel, que
não se recuse a situações da utilização das nossas prerrogativas
parlamentares. Eu não vou deixar essa tribuna um dia até a CCJ ter a
compreensão das suas responsabilidades. Isso aqui, volto a esclarecer,
não é pescaria para se fazer pescagem, não. Aqui é na verdade um
Parlamento que vai ter que dá um parecer da CCJ, sim. Ou hoje, ou
amanhã, ou depois dará o parecer desse Parlamento. Que ele negue,
que ele se recuse, que vote contra, mas não que engavete os nossos
direitos, as nossas prerrogativas, ou as obrigações parlamentares. Aqui
dentro é muita pressão, mas, mais do que isso, é muita covardia dessa

CCJ em não dar o parecer necessário a isso. Ou não se reúne, ou é
omissa, ou é incapaz. E que venha à tribuna para a gente abrir um
debate franco de conteúdo se tiverem a vir aqui. Porque a minha luta
será grande em relação a isso. A minha luta não é contra ninguém, é a
favor do Parlamento. Não vamos aqui dar um atestado de covarde. Não
vamos aqui nos curvarmos diante daquilo que nós temos interesses,
não pessoais, mas de atender os nossos munícipes. Quem não defende
a si mesmo não tem condição de defender o povo. E aí eu volto a
Ulisses Guimarães: “roubem o meu mandato, mas que permaneça a
minha dignidade”. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado César, as comissões têm o Regimento Interno
e tem os prazos legais. Eu só espero que eles cumpram como diz o
Regimento. Eu quero falar aos senhores deputados e deputadas sobre
o coro parlamentar. Segundo o nosso Regimento, nenhum deputado
poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa aos membros do
Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais
poderes. Ordem do Dia.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, o Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Descortês
foi o que o Governador fez com o povo do Maranhão, com as mulheres
maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, eu li o Regimento Interno. Eu estou lendo
o nosso Regimento Interno.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu não estou falando de V. EXª, não. Todos os
deputados e deputadas. Eu não estou lhe chamando a atenção nem
estou lhe dando puxão de orelha. Aqui eu não sou professor, apenas eu
li uma parte, um parágrafo do nosso Regimento Interno. Só isso. Certo.
Eu não estou lhe chamando a atenção. Não sou eu que vou lhe chamar
a atenção, nem de um colega A, B, C e D. Apenas esclarecer o nosso
Regimento. Espero que V. Ex.ª não tenha se ofendido com isso.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, de autoria...

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Calma, calma. Deixa eu acabar de ler, depois eu lhe
atendo. Do Poder Executivo; O Projeto de Lei Complementar ...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Conferência de quórum, Senhor Presidente, Deputado Wellington do
Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deixa eu acabar de ler, Deputado. Eu já vou lhe atender.
Projeto de Lei Complementar nº 00/2017, de autoria do Poder Executivo,
Mensagem nº 061/2017; Projeto de Lei nº 213/2017, de autoria do
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Executivo, Mensagem nº 068/2017; Projeto de Lei nº 126/2017, de
autoria do Poder Executivo dependem de parecer das comissões técnicas.
Suspendo a Sessão para as comissões técnicas emitirem os seus
pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Presidente da
Comissão Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, o Projeto de Lei Complementar 007 foi aprovado por
maioria nas Comissões competentes tendo sido apresentado um voto
em separado do deputado Eduardo Braide que foi seguido pelos
deputados Graça Paz e Max Barros. Projeto de Lei Complementar
008, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por maioria nas
Comissões competentes tendo sido registrado voto em separado do
deputado Braide e acompanhado pela deputada Graça Paz, tendo sido
manifestado também abstenção, tendo havido abstenção de um dos
membros da Comissão, deputado Cabo Campos. Projeto de Lei nº
213/2017 foi aprovado por maioria nas Comissões Competentes
apresentado voto em separado do deputado Eduardo Braide e seguido
pela deputada Graça Paz. Autorizo a publicação dos votos em separado,
deputado Braide. Estão encerrados os trabalhos, Presidente, aprovado
nas referidas Comissões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - O Projeto 126?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Esse projeto 126, a CCJ já emitiu o parecer, fica dependendo apenas
da Comissão de Administração Pública, deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A Sessão continua suspensa para o deputado Wellington
dar o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Aprovado. Encerrados os trabalhos, aprovado por unanimidade e
aproveito para fazer. Aprovado por unanimidade e aproveito para
fazer consideração.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, o Projeto de Lei nº 126/2017, de autoria do Poder
Executivo, por meio da Mensagem Governamental nº 027/2017, foi
aprovado por unanimidade, na Comissão de Administração. Cabe só
uma observação, que todas as Emendas foram acatadas, fruto do
empenho, da atenção, da reunião e de audiências públicas realizadas
nesta Casa em solicitação do Deputado Eduardo Braide, e
principalmente a participação de professores e alunos, porque se não
fosse isso não teria contado com a atenção das comissões nesta Casa e
principalmente da atenção do Governador do Estado. Então só está
fazendo alteração graças ao empenho, ao trabalho e atenção de
professores e alunos. Concluídos os trabalhos da Comissão de
Administração.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Sessão reaberta. Eu quero anunciar aqui no nosso Plenário
a presença da minha amiga, prefeita Daluz, da cidade de Eugênio Barros,
a pedido do Deputado Rafael Leitoa. A votação do Parecer n.º 336/
2017, fica transferido pela ausência do autor. Agora vou pedir verificação

de quórum. Eu peço que zere o painel. Antes de iniciar a discussão do
projeto submeto para apreciação do Plenário da Emenda Substitutiva
n.º 001, apresentada ao Projeto de Lei Complementar n.º 007/2017,
destacada nos termos do Artigo 204, do Regimento Interno. Para discutir
a Emenda, o Deputado Eduardo Braide, por 10 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia que
nos assistem. Senhores Deputados, nós iremos apreciar agora a Emenda
Substitutiva que foi por nós apresentada ao Projeto de Lei n.º 007/
2017, que trata da criação do IPREV. Inicialmente eu gostaria de destacar
que das proposições que apresentamos nesta Emenda, foi acolhida a
que diz respeito à composição do Conselho, que está prevista no
Artigo 5º. O Deputado Max Barros esteve presente nas audiências
públicas, o Deputado Wellington do Curso, o Deputado Adriano
também e os representantes dos servidores que se fazem presentes na
galeria. Portanto, nesse aspecto, eu quero parabenizar aos servidores
do Estado que souberam se articular, que souberam se manifestar e
apresentar as suas sugestões que acabaram de ser contempladas pelo
Relator, Deputado Levi Pontes, no que diz respeito à composição do
Conselho do IPREV. Mas as sugestões que vocês deram nas audiências
públicas foram muito além da participação do Conselho, e todas as
outras foram rejeitadas. E aqui eu quero destacar exatamente essas
sugestões que foram rejeitadas. É esse o motivo para o encaminhamento
da votação dessa Emenda. A primeira, a definição do IPREV como
unidade gestora única do regime próprio de previdência social dos
servidores do Estado, conforme previsto no artigo 2º, Inciso V da
Orientação Normativa nº 002/09 do Ministério da Previdência Social.
Ora, senhoras e senhores deputados, essa é uma recomendação do
Governo Federal. Essa é uma recomendação da época do então
Ministério da Previdência Social para que seja designado na lei de
criação dos institutos qual será a unidade gestora. E na forma como
está o projeto original aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça não se sabe se a unidade gestora é o IPREV, que está sendo
criado, ou é o FEPA, que passa a ser tão somente um fundo contábil.
Então vejam a intransigência do Governo, vejam a intransigência do
Governador em aceitar uma proposta que foi feita por um técnico do
Tribunal de Contas do Estado, e um técnico que trata exatamente do
setor de regime próprio de previdência social. O segundo ponto que eu
destaco é a vinculação do Conselho Administrativo ao FEPA. Ora,
senhores servidores, o Conselho hoje é ligado ao FEPA, porque ele é
administrado e é gerido pela Secretaria de Gestão. Mas a partir do
momento que for criado o Instituto de Previdência, é evidente que o
Conselho tem que ser ligado a um instituto de previdência. E quem diz
isso não sou eu; quem diz isso são todos os estados que já aprovaram
os seus institutos de previdência. Então o Maranhão, nesse caso,
senhores e senhoras deputados, caso não seja aprovado essa emenda,
será a jabuticaba aqui do Brasil, porque será um único instituto de
previdência onde os membros do conselho estarão ligados a um fundo
contábil e não ao instituto de previdência como prevê, inclusive, o
ordenamento jurídico federal. Por isso nós também apresentamos essa
sugestão na emenda. E um terceiro ponto para que a indicação feita
pelas entidades sindicais seja feita de forma direta. Está aqui o Cleinaldo,
que é presidente do SINDSEP e sabe a realidade que é essa lista tríplice.
Tiveram situações de sindicatos indicarem três membros que não foram
aceitos pelo Governo, depois tiveram que indicar novamente. E somente
na hora que chegou um sindicato que tinha ligações com o Governo, é
que esse nome que foi sozinho apresentado, sem respeitar a lista tríplice,
foi acolhido e foi nomeado para o atual conselho, que é o CONSUP.
Então, em função disso, senhores e senhoras deputados, e eu quero
fazer uma ressalva em relação a esse ponto. Esse ponto é o que destaca
a democracia direta das entidades sindicais, portanto, os deputados
que votarem contra essa emenda depois não venham fazer média aqui
com sindicato de servidor, porque não poderão fazer. Porque o pleito
do sindicato é que se o Governo do Estado indica os seus representantes
diretamente, sem lista tríplice, por que os sindicatos precisam



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2017 15
apresentar lista tríplice? Isso está destacado na nossa emenda também.
Outro ponto: o quórum necessário para a deliberação das decisões do
Conselho. Ora, é muito claro, se você tem um número de membros e a
metade, agora já que são 14, é do Governo e a outra metade é do
servidores e você estabelece que o quórum para deliberação será de 7
membros, como foi o voto do relator, é evidente que se o Governo tem
7 membros, basta se reunir os 7 membros do Governo e tudo assim vai
ser decidido em favor do Governo. Então, nós apresentamos uma
Emenda no sentido de deixar claro que o quórum necessário para
deliberação terá que ter a metade mais um, porque, aí sim, sempre terá
que ter a necessária participação de um representante dos servidores
do Estado. Por outro lado, senhoras e senhores Deputados, o Projeto
de Lei Complementar 007/2017, da forma como aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça, ao tratar do Conselho Fiscal, Deputada
Graça Paz, ele diz o seguinte, no seu artigo 7º paragrafo 5º: os atos
praticados pelo Conselho Fiscal, tais como, relatórios e pareceres
passarão pela aprovação do Conselho Administrativo. Ora, um órgão
que deve servir para fiscalizar terá que ter a autorização do órgão
fiscalizado para poder fazer relatório e parecer. E ainda se diz, senhoras
e senhores Deputados, que esse é o Governo da transparência, que
esse é o Governo onde tudo é feito dentro da legalidade. Está certo
aqui. É esta que é a legalidade? É essa a transparência? Um Conselho
Fiscal, Deputado Antônio Pereira, que pra poder fiscalizar o Conselho
Administrativo, Deputado Edilázio, vou ler aqui: Os atos praticados
pelo Conselho Fiscal, tais como, relatórios e pareceres passarão pela
aprovação do Conselho Administrativo. Imaginem vocês, o Ministério
Público, que é o fiscal da Lei, que cabe fiscalizar e o Ministério Público,
Deputado Max Barros, só poder agir se tiver autorização do órgão que
está sendo fiscalizado? É isso o que prevê o Projeto de Lei encaminhado
pelo Governo do Estado. Qual é o receio que o Governador do Estado
tem que o Conselho Fiscal funcione de maneira verdadeira? Qual é o
receio que o Governador do Estado tem que o Conselho Fiscal e esse
Projeto do IPREV sejam transparentes? Esse artigo, eu não tenho
dúvida nenhuma, porque já ouvi na Audiência Pública, será questionado
na Justiça e é óbvio porque ele não respeita. O papel de fiscalizar do
Conselho Fiscal simplesmente é retirado a partir do momento que o
Governador manda um Projeto a esta Casa dizendo que todos os atos
do Conselho Fiscal têm que ter a autorização do Conselho que vai ser
fiscalizado. É brincadeira, mas ele diz que é o Governo da transparência.
Mais à frente, em nossa Emenda, nós contemplamos a autonomia do
Comitê de Investimentos, e isso ficou muito claro nas Audiências
Públicas que nós discutimos, é exatamente o Comitê de Investimentos
que vai dizer e planejar pelo caráter atuarial do Instituto de Previdência
os próximos anos do Instituto, em que área deve investir, em que área
deve acontecer, a parcela que é permitida investir, inclusive em bolsa
de valores, em ações, e isso não é uma decisão do Deputado Eduardo
Braide, nem dos servidores que participaram da Audiência, é uma
sugestão, mas a legislação é muito clara, o Artigo 3º da portaria nº 519/
2011, do Ministério da Previdência Social, deixa claro que o Comitê de
Investimentos deve ter poder para planejar, para deliberar e para decidir
sobre a política de investimentos do Instituto de Previdência, mas não,
o Instituto de Previdência do Maranhão a ser criado, caso seja rejeitada
Emenda será uma jabuticaba, Deputada Graça Paz. Só vai existir ele no
Maranhão assim, onde o Comitê de Investimentos não tem autonomia,
onde o Conselho Fiscal não tem autonomia para investigar os atos.
Talvez seja isso que o Governador queira, que o Conselho Fiscal não
tenha autonomia, onde o IPREV não está sendo designado como unidade
de gestora única, onde o conselho está sendo vinculado ao FEPA, que
é um fundo contábil e não ao IPREV, que é o Instituo de Previdência.
Onde a indicação das entidades sindicais terá que seguir a famigerada
lista tríplice. De um lado, o Governo indica um nome direto que ele
quer, as entidades sindicais não, têm que apresentar três nomes para
ver qual dos três agrada o Exmo Senhor Governador, já que a nomeação
é exclusiva dele. Se não agradar nenhum, vocês já sabem o que vai
acontecer, ele vai baixar outro edital até chegar um sindicato que seja
ligado a ele para que ele possa nomear para o Conselho do IPREV. E
deixei por fim, Senhor Presidente, algo que considero imoral, Senhoras

e Senhores Deputados, a criação de 63 cargos em Comissão. Esta
Emenda, diga-se de passagem, preserva todos os cargos em comissão
de chefia, de direção, aqueles que realmente o chefe do Poder Executivo
tem o direito de nomear, mas criar 63 cargos em comissão para o
Instituto de Previdência, primeiro vai contra a Constituição Federal
que fala que o preenchimento de cargos tem que ser por concurso
público. Segundo, vai contra o discurso do próprio Governador que
colocou no seu programa de Governo que os cargos no seu Governo
seriam preenchidos por meio de concurso público. Eu vi outro dia uma
Mensagem chegar a esta Casa prevendo a realização de concurso público
para preenchimento de vagas da EMAP, Empresa Maranhense de
Administração Portuária, e aí até me alegrei, porque lá está a previsão
que tem que ser concurso público. Ao ver o projeto eu fui ver que era
uma exigência do Ministério Público do Trabalho para que fosse
realizado o concurso público. Então quer dizer que para a EMAP vale
a regra do concurso público, para o IPREV vale a regra da nomeação de
apadrinhados políticos? Não, por isso que apresentei a Emenda
preservando 11 cargos de direção para o Governador nomear para o
IPREV, agora os 52 restantes têm que ser objeto de concurso público.
Até porque, Senhores e Senhoras Deputados, o cargo em comissão não
contribuirá para o FEPA, que é o Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria, ele contribui para o INSS, que é o Regime Geral de
Previdência. Quer dizer, você cria um Instituto de Previdência onde
você, no seu nascimento, e já está tudo errado porque você está trazendo
pessoas que vão trabalhar e que não são contribuintes do FEPA, que
vai pagar as pensões e aposentadorias dos servidores do Estado. Veja
que incoerência do Governo do Estado. Mas, Senhores e Senhoras
Deputados, teremos a oportunidade de corrigir, de aperfeiçoar, para o
bem do IPREV, para o bem dos servidores do Estado, ao aprovar essas
sugestões e digo novamente que não são minhas, são dos mais de 25
sindicatos e associações representativas que sugeriram duas audiências
públicas. Fica portanto aqui, Senhor Presidente, o pedido e apelo para
que essa emenda que será votada agora possa ser aprovada, para que
de fato a gente tenha acolhido as sugestões dos servidores, a sugestão
dos técnicos do Tribunal de Contas. E quem vai ganhar com isso,
inclusive, é o próprio Governo do Estado. Portanto, Senhor Presidente,
solicito a votação nominal da minha emenda substitutiva, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação, inicialmente, o pedido verbal do Deputado
Braide em ser nominal. Os deputados que aprovam o requerimento
verbal do Deputado Braide ficam sentados. E os que reprovam o pedido
nominal de votação nominal do Deputado Braide ficam de pé. Rejeitado,
Deputado. Foi rejeitado o seu requerimento verbal. Agora o
requerimento da sua emenda. Em votação a emenda do Deputado Braide.
Os deputados que aprovam a emenda do Deputado Braide ficam
sentados. E os deputados que reprovam a emenda ficam de pé.
Deputado, reprovado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, o Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, eu gostaria, com base no Regimento, que fossem registrados
os votos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Qual voto? O seu voto? Não foi nominal, Deputado.
Não foi nominal a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O
Regimento prevê que...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Não houve dúvidas, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu registro seu voto contrário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu vou facilitar, embora o regimento diga que, no regimento,
em votação simbólica, você registra os votos dos que votaram contrário.
Eu gostaria só que V. Exa., então, deixasse quem votou favorável a
emenda poder se manifestar. Deputado Eduardo Braide...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max, contrário, quem mais contrário?
Desculpe! Perdoe! A favor da emenda. Deputado Braide, Deputado
Max...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington do Curso a favor da emenda.
Satisfeito, Deputado? Para discutir o projeto de lei o Deputado Adriano
Sarney, por 10 minutos. Deputado Braide, V. Exa. vai falar também?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários desta Casa, maranhenses. Subo a esta tribuna
para discutir o projeto de lei Complementar nº 007/2017, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do IPREV- Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão. É IPREV ou o
instituto para criar empregos de cabide? Eu pergunto. Porque, veja
bem, senhores e senhoras deputadas e deputados, se você tem uma
gestão previdenciária que funciona, que está inserida dentro de uma
Secretaria, que é tida como uma das melhores gestões do Brasil, que
você tem um conselho democrático, em meio a essa crise financeira por
que o Governo vai inchar ainda mais a máquina pública para contratar
mais 60 funcionários comissionados? Para colocar lideranças políticas,
para inchar a máquina do Governo, para comprar mais partido político,
para comprar mais vereador, para comprar mais liderança. Esse é o
governo da mudança? É, da mudança para pior. Eu quero também
parabenizar o relator, deputado Levi Pontes, que foi uma das raras
vezes nesta Casa um membro governista democrático, acatou a minha
emenda, a minha sugestão que coloca no CONSUP, recoloca no conselho
os defensores, a pedido da Associação dos Defensores do Maranhão,
recoloca no CONSUP, porque o governador queria tirar, mas o relator
foi democrático, foi ciente de seu trabalho como parlamentar e recolocou
a Defensoria Pública no Conselho. Mas, apesar da boa vontade de
alguns membros do Governo, eu nunca poderia votar a favor - nunca
poderia votar a favor - de algo que vai vir a piorar no nosso Estado. Eu
não posso de forma alguma entender e não tem como entender como
que o IPREV vai melhorar a gestão previdenciária em nosso Estado.
Primeiro: O Governo nem tentou explicar o que ele está mudando.
Segundo: nós não temos uma crise previdenciária, nós não temos
problema previdenciário, a governadora Roseana Sarney deixou o
Governo com a melhor gestão fiscal que esse Maranhão já teve. E o
governador Flávio Dino quer simplesmente criar um instituto para dar
emprego aos seus aliados políticos, sem concurso público? Essa é a
mudança para pior, Senhor Presidente. Então, eu quero deixar minhas
palavras de repúdio, porque, desde o começo do meu mandato eu
venho ponderando determinados projetos de lei do Executivo, alguns
até mesmo eu votei a favor, mas a qualidade do que é enviado a esta
Casa pelo Poder Executivo está decaindo a uma velocidade enorme, as

dezenas de medidas provisórias e agora esses projetos de lei para
encaixar aliados políticos do governador Flávio Dino inchando ainda
mais o Governo do Estado do Maranhão, a máquina do Governo do
Estado do Maranhão, um verdadeiro absurdo. E essa herança maldita
que o governador quer deixar para a próxima governadora, em 2019?
Essa herança maldita que o Governador quer deixar? Pode até conseguir.
Pode até conseguir, vai aprovar porque aqui a maioria é governista,
pode até conseguir. E em 2019 vamos consertar os erros, a mudança
para pior do Governador Comunista. O meu voto vai ser contra para o
bem do Maranhão. E aqui coloco em alto e bom tom, quem quiser
ajudar o Maranhão de verdade para que a gente não retroceda ainda
mais depois desses três anos de governo comunista loroteiro, vote
contra esse Projeto de Lei. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide para discutir. Declina.
Deputado Max para encaminhar a votação pelo Bloco Parlamentar
Independente. V. Ex.ª tem cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia e pela internet. Hoje estamos votando o Projeto do Governo
que trata da Previdência dos funcionários públicos estaduais. E sempre
respeitei e acho que a democracia se faz assim, que os projetos que têm
que ser ganhadores são aqueles que têm a maioria dos votos. Assim
que se faz democracia, assim que procedem as nossas leis, mas é muito
importante também, e é garantido nas leis do Regimento desta Casa, o
respeito às minorias. Então travamos aqui um duro embate parlamentar,
com obstruções, porque nós queríamos que fosse respeitada a minoria
nesta Casa e chegamos a um momento, Deputado Adriano Sarney, que
eu me considero e considero que os Deputados que concederam a
obstrução são vitoriosos. Por que são vitoriosos, Deputado Braide?
Porque o Projeto que veio para cá do Instituto da Previdência tinha um
Conselho que basicamente ou era membro do Executivo ou era indicado
pelo Executivo, onde a representação do Ministério Público não estava
presente, a representação do juiz não estava presente, os sindicatos
dos funcionários públicos não estavam presentes, representante da
Assembleia não estava presente e se fosse pelo regime de urgência e se
não fosse feita a obstrução nesta Casa, assim que teria sido aprovado
o Projeto nesta Casa. Mas nós forçamos o Governo a dialogar com os
funcionários públicos, forçamos o Governo a conversar com a
Associação dos Juízes, Deputada Graça, com a Associação do
Ministério e esse é o nosso papel. E se não tivéssemos feito isso esse
projeto não tinha sido aprimorado, o conselho não tinha sido
modificado, os funcionários jamais teriam sido ouvidos. Então
cumprimos o nosso papel e sempre cumpriremos esse papel. Se o
projeto ainda não é o projeto ideal, se o conselho está ligado ao FEPA
e não ao Instituto da Previdência, não é o cerne da questão, o cerne da
questão é que estamos aqui para exercer o nosso mandato representando
a população e fazendo com que os segmentos da sociedade sejam
ouvidos. Mesmo sendo minoria nesta Casa conseguimos que a nossa
voz fosse ouvida por meio dos instrumentos regimentais que nós
temos. E o Governo teve que retroceder de colocar no Conselho aqueles
que nunca deveriam ter sido parte daquele Conselho. E esta é uma
vitória não só do parlamento, Deputada Graça Paz, Deputado Rafael
Leitoa, essa é uma vitória dos próprios funcionários públicos, que
vieram aqui os sindicatos, participaram de audiências públicas, vieram
aqui na galeria e pressionaram o Governo para que essa alteração fosse
feita. Assim que se faz o parlamento, é ouvindo a minoria, ouvindo a
sociedade e aprimorando os projetos que vêm do Executivo. E se não
fosse, como já disse anteriormente, o papel da Oposição nesta Casa e
do Bloco Independente, estas alterações não tinham sido feitas. Então
eu quero dizer que fico satisfeito com estas alterações que foram feitas.
Agora, na questão do mérito, já vencida a questão e ouvir a sociedade,
do cerne da questão que era o Conselho, no mérito da questão, eu
pessoalmente discordo da operação que está sendo feita, na questão de
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mérito. O que está acontecendo, Deputado Antônio Pereira? Existe o
fundo, o FEPA está ligado à Secretaria de Educação, que tem toda uma
estrutura pessoal, de orçamento, estrutura financeira, onde lá são
procedidas todas as ações com a base da própria Secretaria de
Administração. A proposta prevê a retirada desse FEPA da Secretaria
de Administração e criar outro órgão público, o IPREV. Então, no meu
entendimento, você vai inchar a máquina pública, vai criar mais cargos
comissionados, pessoas que vão estar na atividade meio. Cargos
comissionados não são necessários ser criados, porque para fazer
atividade fim desse IPREV você vai ter que ter um setor pessoal, um
setor de orçamento, um setor financeiro, um setor de informática.
Quando tudo isso já está contemplado dentro da própria secretaria da
administração e que tem uma Secretária que, no meu entendimento, é
uma pessoa correta e que vem conduzindo a pasta corretamente. Então
por que tirar da Secretaria de Administração e criar mais um Instituto?
Botar mais gente lá na atividade meio e não na atividade fim? E,
Deputada Graça, talvez tenha até que alugar outro prédio público para
poder colocar esse pessoal lá dentro. Então é mais despesa que vai ser
criada para o Estado. Se há alguma deficiência nesse conselho do FEPA,
por que a gente não reforça o pessoal que já tá lá tratando desse
assunto? Por que nós não colocamos mais gente, nós não remuneramos
melhor os funcionários que já trabalham lá? Essa que é a minha questão.
Mas eu quero dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas
que me sinto contemplado porque a minoria foi ouvida, os funcionários
foram ouvidos e o Conselho foi modificado. Então esse era o cerne da
questão. Mas pessoalmente vou votar contra o Projeto porque eu acho
que não há necessidade de criar mais um órgão público, mas libero para
a bancada para votar de acordo com a sua conveniência. Muito obrigado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação. Pela Ordem, o Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, primeiro eu quero solicitar a Vossa
Excelência, óbvio, após a votação desse projeto, a verificação de quórum
para a votação do próximo projeto...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Seu pedido será aceito.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - E solicito
também, Senhor Presidente, a votação nominal já desse projeto, que é
o Projeto que cria o IPREV. Até porque se esse é um Projeto tão bom
como o Governo está dizendo e os servidores estão na galeria, não há
porque se esconder na hora de votar. Solicito a votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação o pedido nominal do Deputado Braide
para a votação nominal. Ficar de pé quem for contra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Oriento o
Bloco Unidos pelo Maranhão a ficar em pé.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Rejeitado o pedido nominal. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Veja que
engraçado, Senhor Presidente, o Projeto é tão bom que fica assim.
Senhor Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem o Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Eu gostaria de registrar a minha abstenção nesse caso.
Embora tenha sido acolhida a composição do Conselho, eu não posso
concordar com todas essas imperfeições técnicas e com a criação de 63
cargos em comissão sem concurso, Senhor Presidente. Quero que seja
registrada a minha abstenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A sua e de Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, eu voto contra, Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Braide se absteve em votar. E Max contra ou absteve?
Contra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado
Adriano Sarney contra esse projeto do IPREV.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO –... Quem mais? Só esses três votos? Parecer nº 360/
2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em Redação
Final ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, de autoria do
Poder Executivo, Relator Deputado Levi. Em Discussão. Em Votação.
Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. A pedido do Deputado Braide, verificação de
quórum. Eu peço que zere o painel.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu chamo a
atenção aos colegas do Bloco Unidos pelo Maranhão, que registrem as
suas presenças.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só para
registrar que o Bloco Parlamentar Independente está em obstrução
exatamente porque não concorda deixar de fora os servidores estaduais
do Conselho do FUNBEN.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Certo, Deputado Braide. Antes de iniciarmos a
discussão do projeto, submeto à apreciação do plenário a Emenda
Substitutiva nº 001 apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº
008/2017 destacada em termo do artigo nº 204 do Regimento Interno.
Para discutir a emenda, Deputado Eduardo Braide, por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados. O Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão – FUNBEN, é que
dentre outras coisas é responsável pela manutenção do Hospital do
Servidor, além como pagamento de outros benefícios para os servidores
estaduais, e atualmente o FUNBEN, ele é gerido e organizado pelo
CONSUP, que é o Conselho Superior de Pensão e Aposentadoria e
quem está atualmente no CONSUP, Senhores Deputados? Um
representante da Assembleia, um representante do Poder Judiciário,
um representante do Ministério Público, um representante dos policiais
militares, e todos esses, Senhores Deputados, é bom que se deixe claro
aqui, todos esses foram retirados do Conselho de Administração do
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FUNBEN. Essa emenda, Senhores Deputados, que votaremos agora
serve exatamente para que a gente possa recompor e trazer novamente
para a administração do FUNBEN aqueles que nunca deveriam ter
saído, que são os servidores estaduais. Ora, Senhores Deputados, quem
votar contra a emenda, que nunca mais venha aqui fazer média com
policial militar, porque está retirando os policiais militares do FUNBEN,
que trata dentre outras coisas dos benefícios entre os quais o Hospital
do Servidor. Quem votar contra essa Emenda que não faça mais média
aqui com os servidores da Assembleia, porque o projeto original retirou
o representante do Poder Legislativo. Agora veja a que ponto esta
Casa chegou! A Assembleia Legislativa votar, Deputado Edilázio, um
projeto que retira o representante do próprio Poder Legislativo, que
retira o representante dos servidores do Ministério Público, que retira
os representantes do Poder Judiciário, que retira os policiais militares
do FUNBEN. Portanto vocês, senhores e senhoras servidores públicos,
toda vez que olharem no contracheque de vocês o desconto do
FUNBEN, saibam que a partir da aprovação desse projeto, sem essa
Emenda, vocês não terão mais o assento assegurado como tem hoje no
CONSUP. Porque a Lei do CONSUP é clara quando fala da composição
e lá está destacado. A Polícia Militar depois de muito tempo, em 2012,
conseguiu por meio de uma lei fazer parte do CONSUP, toda a luta que
a Polícia Militar teve para discutir o seu futuro no que diz respeito ao
Fundo de Benefício do Maranhão, será jogado por água abaixo hoje.
Porque o projeto, na forma original, só traz 05 membros do Governo e
04 ligados aos Sindicatos sem dizer quem era. A emenda que
presentamos, e é essa que será votada, eu vou ler para V. Exas, diz o
seguinte: o Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos
Servidores do Estado do Maranhão terá 12 membros titulares e seus
respectivos suplentes com formação superior e experiência nas áreas
de Administração, Saúde, Economia, Finanças, Contabilidade e Direito.
Inciso I - titular da Secretaria de Estado da Gestão, titular do Núcleo
de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão,
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, Secretário de
Estado da Saúde, Secretário de Estado da Fazenda, Procurador Geral
do Estado. E aí vem o que nós estamos mantendo com a nossa emenda:
um representante do Poder Legislativo, um representante do Poder
Judiciário, um representante do Ministério Público, um representante
dos policiais militares. E é isso, senhoras e senhores policiais militares...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - ...que vocês
não farão mais parte, não terão mais assegurada a participação, por lei,
se não for aprovada essa emenda por esta Casa. Concedo um aparte ao
Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) -
Deputado Braide, são questões simples de serem resolvidas que a
gente não vê por que isso não acontece. Foi feita uma discussão aqui
semelhante em relação ao Conselho do FEPA, onde o projeto inicial do
Governo tirava os representantes da Polícia Militar, do Ministério
Público, do judiciário, da Assembleia. E o Governo, ouvindo essas
categorias e ouvindo a Assembleia, retrocedeu e colocou de volta esses
representantes no próprio conselho do FEPA. Esse caso é praticamente
idêntico ao anterior e o Governo, em vez de retroceder nesse caso
como o fez, mantém um conselho onde não há representante de nenhuma
dessas categorias. Isso é um verdadeiro contrassenso por parte do
Governo. Eu acho que os deputados aqui poderiam ter essa autonomia
de ver que tem que ter pelo menos uma posição semelhante a que
adotaram no FEPA. Aqui nós estamos só propondo para aprimorar o
projeto. Foram retirados esses representantes do conselho no novo
projeto do FUNBEN. O que a gente quer é que volte como era
antigamente, como foi feito no FEPA. Os deputados da base do Governo
acabaram de votar. Não há nada de mais nisso. Aí o Governo dá com
uma mão para os funcionários públicos dos sindicatos que participaram
das audiências públicas, concordando com alteração do conselho do
FEPA e tira com a outra retirando do FUNBEN. Qual é a lógica? Eu

acho que falta conversa, diálogo para poder reconhecer que esse projeto
pode ser aprimorado. E Vossa Excelência faz um pronunciamento nesse
sentido. E eu queria parabenizar Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Max Barros. Eu só queria entender, Deputado Max
Barros, o porquê, o porquê de retirar os representantes dos servidores
do conselho do FUNBEN. Se me dessem uma explicação. Eu até gostaria
que algum deputado subisse aqui para poder explicar: “não, nós
estamos tirando os policiais militares porque criaram algum problema
no CONSUP. Nós estamos tirando os servidores da Assembleia porque
por algum motivo não serve no conselho no novo conselho do
FUNBEN”. Eu queria entender. A base do Governo, senhoras e senhores
deputados, tem maioria nessa Casa. É óbvio que as matérias do Governo
serão aprovadas de acordo com a vontade do Governo, mas essa Casa
é uma Casa de debates, é uma Casa que deveria ser de diálogo. E aí eu
faço a seguinte pergunta: por que retirar a participação assegurada que
nós temos hoje na lei do CONSUP do representante da Assembleia, do
representante do Poder Legislativo, do representante do Ministério
Público e do representante dos policiais militares. Eu queria entender
o porquê sinceramente. O FUNBEN, e aí a pergunta que se faz,
Deputado Max Barros, ele é do Governador ou ele é dos servidores? O
Fundo de Benefícios serve para atender os servidores ou serve para
atender o Governador? O Governador é atendido pelo hospital dos
servidores? É lá que ele vai quando tem algum tipo de situação? Porque
ele está retirando o direito dos servidores de discutirem o que deve ser
feito com os recursos do FUNBEN, que é o fundo de benefícios. E eu
queria entender essa lógica. Talvez seja a aversão ao diálogo. E aí,
senhoras e senhores servidores que fazem parte da galeria, eu vejo já
que o plenário não tem mais quase ninguém, eu vejo que os deputados
que estavam aqui votando ainda agora, Senhor Presidente, não tem
mais ninguém, tirando dois deputados. Seria bom, seria bom vocês
fazerem isso. Tirando três deputados que tem aqui da Oposição, não
tem mais quatro deputados da base do Governo sentados aqui em
baixo, porque eles sabem a maldade que é retirar os policiais militares
da administração do FUNBEN, que tem assegurada a participação,
eles sabem da maldade que é. Que sirva de lição aos servidores da
Assembleia Legislativa do Maranhão, que não esqueçam a votação
desse dia, porque vocês estão sendo retirados do conselho do FUNBEN.
Que sirva de lição. Eu vejo aqui projetos do Poder Judiciário serem
aprovados na maior rapidez possível, mas estão sendo retirados os
representantes do Poder Judiciário do Conselho do FUNBEN. A
Defensoria Pública, que aqui se faz representada pelo seu presidente
Murilo, presidente, a Defensoria Pública está sendo retirada do conselho
do FUNBEN. Está sendo retirada, se houve uma vitória em relação ao
IPREV, o Governo deu com uma mão e tirou com a outra no FUNBEN.
Então, senhores e senhoras deputados, eu quero dizer que ainda há
tempo desta Casa corrigir essa distorção, aprovando essa emenda, que
nada mais diz que eu estou dizendo para vocês, que mantêm os
representantes da forma como estão no CONSUP e aí eu volto a dizer:
Qual o motivo do governador Flávio Dino ter retirado vocês do
CONSUP? Eu queria simplesmente uma explicação para eu entender o
porquê, até para que eu pudesse avançar no debate, por quê? Portanto,
senhores e senhoras deputados, eu gostaria de deixar claro aqui a minha
indignação, a minha repulsa a essa proposta do Poder Executivo, que
retira os legítimos representantes, afinal de contas, senhores e senhoras
deputados e servidores, eu volto a dizer: é no contracheque de quem
que vem escrito o nome FUNBEN sendo descontado? É no
contracheque de quem? Do governador? Não, talvez seja por isso que
o governador não está preocupado com vocês porque no contracheque
dele não tem desconto do FUNBEN. No contracheque de vocês é que
tem desconto do FUNBEN e é por isso que talvez ele tenha retirado
vocês. É por isso que, aí eu digo a vocês: O Projeto está sendo votado
em regime de urgência. Sabem por quê? Porque tem a criação de 39
cargos em comissão. É por isso que está sendo votado em regime de
urgência.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Deputado Braide, V. Ex. tem que falar é para os
Deputados não para a Tribuna.

OSENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, em respeito a V. Ex.ª eu vou continuar o meu discurso sem
nenhuma observação. Eu quero dizer a vocês, senhores e senhoras
deputados, senhores servidores. De um lado a urgência para criar 39
cargos em comissão. De outro lado a urgência para retirar vocês do
Conselho do FUNBEN. Para que essa urgência? Você deve ter urgência
na vida para garantir direitos, jamais para retirar direitos. Direitos não
devem ser tirados nem com urgência ou sem urgência, mas que fique
claro, senhoras e senhores Deputados, e aqui ficarão marcados para a
história aqueles Deputados que assim votarem porque assim estarão
votando contra os servidores da Assembleia, contra os policiais
militares, contra os servidores do Ministério Público, contra os
servidores do Poder Judiciário, senhor Presidente, e depois quero que
V. Ex.ª me inscreva para encaminhar a Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Obrigado, deputado. Em votação a Emenda do Deputado
Braide. Por cinco minutos, sem apartes. Deputado, V. Exa. tem que
falar para seus colegas. Certo?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, vou encaminhar pelo Bloco Independente
daqui do meu local mesmo. Eu queria, Presidente, sem nenhuma
intenção de constranger nenhum colega, eu queria fazer um apelo ao
líder do Bloco, Deputado Rafael Leitoa, ao Deputado Rogério Cafeteira,
que prevaleça o bom senso. Os Deputados aqui da base do Governo, e
o próprio Governo, teve a sensibilidade em relação ao Conselho do
IPREV e viu que estava equivocado quando mandou a composição
retirando os policiais militares, retirando o Ministério Público,
retirando a Assembleia, o Judiciário, recuou e melhorou o Projeto que
foi do IPREV. Então isso só engrandece a Assembleia e só engrandece
o próprio Governo, que reconheceu que havia um equívoco no projeto
original. Então o apelo que faço às lideranças do Governo é que tenham
essa mesma grandeza em relação ao FUNBEN. Os casos são praticamente
idênticos. O Conselho do FUNBEN anterior contemplava o Ministério
Público, contemplava o Judiciário, contemplava os policiais militares
e todas essas categorias estiveram aqui nas audiências públicas, estão
acompanhando esse Projeto, participaram do diálogo com o Governo
e no momento em que o Governo concorda em relação ao IPREV e no
caso semelhante nega em relação ao FUNBEN, ele está dando com uma
mão e retirando com a outra. Eu acho que isso é uma questão apenas de
bom senso. E faço este apelo, que a intenção nossa é apenas aprimorar
o projeto e que essas categorias sejam contempladas nesse Conselho,
como eram anteriormente e com estão no projeto que foi aprimorado,
inclusive com o apoio da base do Governo. Esse apelo que faço, que o
nosso papel aqui, Presidente Humberto, é aprimorar os projetos que
chegam nesta Casa para que a pessoa que é destinatária, os funcionários
públicos sejam beneficiados, a população seja beneficiada, essa que
tem que ser a nossa visão. Esse é o apelo que faço, que haja bom senso,
que haja o diálogo e que a gente recomponha o Conselho do FUNBEN
como era anteriormente e como está agora no projeto do IPREV. Esse
é o apelo que faço aos Deputados da Base do Governo.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, solicito a votação nominal da votação da
minha emenda, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Os Deputados que aprovam a votação nominal, o
requerimento oral feito pelo Deputado Braide, fiquem sentados.
Contrários, fiquem em pé.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – A
liderança do Governo encaminha pela negação ao requerimento do
Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
só para orientar a bancada. Eu gostaria, Senhor Presidente, só dizer
que se o projeto do Governo fosse tão bom como ele estava dizendo,
os deputados não estavam com vergonha de votar favoravelmente, que
fique claro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, o seu pedido foi rejeitado. Em votação
agora a emenda. Os deputados que aprovam a emenda do Deputado
Braide ficam sentados e os que desaprovam ficam de pé.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Com base
no Regimento Interno eu gostaria que fossem registrados os votos
contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Contrários: Othelino, Glalbert, Ricardo, Stênio, Cutrim,
Fábio Braga, Vinícius Louro, Antônio Pereira, Ana do Gás, Francisca
Primo, Roberto Costa, Sérgio Frota, Toca Serra, Rafael Leitoa, Edson
Araújo, Levi Pontes, Rogério Cafeteira, Professor Marco Aurélio,
Josimar. Para discutir o projeto, Deputado Eduardo Braide. Deputado
Braide, V. Exa. vai usar a tribuna? Declina? Tem Max, Deputado Max.
Rogério e Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
declino, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, V. Exa. declina? Declina, Deputado
Max? Vai encaminhar ou declina? Deputado Braide V. Exa. vai discutir?
Não houve nada.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, vou
levantar uma Questão de Ordem, Presidente Humberto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de Ordem, Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Foi verificado
o quórum em relação à emenda do Deputado Braide. Agora nós estamos
votando outra matéria. Então eu solicito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado é só um projeto, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, deixe
eu concluir, aí V .Exa. decidi. V. Exa. é o Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, é só um projeto. A emenda faz parte do
projeto, Deputado.
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, deixe

eu concluir, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quando acabar esse projeto, eu peço depois quórum.
Deputado Braide V.Exa. vai usar?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu vou encaminhar daqui de baixo mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está bom.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Só encaminhar. Só queria deixar registrado, Senhor
Presidente, a tristeza desse dia de hoje. Eu, lamentavelmente, já reclamei
de outro fato. Vê agora a Assembleia Legislativa do Maranhão, em uma
votação que me parece surreal, tirar os representantes da Assembleia
Legislativa, tirar os representantes do Ministério Público, do Poder
Judiciário e retirar os policiais militares, Senhor Presidente, do conselho
do FUNBEN. São eles que mantêm, na verdade. O FUNBEN é
descontado do contracheque deles, dos servidores do Estado e nós
estamos retirando o direito deles participarem da discussão do Fundo
de Benefício? É lamentável, Senhor Presidente, participar de um ato
como esse e presenciar a falta de sensibilidade do Governo do Estado,
e por que não da Assembleia em relação a esse tema, Senhor Presidente.
E, de já, dizer que meu voto será contrário a aprovação desse projeto
que eu não posso concordar com essa injustiça, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max, V. Ex.ª vai discutir? Declina, Deputado
Rogério declinou? Deputado Professor Marco Aurélio declinou?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO – V.
Ex.ª vai encaminhar a votação. 5 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas,
galeria imprensa, Senhor presidente, nós agora nos preparamos para
votação do FUNBEN. E eu queria fazer uma ressalva referente a
algumas argumentações, deputado Levi, feitas pelos deputados que
me antecederam. Primeiro: deputado Braide, salvo engano, até então, o
FUNBEN era administrado pelo CONSUP, onde existiam todas essas
categorias representadas. Perfeito? Mesmo assim, mesmo com essa
representação, o FUNBEN e o FEPA que eram geridos pelo mesmo
CONSUP, permitiram, deputado Levi, que o Hospital do Servidor,
que era o Carlos Macieira fosse retirado deles e, veja bem, naquele
momento existia um compromisso do Governo do Estado do Maranhão
que transferiu os funcionários do estado, o atendimento, aqui no Carlos
Macieira foi transferido para o hospital, lá na Cidade Operária Senhor
Presidente, será que esses servidores gostaram dessa alteração,
deputado Levi? Será que foi positivo para eles, mas, além de tudo, em
outro dano, existia o compromisso de um pagamento do Estado,
deputado Braide, de aproximadamente quinhentos e cinquenta mil reais,
por mês, de aluguel do prédio do Hospital Carlos Macieira. Sabe
quantos meses foi honrado com o fundo? Nenhum, essa dívida já se
acumula há mais de quarenta milhões, esse mesmo fundo que tinha
toda essa paridade aqui eu quero fazer um registro sobre o FEPA,
sobre a composição do FEPA. Deputado Braide, eu lhe concederei
com muita...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rogério, V. Exa. não pode dar aparte, quero
que me entenda, o Regimento Interno não permite...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - É só o
que eu queria dizer, seria uma satisfação para mim, mas não me permite
o Regimento. Veja bem, aqui foi colocado que o deputado Adriano
falou que ele recolocou uma emenda dos defensores públicos do
Conselho do FEPA. Eu queria só fazer um registro, deputado Levi, e
aqui parabenizá-lo pela sua conduta na relatoria desse projeto , que V.
Ex.ª acolheu, e aí não quero me arvorar da Emenda, mas a Emenda que
acredito que foi mais contemplada foi a minha, já que ele, nós
contemplamos a Defensoria Pública, mantivemos como era pleito do
Deputado Eduardo Braide e também foi consenso nas audiências
públicas que fosse mantida a paridade. Então não vamos querer aparecer
de pai da criança quando não somos. Que fique bem claro. Voltando ao
FUNBEN, o Estado não pagou nenhum mês do aluguel do Carlos
Macieira, dano ao FEPA e ao FUNBEN e, principalmente, aos
funcionários do Estado. Quando foi feita a Via Expressa, Deputado
Levi, ali passou por um terreno do FEPA e o Estado teria obrigação de
indenizá-lo, algo em torno salve engano de R$ 80 milhões. Até hoje
também não foi pago. Então aqui sem entrar em minúcias, quero registrar
que não é essa a questão de A ou B fazer parte do Conselho que muda
ou não as atitudes. O que nós temos que ter é bom senso. Nós temos
que ter bom senso na condução do FUNBEN. E existe, Deputado
Braide, uma diferença fundamental entre FUNBEN e FEPA. O FEPA
é compulsório, todos os funcionários do Estado obrigatoriamente
recolhe para o FEPA, o que não acontece com o FUNBEN. O FUNBEN
é uma questão de opção do servidor, se ele não quiser participar do
FUNBEN ele não participa. Então existe uma diferença considerável
entre os dois fundos. Eu não seria, Deputado Braide, radical contra a
questão da colocação desses servidores, dessas representações de classe,
mas temos aqui que registrar que a diferença é muito grande de um para
o outro, a partir do momento onde um é compulsório e o outro é
optativo. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, encaminharei pelo Bloco Parlamentar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Para encaminhar votação, Deputado Braide, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu sinceramente
esperava ouvir da base do Governo alguma explicação para a justificativa
de retirada dos servidores do FUNBEN, mas não ouvi. Ouvi várias
coisas menos essa, que era o que eu queria ouvir para dizer por que
estão retirando vocês. E com todo respeito que tenho ao Deputado
Rogério, ele acaba de dar mais um argumento para que vocês não sejam
retirados do FUNBEN. É que se é facultativo, Deputado Max Barros,
você vai querer descontar algo que você tem participação na gestão ou
você vai querer descontar algo em que você não tem mais nenhuma
participação porque foi retirado? É evidente que a partir do momento
que é facultativo, o FUNBEN, vocês tinham que fazer parte do
FUNBEN, porque isso que iria motivar os servidores a contribuir cada
vez mais com o FUNBEN. E aí ele traz uma questão importante:
quantos servidores não deixarão de contribuir com o FUNBEN uma
vez que não vão mais fazer parte do Conselho? Que a sua categoria não
estará mais representada no Conselho? Será que os policiais militares,
que hoje têm assento no CONSUP, que têm participação no conselho,
que têm certeza que lá vai ter, faça chuva ou faça sol, um representante
dos policiais militares, quando eles souberem que eles foram retirados,
eles vão ter a mesma disposição de ver no contracheque o desconto do
FUNBEN? Será que os servidores da Assembleia, que têm um
representante do poder legislativo no CONSUP, vão ter a mesma
disposição de contribuir para o FUNBEN? É exatamente por ser
facultativo, por ser diferente do FEPA, que é obrigatório, que mais do
que nunca os servidores não poderiam deixar de ter a sua participação
assegurada. Eu queria dizer, Senhor Presidente, senhores e senhoras
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deputadas, que a questão é muito clara. O que está sendo votado, hoje,
aqui, é o projeto de lei complementar original nº 008/2017, que retira a
participação assegurada pela lei complementar nº 040 e outras alterações
de todos esses representantes que já falei aqui. Eu não queria ser
repetitivo, mas é bom lembrar: estão retirando os policiais militares.
Essa que é a verdade. Estão retirando os representantes dos servidores
da Assembleia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, e jamais
isso poderia acontecer, jamais. Até por conta do argumento que foi
trazido agora, porque o desconto do FUNBEN é facultativo. E se é
facultativo, você tem que criar os atrativos para que o servidor queira
descontar. E que atrativo é esse que você retira o representante dos
servidores da administração do fundo? Que atrativo é esse, já que é
facultativo e vocês estão retirando. Portanto, senhores e senhoras
deputadas, eu há um tempo vi o Deputado Edilázio Júnior em uma
votação dizer o seguinte: que não sabe qual será o futuro político dele,
que não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas que ele não
carregaria nas costas o peso de uma votação que teve há um tempo. E
isso eu digo a vocês, certamente não carregarei comigo nas costas o
peso de ter retirado os policias militares no FUNBEN, que conseguiram,
a duras penas, aprovar uma lei específica para eles em 2012. Não
retirarei, Presidente Murilo, não carregarei nas minhas costas o peso
de retirar o representante da Defensoria Pública, que v. Exa. viu comigo
uma lei específica que foi votada para que incluísse um representante
da Defensoria Pública. Não carregarei comigo a votação que retirará
um representante do Poder Legislativo, do Ministério Público, do
Poder Judiciário. Essa eu não carregarei. Carregarei comigo o senso de
justiça de que se o FUNBEN é dos servidores, são eles que têm que
participar da administração. Não é diferente. É por isso que no
CONSUP vocês estão lá hoje. Não está diferente. Um projeto, senhores
e senhoras deputados, só tem sentido se mudar para melhor. A verdade
é que esse Governo que se diz da mudança, o que nós vemos todos os
dias aqui nesta Casa, Conselhos Universitário sem estudantes, onde é
que já se viu isto? Onde os professores são indicados pelo Governador.
Só depois de muita luta foi aceito. Conselho do IPREV, que se não
fosse a mobilização de vocês, não estariam incluídos, mas agora por
algum motivo que eu não entendo o porquê. Acho que até poderia ser
pedido o adiamento dessa votação, exatamente para que pudesse ser
incluído no relatório o Conselho com a participação de vocês e não
está havendo. Portanto, senhor Presidente, eu lamento, essa realmente
é uma votação triste, Deputado Max Barros, para a Assembleia
Legislativa, que ninguém mais suba nesta Assembleia, que votar
favorável a esse Projeto, para defender policial militar. Que ninguém
mais suba aqui nesta tribuna, que votar favorável a esse projeto para
defender sindicato, porque o que deputado mais gosta aqui é de aparecer
em Audiência Pública defendendo os sindicatos, mas na hora que era
para está aqui para votar favorável aos sindicatos, cadê? Não estão
aqui os deputados que se dizem defensores dos sindicatos. Cadê os
deputados que querem o respeito dos servidores da Assembleia? Estão
todos os dias aqui, esta Casa não funcionaria sem o ar do trabalho dos
servidores da Assembleia e qual é o troco que está sendo dado? Retirar
a participação assegurada dos servidores da Assembleia. Eu lamento,
Senhor Presidente, sinceramente, ainda tenho um fio de esperança que
possa atingir a consciência dos Senhores e Senhoras Deputados, a não
aprovarmos esse Projeto e a deixar que o Governo possa corrigir essa
injustiça que perdurará, tenho certeza, por muitos anos, e, de já, Senhor
Presidente, solicito a votação nominal do referido projeto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, Deputado Adriano Sarney para encaminhar pelo PV.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado quem pediu a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Deputado
Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano Sarney, com a palavra, Questão de
Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – É para
encaminhar pelo PV, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Cinco minutos, sem apartes, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
deputadas, galeria, imprensa, funcionários desta Casa, maranhenses.
Eu não ia nem retornar a esta tribuna para falar sobre esse assunto, mas
me sentir na obrigação de rebater o líder do Governo que aqui falou
uma inverdade, disse que os defensores públicos foram incluídos no
projeto anterior devido a uma emenda de sua autoria. Não é verdade.
Todos nós sabemos que isso não é verdade. Foi feito um substitutivo
pelo relator Levi que eu, inclusive, no meu último pronunciamento o
elogiei, aqui na tribuna, por ser democrático, um dos raros defensores
da democracia aqui que fazem parte do Governo comunista ditatorial,
mas eu quero só restabelecer a verdade. Eu apresentei uma emenda que
foi a única Emenda que previa a reinclusão dos defensores públicos,
porque o Governo esqueceu os defensores públicos e as outras
Emendas, inclusive a Emenda do líder do Governo, Deputado Rogério
Cafeteira, esqueceu também os defensores públicos, que era para
consertar um erro, fez uma Emenda, colocou uma série de representantes
de categorias e esqueceu o defensor público. Então, eu me senti na
obrigação de corrigir esse erro, fiz uma emenda, a minha Emenda, eu
apenas corrigir a questão dos defensores públicos, a minha Emenda só
tinha a inclusão dos defensores públicos e mais as que já estavam em
discussão. Por quê? Porque os defensores públicos fazem parte hoje,
quer dizer, hoje, até o Governador finalizar o trâmite do projeto de lei,
e virar lei, hoje os defensores públicos fazem parte do CONSUP,
então dei entrada nessa Emenda para forçar este Governo, que se
mostrou um Governo fraco... por que o Governo é fraco? Porque abriu
as pernas para a Oposição. Esta é a verdade. Governo fraco que fez
uma proposta horrível, antidemocrática, não colocou representantes
de categoria nenhuma na sua proposta inicial, queriam votar aqui nesta
Casa em urgência, não votou pela atuação da Oposição, não votou
porque o Deputado Eduardo Braide pediu vista, porque o Deputado
Max pediu vista lá na comissão, que não faço parte, porque faço parte
da Mesa, porque houve pressão dos funcionários públicos do estado
do Maranhão que eram contra o IPREV do jeito que estava sendo feito,
e aí o Governo fraco, fraco! E outra coisa, além de ser fraco ainda se
engana. Por que o que tem? Vamos ser republicanos aqui. Ora, se eu
coloquei a Emenda, use a minha Emenda, vamos aprovar minha Emenda!
Que história é essa? Que Parlamento é esse que abre as pernas para o
Governo do Estado? Ora, se eu coloquei uma Emenda incluindo os
defensores públicos, vamos aprovar minha emenda! Por que não
aprovam a minha Emenda? Só porque sou Oposição? Aí temos que
fazer um substitutivo aqui para colocar o que a Oposição já tinha
ofertado, já tinha falado, Deputado Max? Por que não aprovaram as
Emendas da Oposição? Por que o líder do Governo teve que fazer uma
Emenda para que a gente rejeite as Emendas dos opositores para aprovar
a Emenda do líder do Governo, mas todos nós sabemos que quem
forçou e que se hoje existem representantes dentro desse Conselho é
mérito da Oposição. Governo fraco sim! E outra coisa, Senhor
Presidente, eu vou votar contra a mais esse Projeto de Lei aqui. E é
mais um que vou votar contra, porque se tiver quórum eu vou subir
para conversar novamente com toda a população do Maranhão e explicar.
Porque também eu vou votar contra essa vergonha dessa renegociação
do programa, do novo programa do Governo do Maranhão, que é o
Mais Juros, que é deixar agora a herança maldita para a próxima
Governadora. Um absurdo.
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O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor

Presidente, eu fui citado.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, eu não quero dizer que o
Deputado Adriano Sarney faltou com a verdade. Eu vou preferir
acreditar que ele é mal informado. Mas já encaminhei inclusive para o
nosso grupo aqui e pediria à Mesa que mandasse a ele a cópia da minha
Emenda ao Projeto. E Deputado, em momento algum eu me arvorei,
como V. Exa quis fazer, de pai da criança. Eu não quero inclusive dizer
que sua Emenda foi com erro de redação, ela nem poderia ter sido
aprovada. Sabiamente o relator, Deputado Levi, fez um substitutivo
contemplando a esta Casa. E gostaria também que V. Exa tivesse mais
respeito pela Casa que V. Exa faz parte, que é o Legislativo, de usar um
termo como abrindo as pernas. Eu acho que a Assembleia e o Poder
Legislativo não merecem esse tipo de expressão, principalmente aqui
da tribuna, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela ordem,
Senhor Presidente, eu fui citado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos encerrar e botar em votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Eu fui
citado, Senhor Presidente. Eu fui citado aqui de forma desrespeitosa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento. Quem vota nominal ou não? Deputado,
mas tem projeto legislativo, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Eu quero
uma tréplica, porque eu fui citado de forma desrespeitosa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, V. Exa aqui na tribuna usou termos que não
é do seu nível. V. Exa extrapolou um pouco. Eu acho melhor, para o
bem desta Casa, encerrar essa discussão, porque não vale a pena discutir
futilidades e fazer discussão paralela. O mais importante é colocar em
votação o requerimento verbal do Deputado Braide, se vota nominal
ou não. Quem votar nominal fica sentado, quem for contra fica em pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente, agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Aprovado. Prepara o painel para a votação nominal. A
favor do projeto votar “Sim”; contra o projeto votar “Não”.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, só para V. Ex.ª falar novamente. Quem for a favor do
projeto vota “Sim”, e contra o projeto vota “Não”.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A favor “Sim”, contra “Não”. Alguma dúvida no
plenário? Tem alguma dúvida entre os deputados? A favor “Sim”,
contra “Não”.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mais uma
vez, orientando o Bloco Unidos pelo Maranhão a votar pelo “Sim” no
painel.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto aprovado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Esse projeto é matéria passada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu vejo V.
Ex.ª esperar aí quando é do Governo, eu quero votar. Não é possível
que eu não possa votar. Muito obrigado. Não está liberado, Senhor
Presidente, aqui para a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Segunda chamada. Deu certo, Deputado Eduardo? Tem
alguém mais para votar? Eu posso encerrar a votação, senhores
deputados, eu posso encerrar a votação? Votação Encerrada: 04 contra
e 22 a favor.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, lembrando, desde a vez anterior que foi pedida a...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
gostaria já de pedir conferência de quórum para a próxima matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Zera o painel, por favor.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu gostaria que V.Exa. tivesse a mesma agilidade que teve
ainda agora para encerrar a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, voltou atrás e Vossa Excelência votou à
vontade. Projeto de Lei nº 213/2017 de autoria do Poder Executivo.
Mensagem nº 008/17. Operações de créditos firmados com recursos
do BNDES. Inscrito para discutir o Deputado Adriano Sarney, com
direito a apartes, por dez minutos. Eu quero anunciar, a pedido do
Deputado Fábio Braga, da Prefeita de Amapá do Maranhão, Taty, e
Ademar ,seu esposo. Que ambos se sintam bem nesta Casa.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia,
senhoras e senhores, maranhenses. Eu agora como oposicionista, eu
agora eu sou podado até o meu temperamento, não posso me exaltar,
não posso falar tudo que eu quero, não posso fazer uma réplica, eu
tenho agora que ficar completamente aqui controlado nesta Casa,
completamente controlado. É o desespero, é o desespero que está
tomando conta dos governistas, dizem que quando tem um líder e o
líder se desespera, os seus soldados se desesperam também, e é isso
que está acontecendo. O Governador está completamente desesperado,
está vendendo, está alugando vaga no Governo, Secretaria, está perdendo
a cabeça no Twitter, nas mídias sociais, está xingando adversários, está
ficando maluco! E aí faz com que seus soldados também percam a
cabeça. Mas eu sempre tive uma postura de ser coerente, de ser coerente
com o Maranhão. Quando vem aqui projeto para votar e considero que
o projeto é bom para o Maranhão, eu voto a favor, quando considero
que é ruim voto contra. Por isso que as pessoas, quando eu saio na rua
saio com a cabeça erguida e as pessoas me respeitam. Eu vou ao interior
as pessoas me respeitam, eu vou às entidades empresariais e as pessoas
me respeitam, eu dialogo até com aqueles que não gostam do meu
grupo político e as pessoas me respeitam, porque mantenho uma lógica
na minha atuação política. Querem me podar. O clima agora vai ser
esse, mas eu tenho a certeza absoluta que para eles estarem desesperados
é porque estamos indo muito bem. Então estamos no caminho certo,
vamos seguir esse caminho, que esse caminho é o caminho certo. Muito
bem, Senhor Presidente, subi a esta tribuna para debater e discutir um
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absurdo, mais um absurdo que o Governo Flávio Dino quer fazer com
as finanças do Maranhão. Veja bem, já falei um pouco sobre isso em
outro discurso, mas para aqueles telespectadores da TV Assembleia,
os amigos e amigas que estão aqui ouvindo pela primeira vez, o que
penso sobre renegociar dívida deixada por governos passados. A
Governadora Roseana Sarney deixou R$ 2,5 bilhões de dinheiro no
Caixa, que é esse dinheiro que Flávio Dino está torrando fazendo
asfalto de péssima qualidade por aí, tentando a sua reeleição. E agora
ele ao invés de pagar... o caloteiro Flávio Dino quer não pagar a dívida
que ele utilizou. Ele não quer pagar, ele quer deixar para a próxima
Governadora pagar a dívida dele de hoje. Então o que ele quer fazer? E
é isso, eu sou contra esse Projeto de Lei. Eu vou votar contra esse
absurdo. O que ele quer? Ele quer 48 meses de carência. Ele quer dar o
calote agora, não pagar o que ele está devendo agora, passar para o
Governo que vem o calote e é isso que ele quer que nós Deputados
aqui votemos. Agora, isso implica em um desembolso maior do Governo
do Estado, por quê? Porque, nesses 48 meses de carência, o Governo
do Estado vai continuar pagando os juros em cima desses contratos. E
aqui nós estamos falando de um bilhão e meio. Imagine, senhoras e
senhores, quem compra um carro, um veículo, uma bicicleta, uma moto
e vocês parcelam esse valor, imagine os juros que você paga em cima
disso. Aqui nós vamos pagar, nós maranhenses, porque isso vai sair
dos nossos impostos, desses impostos que ele aumentou. Durante 48
meses pagamento de juros de um bilhão e meio de reais, que nós vamos
pagar para que o Governador Flávio Dino dê um calote na dívida
deixada no BNDES e pegue esse dinheiro para colocar em sua eleição
no ano que vem. É um verdadeiro absurdo. É o programa “mais juros”
do Governo do Maranhão, é o programa “mais juros”. Nós temos o
“mais assalto”; Nós temos o “mais impostos”. Nós temos agora o
“mais juros”. Nós vamos pagar 48 meses a mais de juros. E, acima de
tudo, Deputado Edilázio, parcelou, parcelou, depois desses 48 meses
que nós vamos pagar juros, ele aumentou o parcelamento da dívida em
72 meses. Então são mais outros 72 meses que ele vai começar a pagar
o principal da dívida e mais os juros. É o programa “mais juros” do
Governo do Estado do Maranhão, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Adriano, muito pertinente suas colocações e fala com
conhecimento de causa, como economista que V. Ex.ª é. Mas o que
chama a atenção é que o argumento dessa renegociação, desse
empréstimo é a situação financeira do Estado. É isso que eles usam.
Mais longe o Maranhão está do que estava o Rio de Janeiro ontem,
quando o Governo Federal autorizou uma renegociação. Mas como o
Maranhão pode estar tão ruim financeiramente se essa Casa acabou de
criar aqui mais 60 cargos em comissão de algo que já funciona e funciona
muito bem, que é a previdência do nosso Estado? Foram criados mais
60 cargos só para apadrinhamento político e ao bel-prazer do
Governador do Estado. Se não fosse esse empréstimo que nós
aprovamos, e hoje esses que são o Governo, ontem eram oposição, que
espernearam e foram contrários, não existiria nada do Governo Flávio
Dino. Se nós fecharmos os olhos e pensarmos em uma obra do Governo
Flávio Dino que não tem o dinheiro do BNDES, não existe. Zero. O
Governo Flávio Dino começou em 2015, vai findar em 2018 sem ter
deixado um legado, sem ter deixado algo de concreto para a história do
Maranhão. Apenas perseguição, apenas aumento de imposto e
apreensão de motos daqueles que mais precisam porque atrasaram um
mês do seu IPVA. Mas, Deputado Adriano, essas são as minhas
colocações. Como que ele quer renegociar e deixar essa pedalada para o
outro, para o próximo Governador, que não será ele, mas tem dinheiro
para estar criando cargo, para estar contratando jato, para estar
investindo ainda mais em publicidade em seu Governo. Então são
essas incoerências que marcam o Governo comunista.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - E não é ele
que anda falando por aí que o governo dele tem uma excelente gestão
fiscal? Se tem uma excelente gestão fiscal tem capacidade de pagamento,
tem capacidade de pagamento da dívida e quando foi contratada essa

dívida, foi feita análise, a capacidade de pagamento, todo mundo que
vai comprar um carro, uma casa, o banco pra conceder ele faz a
capacidade de ver o salário que a pessoa tem a capacidade de pagar, só
que não, ele não quer pagar, ele quer dar o calote, ele quer que o povo
maranhense continue pagando juros do empréstimo e quer usar esse
dinheiro que ele iria pagar para fazer isso e colocar na campanha dele,
porque ele não faz nada, não tem nenhuma grande obra, não tem nada
esse governo e agora ele está inventando uma grande obra, que tudo é
imaginário, tudo é lorota, tudo é falação, a grande obra dele agora é
porque ele vai acabar com Sarney, a grande obra dele é porque ele está
fazendo uma revolução, revolução de quê? Não tem revolução nenhuma,
governo falido não tem iniciativa nenhuma nesse governo, não adianta
vir aqui criticar Via Expressa, que pelo menos a governadora Roseana
fez a Via Expressa, o que o governador, o ex-governador Cafeteira fez?
O que o ex-governador Cafeteira fez? Eu tenho certeza de que ele fez
muita coisa pelo nosso estado, vamos comparar o governador Cafeteira
com o governador Flávio Dino, vamos comparar o governador Castelo
com o governador Flávio Dino, vamos comparar, nesses 50 anos de
atraso que o Flávio Dino fala que é que nós vivemos no Maranhão,
vamos botar os avanços do Cafeteira, vamos botar os avanços do PDT,
quando estava no governo, é desrespeitar esta Casa, criticar, é
desrespeitar esta Casa falar a verdade? Desrespeito a esta Casa, sim, é
o papel que nós fazemos e que um deputado que é igual a qualquer um
daqui apresenta uma emenda e essa emenda, em vez de ser aprovada é
feito o substitutivo porque o deputado é de Oposição e por isso ele
tem que ser discriminado. Isso, sim, é um desrespeito. É um desrespeito
com o deputado e paralelamente é um desrespeito com a Casa, porque
a Casa que não respeita os deputados não pode ser uma casa que se
preze. Da mesma forma que um governo que não respeita seus
servidores não pode ser um governo que se preze. Então, senhor
presidente, eram essas minhas palavras, e repito. Repito, mais uma
vez. Eu acho que a cada dia que passa o governador ter mandado
projetos de lei irresponsáveis para essa Casa. Esse projeto de lei é
irresponsável. Essa atitude é irresponsável e o meu voto vai ser contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano, em momento algum, eu quis tomar
suas palavras, se o senhor sentiu, eu lhe peço até desculpa. Mas eu não
tive essa mínima intenção. Está certo. Deputado Max Barros para
encaminhar. Declina. Em votação. Os deputados e as deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Queria
pedir conferência de quórum ai para essa próxima matéria, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Já foi pedido. Quer pedir agora? Zera o painel e registra
a presença. Contra o voto de Braide. Contra o voto do Adriano Sarney.
Contra o voto de Deputado Edilázio. Está bom. Zera o painel.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Quórum
para deliberar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide, esse Projeto do Conselho
tem algum problema com ele? Projeto de Lei n.º 126/2017, de autoria
do Poder Executivo, Mensagem n.º 037/2017, que cria o Conselho
Universitário do Maranhão e dá outras providências. Inscrito para
discutir o Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Deputados, eu
gostaria, Senhor Presidente, de forma rápida só dizer o exemplo de um
Projeto que tramita normalmente nesta Casa, que passou por uma
votação na Comissão de Constituição e Justiça. Eu lembro que somente
na Comissão de Constituição e Justiça a votação foi adiada duas vezes
para que chegassem a um acordo entre o relator do Projeto de Lei e a
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Emenda que nós apresentamos e no final foram acolhidas todas as
sugestões que foram colhidas em duas audiências públicas. Portanto
posso dizer que a Oposição corrigiu um erro gravíssimo nesse Projeto.
Esse Projeto é o que trata da criação do Conselho Universitário do
Maranhão e que na sua forma original não tinha participação de
estudantes. Como é que pode isso? Na sua forma original os professores
que participariam desse Conselho seriam somente 02 e nomeados pelo
Governo do Estado. E o que nós fizemos? Discutimos, por meio da
Comissão de Educação, realizamos 02 audiências públicas e lá ficou
acertado uma série de sugestões. Primeiro, aumentar o número de
professores, de 2 para 3 e fazer com que as indicações desses
professores fossem feitas pelos sindicatos e associações e não por
mero capricho do Governador. Segundo: a inclusão dos estudantes.
Onde é que já viu um conselho universitário que não tem estudante. E
aí por meio do trabalho da oposição, da emenda que nós apresentamos,
foi acolhido na Comissão de Constituição e Justiça, foi discutido.
Deputado Max Barros, houve no primeiro momento divergências. Foi
adiado para a segunda a sessão. Depois não houve consenso, foi adiado
para a terceira sessão, mas no final entenderam por bem acolher a
emenda que nós apresentamos. Assegurando a participação dos
estudantes, assegurando a participação dos professores indicados pelas
entidades, assegurando que o conselho, ao ser aprovado, deixa de ser
convocado somente pelo soberano, pelo Governador e poderá ser objeto
de deliberação de dois terços dos membros como acontece em qualquer
conselho. Então eu pergunto, Senhor Presidente, que mal teve, que
prejuízo teve o Governo? Ao contrário, quem ganhou foi a comunidade
estudantil, quem ganhou foi a comunidade dos professores, quem
ganhou foi o povo do Maranhão com as sugestões que foram acolhidas.
O único ponto, Deputado Max Barros, que tem para colocar em relação
ao projeto do relator, Deputado Bira do Pindaré, é o colégio de reitores,
que ele prevê a criação. E o colégio de reitores, óbvio, que se for
convocado para discutir os assuntos com o Governador, não serão
chamados nem estudantes, nem professores. Mas esse ponto eu faço
questão de dizer, Senhor Presidente, esse eu deixo na consciência do
Governador do Estado. Ele terá um conselho universitário a sua
disposição, com estudantes, com professores, com Reitores e
Secretários. Caberá a ele, então, saber e escolher se quer ouvir somente
os Reitores ou se quer ouvir de fato e de forma verdadeira a opinião
dos estudantes que fazem Universidade, a opinião dos professores.
Esse ponto, Senhor Presidente, eu deixarei para a consciência do
Governador Flávio Dino. No mais, Senhor Presidente, dizer que me
sinto contemplado por ter absolutamente todas as sugestões da nossa
emenda que apresentamos acolhidas na votação desse projeto. Então,
Senhor Presidente, não retirou nenhum pedaço do Governo do Estado.
Não houve nenhum problema. Não há nenhuma humilhação. E é isso
que deveria ter acontecido, Deputado Max Barros, há alguns minutos
atrás quando, de forma injusta e errada, foram retirados os militares, os
servidores da Assembleia, do Ministério Público e do Judiciário do
Conselho do FUNBEN. Nada causaria de mal ao Governo do Estado.
E aí veja a diferença de um projeto que passou pela discussão, para
outro que não foi discutido. Portanto, senhores e senhoras deputados,
quero dizer que ainda que contra a vontade do Senhor Governador,
ainda que ele tenha que engolir, mas esta Casa, neste ponto, aprovará
um Conselho Universitário com os estudantes e com a participação
democrática dos senhores e senhoras professores. Deputado Max
Barros, concedo um aparte a V.Exa.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Braide, eu queria parabenizar V.Exa. pelo pronunciamento,
e dizer que tudo que nós estamos lutando aqui, fazendo esse embate
parlamentar e usando os instrumentos que o Regimento nos permite é
justamente para poder participar e aprimorar os projetos que vêm do
Executivo. Ouvindo principalmente a sociedade organizada, os
sindicatos. E eu acho que esse que é o papel do Parlamento. Nós aqui,
hoje, tivemos vitórias importantes. Primeiro, no que diz respeito à
composição do Conselho do IPREV, onde estavam retirados
representação da Polícia Militar, do Ministério Público, da Assembleia,

Tribunal de Contas e outras. E se não fosse a atuação dos deputados
aqui, essa matéria já teria sido votada em regime de urgência, com esse
conselho e sem representar realmente os funcionários públicos. Então,
foi uma vitória do posicionamento dos deputados que são
independentes ou que fazem oposição ao Governo. O mesmo aconteceu
com relação a esse conselho universitário, o projeto que veio do
Executivo é um projeto totalmente equivocado. Imaginem uma
composição de um conselho sem a representação dos estudantes, que
é o objetivo final da educação, sem a representação dos professores
que fazem a educação no nosso Estado. Então essa composição desse
conselho veio de maneira totalmente equivocada e elitista e foi a
participação da sociedade, dos estudantes, dos professores, a UEMA
que teve uma participação importante e nós conseguimos a duras custas
que fosse aprimorado o projeto e sem dúvida é um projeto melhor, não
é ideal? Concordo que não é ideal, porque não devia ter conselho de
reitores, mas pelo menos está mais bem representado. E esse que é o
papel do Parlamento, é aprimorar os projetos do Executivo. Lamento,
Deputado, profundamente que na questão do FUNBEN, não houve
esse diálogo, porque retirar os representantes dos sindicatos de
participar do FUNBEN, onde eles são os principais beneficiários e
eles que contribuem para esse fundo, não dialogar com eles, e excluir
categorias que já faziam parte desse conselho é um equívoco brutal e
mostrou que foi adotado dois pesos e duas medidas. Recuou
acertadamente na questão do conselho do IPREV e na questão do
FUNBEN se manteve irredutível, então é um equívoco muito grande.
Mas eu quero dizer a V. Ex.ª, que V. Ex.ª como é um dos deputados de
Oposição, deputados independentes, estamos cumprindo o nosso
papel, de maneira a aprimorar os projetos para que eles sirvam não ao
Governo, mas sim sirvam à população e parabenizar também a
Sociedade Civil Organizada que tem participado das audiências públicas
e tem contribuído ou por meio de sugestões ou até com a presença aqui
na galeria desta Casa para aprimoramento desses projetos. Obrigado,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Max, agradeço as palavras de V. Ex.ª e quero dizer e lembrar que
realmente foi fruto de muita discussão o Conselho Universitário do
Maranhão. Dizer que a vontade do Governador em implantar um
Conselho ditatorial, onde nós não teríamos estudantes, onde os
professores seriam indicados diretamente por ele não vai acontecer
nesse projeto o que vai prevalecer é a vontade dos estudantes, a vontade
dos professores e a aprovação soberana desta Casa eu tenho certeza,
porque se dependesse do Governador e aí é uma prova, Deputado
Max Barros. Veja todas as propostas de formação de Conselho que
vêm com a assinatura do Governador Flávio Dino, ele simplesmente
todos aqueles que possam ao menos levantar a voz para discutir ou
debater os assuntos que são formados os Conselhos, mas nessa, eu
posso dizer, nessa ele perdeu quem ganhou foram os estudantes, quem
ganhou foram os professores. Quem vai ganhar certamente será a
Assembleia do Maranhão ao aprovar esse projeto com o acolhimento
da nossa Emenda, senhores e senhoras Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação, os senhores deputados e senhoras
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Redação
final. Parecer n.º 361/2017, da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania, redação final ao projeto de Lei 126/17, de autoria do Poder
Executivo. Relator Deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em
votação os Deputados Deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À sanção. Requerimentos n.º 729 e 730/2017, de
autoria da Deputada Ana do Gás. Em discussão. Em votação. Os
Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos n.º 734 e 735/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota. Em discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
769/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota. Em discussão. Em
votação. Os Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como
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estão. Aprovado. Requerimento n.º 773/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, uma questão de ordem. Peço verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, é congratulação, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
- É porque há Requerimento de Urgência, Senhor Presidente. Peço a
verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quando chegar, eu paro. V. Ex.ª autoriza a votar o do
Deputado Wellington? Aprovado. A pedido do Deputado Max Barros,
verificação de quórum. Encerrada a conferência. Não há quórum
regimental.

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

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Toca Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Andréa
Murad, Fábio Macêdo, Hemetério Weba, Léo Cunha, Paulo Neto,
Rigo Teles, Sérgio Frota e Valéria Macêdo. O Presidente, Senhor
Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavras aos Senhores Deputados: Cabo Campos, Fábio Braga, Júnior
Verde, Sousa Neto, Professor Marco Aurélio, César Pires e Graça Paz.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que a inscrição do Deputado Wellington do Curso
ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 008/2017, de
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 061/2017), que dispõe sobre
a criação, composição e o funcionamento do Conselho Administrativo
do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão e dá
outras providências. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, o referido Projeto
de Lei Complementar ficou transferido para a próxima Sessão em
virtude do pedido de vistas por 24 horas, feito pela Deputada Francisca
Primo. Do mesmo modo, ficou transferido para a próxima Sessão o
Projeto de Lei nº 126/2017, de autoria do Poder Executivo (Mensagem
nº 037/2017), que cria o Conselho Universitário do Maranhão e dá

outras providências, em decorrência do pedido de vistas por 24 horas
feito pelo Deputado Wellington do Curso. Em único turno, o recurso
do Deputado Marcos Caldas, contra o Parecer nº 330/2017, de autoria
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania contrário ao Projeto
de Lei nº 233/2017, de sua autoria, foi rejeitado pelo Plenário. Na
sequência foram aprovados os Requerimentos nºs: 749/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, enviando Mensagem de Congratulações
aos Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras de Vereadores dos
Municípios de: Magalhães de Almeida, Cururupu, Zé Doca, Amapá
do Maranhão, Governador Archer, Graça Aranha, Primeira Cruz, São
Benedito do Rio Preto, Humberto de Campos, Icatu, Lago do Junco,
Nina Rodrigues e Coelho Neto, pela passagem do seus respectivos
aniversários comemorados no mês de outubro; 767/2017, de autoria da
Deputada Francisca Primo, enviando Mensagem de Congratulações à
equipe feminina de vôlei infantil do Colégio Reino Infantil, pela
conquista da Medalha de Ouro na última edição dos Jogos Escolares
Brasileiros, realizada na Cidade de Curitiba; 770/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que seja realizada uma
Sessão Solene em homenagem ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Ufma, pela aprovação da Política Afirmativa de Ingresso
Qualificado;  772/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando
que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhado votos de
congratulações ao Prefeito do Município de São Domingos do Azeitão,
pela passagem do seu aniversário. Os Requerimentos nº 729 e 730/
2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, bem como os Requerimentos
nºs  734, 735 e 769/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária em virtude da ausência
de seus respectivos autores. Em seguida, foi submetido a deliberação
da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 771/2017, de autoria do
Deputado Rigo Teles, solicitando que seja encaminhada Mensagem de
Pesar aos familiares do comerciante Francisco Edinei Lima Silva, que
faleceu no dia 09 do corrente mês, no município de Barra do Corda. Na
forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 773 e 774/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 775/2017, de
autoria do Deputado Othelino Neto. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. No Tempo dos Partidos e
Blocos, ouviu-se o Deputado Cabo Campos, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o presente Resumo que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de outubro de 2017.

Termo de Ata referente a Centésima Décima Sétima
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, lavrado no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e
dezessete.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Raimundo Cutrim.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Andréa
Murad, Eduardo Braide, Francisca Primo, Raimundo Cutrim e Sousa
Neto. Ausentes: Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edson Araújo, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente
em exercício, Deputado Raimundo Cutrim, declarou que por falta de
“quórum” regimental não haverá Sessão. Determinou a publicação do
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seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs: 249/17, de autoria do
Deputado Eduardo Braide que dispõe sobre as diretrizes da política
estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local
de startups; 250/17, de autoria do Deputado Zé Inácio que inclui no
calendário cultural oficial do Governo do Estado do Maranhão, o evento
Festival de Cultura Popular de Fortuna e 251/17, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim que considera de Utilidade Pública a Sociedade em
Defesa da Baixada Maranhense, com sede no Município de São Luís;
Projeto de Resolução Legislativa nº 037/17, do Deputado Othelino
Neto que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Médico João
Furtado de Araújo Segundo; Requerimentos nºs: 719 a 723/17, todos
de autoria do Deputado Sérgio Frota, encaminhando Mensagem de
Congratulações à população dos Municípios de Vitorino Freire, São
Domingo do Maranhão, Cantanhede, São José de Ribamar e Axixá,
pela passagem de seus aniversários comemorados no mês de setembro;
Indicações n°s: 1152/17, do Deputado Raimundo Cutrim ao Senhor
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, no sentido de
que seja encaminhada a “Caravana do Mais Lazer para Todos” para o
Município de Santa Rita; 1153/17, do mesmo autor, ao Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a
recuperação asfáltica da estrada vicinal que liga o Povoado Rancho
Papoco ao Povoado Timbotiba, localizados no Município de Santa
Rita; Indicações nºs: 1154 a 1156/17, da Deputada Nina Melo, ao
Senhor Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do
Maranhão, David Telles, solicitando a instalação de unidade do Instituto
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA,
nos Municípios de Paraibano, Pastos Bons e Barão de Grajaú; 1157/
17, ainda da Deputada Nina Melo, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, para que autorize o início das obras e serviços de reforma
e recuperação do Centro de Ensino Deborah Correia Lima, localizado
na Cidade de São Bernardo; 1158/17, do Deputado Rafael Leitoa ao
Secretário de Estado da Saúde solicitando a instalação de uma unidade
do HEMOMAR na Cidade de Timon; Indicações nºs: 1159/17, do
Deputado Zé Inácio, ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino e
ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto,
solicitando que sejam executados Serviços de recuperação da Rodovia
Estadual 362 que liga a BR 135 a diversos municípios neste Estado;
Indicações nºs: 1161, 1162, 1163  e 1164/ 17, do Deputado Zé Inácio
ao Senhor Prefeito Municipal, Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitado
que o Programa Asfalto na Rua contemple o Recanto Canaã, localizado
ao longo da BR 135, próximo ao Cujupe; o Bairro Túnel do Sacavém/
Quintas do Machado e  a Rua da Vitória  - Piancó, na Vila Embratel e
Indicações nºs: 1160 e 1165/17, ainda do Deputado Zé Inácio ao Prefeito
Municipal, Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário de Estado do Esporte
e Lazer, Senhor Márcio Jardim e ao Secretário Municipal de Desportos
e Lazer, Senhor Romero Pinheiro Amin Castro, solicitando a reforma e
construção da vala do Túnel do Sacavém, bem como a reforma e cobertura
da quadra de esportes daquele Bairro. Para constar, foi lavrado o
presente Termo de Ata, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 25 de setembro de 2017. Deputado Raimundo Cutrim -
Presidente em Exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  758 / 17

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 761/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de outubro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 03,04 e 05 de outubro de 2017 do deputado Rigo Teles, tendo em

vista o mesmo encontrar-se em Brasília representando esta Casa junto
aos órgãos públicos da Capital Federal.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
outubro de 2017. – HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE –
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO – STÊNIO
RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 752/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro a partir de 1º de setembro do ano em
curso, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 752/2017
          RETROATIREVO                                FEVFEVEE
MATRÍCULA N O M E                                           NÍVEL
1645621 Evandro Fernandes Sousa XVII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 753/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro a partir do dia 1º de outubro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 753/2017
        OUTUBRO                                FEVFEVEE
MATRÍCULA N O M E                                       NÍVEL
1645639 Wilana da Silva Sousa XI
1643782 Heliezio de Morais Sousa XV
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1645613 Jaci Neiva Freitas XVII
1627736 Jesse Tavares da Silva XII
1645597 Cristina Vieira de Sousa Miranda IX
1645605 Francisco José Lima de Andrade Silva XIII
1645696 Rafaela de Souza Fortes XVII
1645647 Magno Oliveira Barbalho XV
1645720 Inês Pereira dos Santos X
1645688 Silvio Arley Brito Fonseca XVII
1645670 Adennya Neves dos Santos XVII
1645654 Rosa Maria Freitas Santos XV
1645753 Wemerson Tiago Alves Amorim XV
1645712 Leila Berenice Teixeira Martins XVII
1645779 Yara Silva Duarte IX
1645704 Rufina de Cassia Silva Mendonça V
1645738 Patricia Lorena Monteiro Rodrigues XI
1645662 Magaly Thayane Pereira Muniz XI
1615418 Vanuza Gomes Cabral XV
1386770 Ana Maria Viegas Serra XIII
1642768 Marcos Tulio Martins de Sá XV
1639251 Gardene do N. Honorio de Carvalho XIV
1635275 Juarilene Lobato B. Coelho XI
1637958 Arnaldo Correia Cardoso Junior XI
1623636 Luis Alcir Cardoso Barbosa VII
1642362 Jorge Alex Coutinho de Castro VII
1603414 Rogerio Luis Assunção Barros XII
1603158 Amaury de Jesus Moraes X
1636117 Antonio Carlos L. de Oliveira X
1603166 Antonio Jose Nunes Rodrigues X
1603174 Carlindo Silva Pinto X
1603190 Carlos Douglas C. Oliveira X
1603208 Carlos Eduardo Santana da Rocha X
1603224 Claudenilson Borges de Jesus X
1603232 Claudio Cardoso Barbosa X
1603240 Dorivaldo Ferreira X
1603257 Flavio Sergio Aguiar Cunha X
1603265 Golbert Frank Marques Correa X
1603273 Hildemar Moura de Lima X
1609510 Itiel Cabral de Souza X
1603299 João Patricio Barros X
1603307 Job da Paixão Oliveira Torres X
1603315 Jocelino Espirito Santo X
1603323 Jose de Assis dos Santos Castro X
1603331 Jose de Ribamar Reis X
1640382 Keldyson Sousa Carvalho X
1603364 Luis Carlos Santos Ferreira X
1603935 Luis Carlos Monteiro Martins X
1636547 Luiz Fernando Reis Ferreira X
1214444 Marcelo Henrique F. Pavão X
1391671 Milton Manoel Everton X
1623743 Neuton Araujo Carneiro X
1603380 Osmario Nonato Nunes de Sena X
1603398 Pacifico Cutrim da C. Pereira X
1623735 Roosevelt Gomes Mendes X
1603430 Sergio Henrique S. dos Passos X
1603448 Waldete da Conceição de Sousa X
1603455 Wellington de Jesus T. Costa X
1412816 Domingos Humberto Matos X
1640366 Jose Ribamar Araujo dos Santos XV
1644632 Arthur Baldez Silva XV
1644442 Osvaldo de Souza Santos XII
1637404 Delmisson de Jesus Costa F. Filho XV
1633742 Ritaniele Mota Freire XV
817684 Zenilde de Sá Marques XV
1603281 Jaylkson Peixoto Pereira X
1645514 Barbara de Sousa Lima XV
1631928 Jose Raimundo Nunes Santos XV

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 360/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Complementar nº 007/

2017, de autoria do Poder Executivo, que  Dispõe sobre a criação do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão -
IPREV e dá outras providências.

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

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Complementar nº 007/2017) a Redação Final na forma do anexo a
este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 007/2017,
nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Roberto Costa
Deputada Francisca Primo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2017

Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV e
dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica criado o Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Maranhão (IPREV), na forma de autarquia vinculada à
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP), que se
regerá por esta Lei Complementar e pelos seus Estatutos, a serem
aprovados por Decreto.

Parágrafo único.  O IPREV é dotado de autonomia
administrativa e financeira, patrimônio próprio, possuindo sede e foro
na Capital do Estado.

Art. 2º O Instituto de que trata esta Lei Complementar tem
por finalidade gerir, planejar, coordenar e supervisionar a execução e o
controle do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores
públicos estaduais.

Art. 3º A Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP)
passa a denominar-se Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores (SEGEP).

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art. 4º A estrutura organizacional do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) é composta por:

I – Administração Superior:
a) Presidência;
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b) Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e

Aposentadoria,
c) Conselho Fiscal.
II – Unidades de Assessoramento Direto ao Presidente:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;
d) Assessoria de Controle Interno;
e) Comitê de Investimentos,
f) Ouvidoria.
III - Unidades de Suporte Operacional:
a) Diretoria Administrativo-Financeira:
1. Coordenadoria Administrativa:
1.1. Divisão de Recursos Humanos, e
1.2. Divisão de Material, Patrimônio e Transportes.
2. Coordenadoria Financeira:
2.1. Divisão de Execução Orçamentária e Controle Financeiro,
2.2. Divisão de Contratos e Convênios.
3. Coordenadoria de Informática.
b) Comissão Setorial de Licitação;
IV - Unidades de Atuação Programática:
a) Diretoria de Previdência Pública Estadual:
1. Coordenadoria de Análise de Processos de Aposentadoria;
2. Coordenadoria de Análise de Processos de Pensão;
3. Coordenadoria de Cadastro Previdenciário,
4. Coordenadoria de Apoio ao Aposentado.
b) Diretoria de Pagamento de Benefícios Previdenciários:
1. Coordenadoria de Pagamento de Aposentados;
2. Coordenadoria de Pagamento de Pensionistas,
3. Coordenadoria de Pagamento dos Aposentados dos Poderes.
c) Diretoria do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

(FEPA);
1. Coordenadoria de Execução Orçamentária do FEPA;
2. Coordenadoria de Controle Contábil-Financeiro do FEPA:
2.1. Divisão de Compensação Financeira;
3. Coordenadoria de Gestão Imobiliária;
4. Coordenadoria Administrativa do Centro Social;
4.1. Divisão de Manutenção do Centro Social,
d) Diretoria de Perícias Médicas.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Art. 5º O Conselho Administrativo do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria (CONFEPA) é órgão consultivo,
deliberativo e de supervisão integrante da estrutura do IPREV.

§ 1º O Conselho de que trata o caput deste artigo estabelecerá
diretrizes administrativas para o funcionamento do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria (FEPA), que passa a ser gerido pelo IPREV.

§ 2º O Conselho Administrativo terá 14 (quatorze) membros
titulares e seus respectivos suplentes, com formação superior e
experiência nas áreas de administração, economia, finanças, atuária,
contabilidade, designados por Ato do Chefe do Poder Executivo, com
a seguinte composição:

I - o titular do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão (IPREV), como Presidente;

II - o Secretário de Governo;
III - o Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento;
IV – o Secretário de Estado da Gestão e Previdência;
V – o Procurador Geral do Estado;
VI – o Secretário de Estado do Trabalho e Economia

Solidária;
VII- 07 (sete) Representantes dos Servidores Públicos

Estaduais segurados e pertencentes ao Regime Próprio de
Previdência Social- RPPS, sendo obrigatoriamente:

a) 1 (um) servidor do Poder Executivo;

b) 1 (um) servidor do Poder Legislativo;
c) 1 (um) servidor do Poder Judiciário;
d) 1 (um) servidor do Ministério Público;
e) 1 (um) servidor militar;
f) 1 (um) servidor inativo;
g) 1 (um) servidor da Defensoria Pública.
§ 3º Os membros do Conselho Administrativo serão nomeados

pelo Governador do Estado e terão mandato de 02 (dois) anos, admitida
uma recondução.

§ 4º As nomeações de que trata o inciso VI serão antecedidas de
edital, cabendo às entidades sindicais ou associativas apresentarem,
cada uma,  até três indicações de nomes que atendam aos requisitos do
§2º.

§ 5º O Conselho Administrativo reunir-se-á bimestralmente,
em sessões ordinárias e, extraordinariamente quando convocado pelo
titular do IPREV ou a requerimento de 40% (quarenta por cento) de
seus membros.

§ 6º As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas
com a presença de, no mínimo, 05 (cinco) membros.

§ 7º As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas
com a presença de, no mínimo, 07 (sete) membros e, em caso de
empate, caberá ao presidente o voto de qualidade.

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Art. 6º O patrimônio e os recursos do Instituto são constituídos
inicialmente:

I - pelos bens móveis sob a administração da SEGEP utilizados
pela Secretaria Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais
(SASEG);

II - por outros bens, móveis e imóveis, e direitos que vier a
adquirir a qualquer título;

III - pelo saldo de dotação da SEGEP destinados à área de
previdência social;

IV - a dotação orçamentária que lhe seja consignada anualmente
no orçamento do Estado;

V - auxílio financeiro, doação, legado, contribuição ou
subvenção que lhe forem concedidos;

VI - as receitas próprias, decorrentes de serviços prestados;
VII - a renda de seus bens patrimoniais;
VIII - o rendimento de aplicações financeiras sobre saldos

disponíveis.
Parágrafo único. No caso de extinção do Instituto, os seus bens

passarão a integrar o patrimônio do Estado.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL

Art. 7º O Conselho Fiscal, órgão consultivo e de fiscalização
terá suas competências, atribuições e funcionamento definidos em
Decreto.

§ 1º O Conselho Fiscal será composto por 05 (cinco) membros
titulares e seus respectivos suplentes, tendo a seguinte composição:

I - um representante do Poder Executivo indicado pelo
Governador do Estado;

II - um representante do Poder Legislativo indicado pelo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;

III - um representante do Poder Judiciário indicado pelo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;

IV – dois representantes de entidades sindicais ou associativas
de servidores públicos efetivos, civis ou militares, ativos ou inativos,
segurados e pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) dos servidores públicos estaduais.

§ 2º As indicações de que trata os incisos I a III necessariamente
recairão sobre servidores públicos efetivos e estáveis.
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§ 3º As indicações de que trata o inciso IV observarão o

procedimento do art. 5º, §4º.
§ 4º Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, admitida

uma recondução.
§ 5º Os atos praticados pelo Conselho Fiscal, tais como

relatórios e pareceres, passarão pela aprovação do Conselho
Administrativo.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º A Lei Complementar nº 35, de 12 de setembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“(...)
Art. 4º-Todas as atividades técnicas e operacionais com o FEPA

serão exercidas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão – IPREV.

(...)”. (NR)

Art. 9º A Lei Complementar nº 40, de 29 de dezembro de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Esta Lei Complementar tem por finalidade
reorganizar o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria -
FEPA, instituído pela Lei Complementar nº 35, de 12 de
setembro de 1997, gerido pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.
(...)

Art. 2º- O Conselho Gestor do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria instituído pela Lei Complementar nº 35, de
12 de setembro de 1997, passa a denominar-se Conselho
Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria.

Parágrafo único. Cabe ao IPREV, sob orientação do
Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão
e Aposentadoria, o planejamento, a coordenação, a
execução, a supervisão e o controle das atividades do
Fundo.

(...)
Art. 7º. Compete ao Conselho Administrativo do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria:
I - estabelecer as diretrizes gerais de investimento dos
recursos do FEPA, a serem aplicados de acordo com os
critérios estabelecidos nesta Lei Complementar e em sua
regulamentação, observados os estudos atuariais
apresentados ao Conselho Administrativo pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV
para a consecução das políticas de seguridade social
estabelecidas pelo Estado para seus servidores;

(...)
§ 2º As matérias submetidas ao Conselho Administrativo,
indicadas nos incisos I a XV deste artigo, deverão estar
consubstanciadas em estudos e pareceres técnicos aprovados
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV;
(...)
Art. 10 - Os bens e direitos do FEPA serão utilizados no
cumprimento dos seus objetivos, de acordo com programas,
aprovados pelo Conselho Administrativo, que visem à
manutenção do poder aquisitivo dos capitais investidos,
rentabilidade compatível com os imperativos atuariais do
plano de custeio e segurança dos investimentos.

(...)
Art. 11 - As aplicações financeiras dos recursos do FEPA
serão realizadas, diretamente ou por intermédio de
instituições especializadas, credenciadas para este fim pelo
seu órgão gestor, após aprovação e exclusivamente segundo
critério estabelecidos pelo Conselho Administrativo, em
operações que preencham os seguintes requisitos, de modo
a assegurar a cobertura tempestiva de suas obrigações:
(...)
Art. 25
(...)
I - exercício financeiro coincidirá com o ano civil;
II - a proposta orçamentária e os planos de aplicação para
cada exercício serão encaminhados à apreciação do Conselho
Administrativo, atendidos os prazos de sua elaboração;
III - durante o exercício financeiro, o Conselho Administrativo
poderá aprovar propostas de abertura de créditos adicionais
e de modificação dos planos de aplicação.
(...)
Art. 29. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o FEPA
poderá constituir outras reservas e provisões para o
cumprimento de diretrizes e planos propostos pelo Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão –
IPREV e aprovados pelo Conselho Administrativo.
(...)”. (NR)

Art. 10 A Lei Complementar nº 73, de 4 de fevereiro de 2004,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“(...)
Art. 2º (...)
(...)
§1º. O Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado
do Maranhão – FEPA, vinculado ao Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV, será regido
segundo as normas e diretrizes estabelecidas pelo seu
Conselho Administrativo.
§2º. O Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do
Maranhão–FUNBEN será regido segundo as normas e
diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP.
(...)
Art. 33 - Os processos de habilitação originária de pensão,
quando denegatória a decisão, serão remetidos em grau de
recurso, no prazo de 30 (trinta) dias ao Conselho
Administrativo do FEPA, órgão integrante da estrutura do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão – IPREV.
(...)
Art. 53 - O despacho que indeferir a concessão de
aposentadoria, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, poderá ser objeto de recurso dirigido ao Conselho
Administrativo do FEPA, órgão integrante da estrutura do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão – IPREV.
(...).” (NR)

Art. 11 A Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“(...)
Art. 11 (...)
II - (...)
c) Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores - SEGEP.” (NR)
(...)
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Seção XXVII

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores

Art. 46. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores, órgão de gestão instrumental e
desenvolvimento institucional, tem por finalidade planejar,
organizar, executar as políticas de governo relativas à gestão
pública, abrangendo: recursos humanos, material, logística,
modernização administrativa, organização e métodos e
patrimônio, bem como  a manutenção dos sistemas
corporativos informatizados de sua área de competência.
(...)
Art. 52. (...)
I - Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, gerido pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV; (NR)
II – de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão -
FUNBEN, gerido pela Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP;
(...)
Art. 53. (...)
XXXII – Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria, vinculado ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão – IPREV;
(...).” (NR)

Art. 12 A SEGEP, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
da publicação desta Lei Complementar, adotará as medidas necessárias
à redistribuição dos servidores efetivos lotados em sua Secretaria
Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais (SASEG)
para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão
(IPREV), preservando os necessários à gestão dos programas e serviços
de saúde dos servidores.

 Art. 13 O IPREV incorporará as competências, atribuições e
incumbências estabelecidas em atos normativos gerais ou específicos
da SEGEP, bem como a sucederá nos contratos, convênios e demais
direitos e obrigações vigentes, relativos à área de previdência social.

Art. 14 A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
(SEPLAN) adotará as providências necessárias para remanejar,
transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária da SEGEP em
favor do IPREV, mantida a mesma classificação funcional-programática,
expressa por categoria de programação em seu menor nível, conforme
dispuser a Lei Orçamentária Anual.

Art. 15 As competências das unidades administrativas
constantes desta Lei Complementar e as atribuições dos respectivos
cargos em comissão serão regulamentadas no prazo de 90 (noventa)
dias.

Art. 16 O Instituto ficará isento de todos os tributos estaduais
e de emolumentos cartorários.

Art. 17 Ficam remanejados da SEGEP para o IPREV os cargos
em comissão, na forma do disposto no Anexo I.

Art. 18 Ficam criados os cargos em comissão, na forma do
disposto no Anexo II.

Art. 19 Os cargos do Grupo Ocupacional Gestão
Previdenciária, constantes no Anexo III da Lei nº. 9.298, de 23 de
novembro de 2010, integrarão o quadro de cargos efetivos do
IPREV, na forma do Anexo IV desta Lei.

Art. 20 Para os efeitos de organização administrativa de que
trata a presente Lei Complementar, o quadro de cargos em comissão
do IPREV é o constante do Anexo III.

Art. 21 Para efeitos de alterações na organização administrativa
de que trata a presente Lei Complementar, estas poderão ser definidas
por meio de Decreto, desde que não haja aumento de despesas.

Art. 22 Revogam-se os arts. 4º e 5º da Lei Complementar nº 40,
de 29 de dezembro de 1998, o art. 3º da Lei Complementar nº. 35 de 12
de setembro de 1997.

 Art. 23 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 361/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 126/2017, de autoria

do Poder Executivo , que Cria o Conselho Universitário do Maranhão
e dá outras providências.

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

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 126/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 126/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 18 de outubro de 2017.

DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO- Presidente
DEPUTADO LEVI PONTES- Relator
DEPUTADO ROBERTO COSTA
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI N.º 126/17

Cria o Conselho Universitário do Maranhão e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 1° Fica criado o Conselho Universitário do Maranhão,
doravante denominado CONUNI.

Art. 2° Ao CONUNI, órgão colegiado consultivo, que tem por
finalidade assessorar o Governador do Estado na formulação de
diretrizes da política de educação superior, ciência, tecnologia e inovação
do Maranhão, compete:

I – discutir, propor, compartilhar e analisar programas, projetos
e ações atinentes à política de educação superior, ciência, tecnologia e
inovação;

II- propiciar a cooperação interinstitucional e
intergovernamental de âmbito local, regional, nacional e internacional.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DO CONUNI

Art. 3° O CONUNI tem a seguinte composição:

I – o Governador do Estado do Maranhão, que exercerá a sua
presidência;

II – o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação,
que exercerá a sua Vice-Presidência e Secretaria Executiva;

III – o Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA;

IV – o Presidente do Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC;

V – os Reitores das Instituições de Ensino Superior Públicas e
Privadas que sejam qualificadas como Universidades ou Centros
Universitários;

VI - os Reitores dos Institutos de Educação, Ciência e
Tecnologias Públicos em funcionamento no Estado do Maranhão;

VII – 3 (três) Professores Mestres ou Doutores,
representantes dos professores de ensino superior, indicados pelas
entidades representativas de classe;
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VIII – 3 (três) Universitários, representantes dos

estudantes de ensino superior, indicados por entidades
representativas de classe.

§ 1º Os membros do Conselho indicados nos incisos VII e
VII terão mandato de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por
igual período;

§ 2º Os membros do Conselho indicados nos incisos V e
VI integrarão o Colégio de Reitores;

§ 3º Os membros do CONUNI serão nomeados pelo
Governador do Estado.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES

Seção I
DO PRESIDENTE

Art. 4° Compete ao Presidente:
I – convocar e presidir as reuniões;
II – realizar consultas sobre temas pertinentes à competência

do CONUNI.
Parágrafo único. As reuniões do CONUNI poderão ser

convocadas por 2/3 (dois terços) dos membros do colegiado.

Seção II
DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Art. 5° Compete ao Secretário-Executivo do CONUNI:
I – substituir o Presidente nos seus impedimentos ou por

delegação;
II – convocar, por determinação do Presidente, as reuniões

ordinárias e extraordinárias;
III – constituir e organizar o funcionamento dos Grupos de

Trabalho e convocar as respectivas reuniões.

Seção III
DO COLÉGIO DE REITORES

Art.6° Ao Colégio de Reitores, órgão colegiado consultivo,
que tem por finalidade assessorar o Governador do Estado na
formulação de diretrizes da política de educação superior do
Maranhão, compete:

I – discutir, propor, compartilhar e analisar programas,
projetos e ações atinentes à política de educação superior;

II – propiciar a cooperação interinstitucional e
intergovernamental de âmbito local, regional, nacional e
internacional;

III – aprovar seu regimento interno.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7° A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação fornecerá o suporte técnico e administrativo para as
reuniões do CONUNI.

Art. 8° A participação nas atividades do CONUNI será
considerada função de relevante interesse público e não será
remunerada.

Art. 9° Os recursos orçamentários e f inanceiros
necessários para o funcionamento do CONUNI advirão do
orçamento da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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