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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  05/11/2015 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO UNIÃO PARLAMENTAR................................09 MINUTOS
2. PMDB..................................................................................06 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO..............06 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE ............................................................06 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............31 MINUTOS

PARTIDO RESERVA (ART. 87 DO R.I.)
6. PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL....................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.11.2015 – QUINTA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM  1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ. Nº 587/2015)

1. PROJETO DE LEI  Nº  240/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE CONCEDE DIREITO A
UMA FOLGA ANUAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO
ÀS SERVIDORAS ESTADUAIS COM IDADE SUPERIOR A 40
ANOS. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
TRASFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 04/11/15, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

II – PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO
ART. 248, § 3º DO R.I. - 1ª SESSÃO

REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI  Nº  235/2015, ENCAMINHADO
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 118/2015, QUE
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O
QUADRIÊNIO 2016 A 2019, EM CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO § 1º, DO ARTIGO 136 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO E O ARTIGO 5º DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 11/91. COM PARECER DE
MÉRITO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO RIGO
TELES.

III  - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 108/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE COMBATE À MORTALIDADE
MATERNA E DÁ OUTRAS PROVDÊNCIAS. - COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTICA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PAULO NETO.

4. PROJETO DE LEI Nº 187/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O MÊS
DE “SETEMBRO VERDE” DE CONSCIENTIZAÇÃO DA
IMPORTÂNCIA DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS E DÁ OUTRAS
PROVDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTICA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PAULO NETO.

5. PROJETO DE LEI Nº 190/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE DISPÕE SOBRE OS
DIREITOS DO ATLETA AMADOR NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVDÊNCIAS. - COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTICA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA; E DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO
JÚNIOR VERDE.

6. PROJETO DE LEI Nº 203/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE INCLUI EVENTO RELIGIOSO
NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DO ESTADO O FESTEJO DE
NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE MONÇÃO/
MA. - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTICA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.

IV  - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 034/2015, DE
AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
ACRESCENTA A ALÍNEA “G” AO ART. 139 DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 449 DE 24 DE JUNHO DE 2004, REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO,
CRIANDO A MEDALHA “RAIMUNDO SANTOS RODRIGUES”.
- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PAULO NETO.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 590/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ
DE DIREITO CELSO ORLANDO ARANHA PINHEIRO JÚNIOR,
PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO NO CARGO DE
MEMBRO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO, OCORRIDA NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO, EM SESSÃO PLENÁRIA
ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE OUTUBRO
DO CORRENTE ANO.

9. REQUERIMENTO Nº 591/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ
DE DIREITO JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES,
PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO NO CARGO DE
MEMBRO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO, OCORRIDA NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO, EM SESSÃO PLENÁRIA
ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE OUTUBRO
DO CORRENTE ANO.

10. REQUERIMENTO Nº 592/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À EXCELENTÍSSIMA SENHORA
JUIZA DE DIREITO KÁTIA COELHO DE SOUSA DIAS,
PARABENIZANDO-A PELA SUA ELEIÇÃO COMO MEMBRO
EFETIVO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
MARANHÃO, ELEITA PELO PLENO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO, EM SESSÃO PLENÁRIA
ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE OUTUBRO
DO CORRENTE ANO.
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11. REQUERIMENTO Nº 593/2015, DE AUTORIA DO

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, PELA
COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DE SEU 21º (VIGÉSIMO
PRIMEIRO) ANO DE  FUNDAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA
10 DE NOVEMBRO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO ATEMIR BOTELHO E À CÂMARA DE
VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE.

12. REQUERIMENTO Nº 594/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BACABEIRA, PELA COMEMORAÇÃO DA
PASSAGEM DE SEU 21º (VIGÉSIMO PRIMEIRO) ANO DE
FUNDAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO ALAN JORGE
SANTOS LINHARES E À CÂMARA DE VEREADORES, NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE.

13. REQUERIMENTO Nº 595/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, PELA
COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DE SEU 19º  (DÉCIMO
NONO) ANO DE FUNDAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10
DE NOVEMBRO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO EMANUEL DA CUNHA SANTOS AROSO NETO E À
CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE.

14. REQUERIMENTO Nº 596/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE EM
HOMENAGEM AO  DIA NACIONAL DE ZUMBI E DA
CONSCIÊNCIA NEGRA, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE
NOVEMBRO, ÀS 10h00min, OCASIÃO EM QUE ESTA CASA
PRESTARÁ HOMENAGENS À LUTA EM DEFESA DA
IGUALDADE RACIAL, ESSA DATA FAZ REFERÊNCIA À
MORTE DE ZUMBI.

VI – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

15. REQUERIMENTO Nº 597/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REFERENTES AOS DIAS 26, 27, 28 E 29
DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, PERÍODO EM QUE
EMPREENDEU VIAGEM À BRASÍLIA REPRESENTANDO A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM EVENTO DA UNALE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDA
DATA: 05/11/2015 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/15, de autoria do

Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que concede a Medalha “Manoel
Bequimão”, ao Senhor Josemberg Aquino Barbosa.

2. PROJETO DE LEI Nº 255/15, de autoria do Senhor
Deputado Vinicius Louro, que regulamenta a vaquejada como pratica
desportiva e cultural no Estado do Maranhão institui medidas de
proteção e combate aos maus tratos aos animais durante o evento, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 253/15, de autoria do Senhor

Deputado Roberto Costa, que institui alterações na Lei Estadual de
Proteção aos Animais (Lei 10.169/2014) e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 254/15, de autoria do Senhor
Depuytado Roberto Costa, que considera de Utilidade Pública, a
Federação Maranhense de Beach Coccer, com sede e foro em São Luis-
MA.

PRIORIDADE  3ª   E  ULTIMA   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/15, de

autoria do  Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 04/15.
que altera o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 035/15, de autoria do

Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo, “Manoel Bequimão”, ao Senhor Carlos Alberto Martins
de Sousa.

ORDINÁRIA  3ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 252/15, de autoria do Senhor

Deputado Othelino Neto, que abora as faltas ao trabalho dos servidores
públicos estaduais, para participações de reuniões oficializadas no
calendário escolar.

ORDINÁRIA  4ª  E  ULTIMA   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 251/15, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que estabelece a obrigatoriedade da
comunicação às entidades especializadas sobre o nascimento de cranças
portadoras da síndrome de Down nos hospitais do Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, em 04/11/15.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia quatro de novembro do ano de
dois mil e quinze.

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

Neto.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

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

DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida,
senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 255 / 15

Regulamenta a vaquejada como prática desportiva
e cultural no Estado do Maranhão institui medidas
de proteção e combate aos maus tratos aos animais
durante o evento, e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei visa unificar as regras da vaquejada no Estado
do Maranhão, estabelecendo normas de realização dos eventos, do
bem-estar animal, além de definir procedimentos e estabelecer diretrizes
garantidoras do bom andamento do esporte, através do controle e
prevenção sanitário-ambientais, higiênico-sanitárias e de segurança em
geral.

Art. 2º Fica regulamentada a vaquejada como atividade
desportiva e cultural no Estado do Maranhão.

Art. 3º Para efeitos desta Lei considera-se vaquejada todo evento
de natureza competitiva, na qual uma dupla de vaqueiros domina animal
bovino em faixa demarcada.

§1º A presente lei é de observação obrigatória, em sua
integralidade, por todos os envolvidos na vaquejada, sejam eles os
promotores do evento, os competidores (amadores e profissionais),
equipe de apoio, locutores, curraleiros, equipe veterinária, árbitros, e
etc.

§2º Os competidores são julgados na competição pela destreza
e perícia, denominados vaqueiros ou peões de vaquejada, ao dominar
animal.

§3º A competição dever ser realizada em espaço físico
apropriado, com dimensões e formato que propiciem segurança aos
vaqueiros, animais e ao público em geral.

§4º  A pista/arena onde ocorre a competição deve,
obrigatoriamente, permanecer isolada por cerca, não farpada, contendo
placas de aviso e sinalização informando os locais apropriados para
acomodação do público, ficando terminantemente proibido qualquer
tipo de material cortante na pista.

Art. 4º A vaquejada poderá ser organizada nas modalidades
amadora e profissional, mediante inscrição dos vaqueiros em torneio
patrocinado por entidade pública ou privada.

Art. 5º Fica obrigado aos organizadores da vaquejada adotar
medidas de proteção à saúde e à integridade física do público, dos
vaqueiros e dos animais, tendo por diretrizes:

I - Quanto aos animais:
a – Proibição da participação de qualquer animal que possua

ferimentos com sangramentos.
b – Impossibilidade do uso de bois com chifres pontiagudos,

que ofereçam riscos aos competidores e/ou cavalos;
c – Utilização de arreios que não causem danos à saúde dos

cavalos;
d – Os bovinos devem ser transportados adequadamente e

acomodados em locais amplos, sendo garantidos água, sombra e comida

em quantidade e qualidade necessários para a manutenção da saúde dos
animais;

e – Cada bovino não deve correr mais de 03 vezes, por
competição, distância equivalente à 100 metros.

f – O piso da pista de corrida deve possuir camada de 30 à 50
cm de colchão de areia, sendo capaz de diminuir o impacto da queda do
animal e, consequentemente, evitar maiores acidentes;

II - Quanto aos Competidores:
a – Garantir o uso obrigatório de capacete, calça comprida,

botas e luvas;
b – Proibição do uso de objetos cortantes e de choque na lida

com os animais na pista, dentre os quais: bridas, esporas com roseta
cortante, chicotes, luva cortadeira e outros que provoquem dor aguda
e/ou perfurações;

c - O competidor deve apresentar sua luva, antes de correr,
para que seja aprovada e identificada por uma equipe especialmente
designada pelo promotor do evento. Deve ser baixa ou, no máximo,
com 05 cm de altura no pitoco (ou toco), sem quina, nem inclinação,
não sendo permitido o uso de luvas de prego, ralo, parafusos, objetos
cortantes ou qualquer equipamento que o Fiscal julgue danificar a
maçaroca;

d - Após a apresentação, os competidores não poderão açoitar
os cavalos, voltar o seu cavalo na faixa ou escantear. Do mesmo modo,
não poderão bater, esporear ou ainda puxar as rédeas e os freios de
modo a machucar o animal, ficando, a dupla, sujeita a desclassificação.

§1º Os organizadores devem promover a capacitação das
pessoas envolvidas no trato dos animais para não prejudicar a saúde
desses.

§2º Na vaquejada promovida/filiada à associações, fica
obrigatória a presença de uma equipe de paramédicos de plantão, com
ambulância, no local durante a realização das provas.

§3º Mesmo a luva previamente vistoriada e aprovada pelo
fiscal, pode ser rejeitada pelo Juiz de prova, caso este verifique que o
equipamento está causando danos aos animais, ocasião em que o
competidor terá que substituí-la imediatamente, sob pena de ser
desclassificado.

§4º O vaqueiro que, por motivo injustificado, se exceder no
trato com o animal, ferindo-o ou maltratando-o de forma intencional,
deverá ser desclassificado imediatamente da prova.

Art. 6º Os promotores dos eventos, suas equipes de apoio,
juízes e organização, assim como os competidores, tem obrigação de
preservar os animais envolvidos no esporte, sendo que qualquer
maltrato proposital a qualquer dos animais participantes do evento
acarretará a responsabilização civil e criminal daquele diretamente
envolvido na ocorrência e a sua imediata desclassificação.

Art. 7º É obrigatória, durante todo o evento, a permanência de
um médico veterinário, com a sua equipe veterinária, destinada a
acompanhar o tratamento de bois e cavalos nas medidas de prevenção
e contenção de eventuais acidentes, bem como na instrução de medidas
a serem adotadas para garantir a manutenção da saúde dos animais.

§ 1º A presença de médico veterinário fornecido pelos
organizadores não impede a presença de médicos veterinários da Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED, caso esses
desejem realizar acompanhamento e/ou fiscalização sanitária do evento.

§ 2º A falta de fiscalização dos animais quanto à sua saúde,
incluindo as vacinas de rotina, e quanto a sua integridade física, pela
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED, enseja
anulação do resultado da vaquejada.

Parágrafo Único Fica determinada à equipe veterinária que faça
a verificação das condições de saúde de cada animal, antes e
imediatamente após cada participação no evento de bois e cavalos,
visando sempre a prevenção de maus tratos e a garantia da manutenção
da saúde animal. Para tanto, a opinião da equipe veterinária terá imediata
eficácia no sentido de vetar a participação de qualquer animal, seja no
início ou na continuidade dos trabalhos, sendo a sua desobediência
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imputada aos organizadores dos eventos, os quais poderão responder
civil e criminalmente por qualquer dano ocasionado.

Art. 8º A regulamentação sobre o bem-estar animal, presente
nesta Lei, é de observância obrigatória às vaquejadas associadas e não
associadas, no Estado do Maranhão.

Art. 9º Nada impede a realização de eventos musicais
simultaneamente à realização da vaquejada.

Art. 10 Fica proibido a utilização de sons de carro e dos
chamados “paredões de som” na área dos animais, sem prejuízo da
realização de eventos musicais em seus locais apropriados.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 04 de novembro de 2015. - Vinicius Louro - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 036 / 15

Concede a Medalha “Manoel Bequimão” ao
Senhor JOSEMBERG AQUINO BARBOSA.

Art.1°- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao Senhor Josemberg Aquino Barbosa.

Art.2°- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 04 de novembro de 2015. - RAIMUNDO
SOARES CUTRIM - DEPUTADO ESTADUAL – PC do B

JUSTIFICATIVA

Josemberg Aquino Barbosa, natural de São Luís, 5° (quinto)
filho homem de Waldir de Sales Babosa, Sargento PM reformado e da
dona de casa Maria da Paixão, estudou toda a vida em escola Pública,
finalizando o seu ensino médio na escola Estadual Bacelar Portela em
São Luís, que no transcorrer de sua vida escolar sendo selecionado
para vagas de bolsista na Vale do Rio Doce em 1998, exerceu a função
de maquinista auxiliar naquela empresa. No ano de 2000 prestou
concurso Público para o Estado do Maranhão para o cargo de Policial
Militar, aprovado no concurso e nomeado, após sua formatura
trabalhou na 5 ª Companhia  do 1º BPM de CPTur no Reviver em
2002. Em agosto de 2003 fez o TAF do GTA para a função de Operador
Tático Aéreo, um dos Cursos mais respeitado do Estado, vindo a
ingressar no Grupamento em fevereiro de 2005.

Desde o primeiro dia no GTA, iniciou uma luta para exercer a
função de Piloto ao qual sempre acreditou ter aptidão. O tempo foi
passando e a cada dia trabalhado, novas missões surgiam, tais como:
assaltos a estabelecimentos bancários, reintegrações de terra, eleições,
salvamentos, treinamentos, reciclagens de operações, translado de
enfermos, vôos VIP‘s e diversas outras missões  de  fevereiro de 2005
ao início de 2011. Percorreu todo o Maranhão por terra ou pelo ar.
Percebeu que pelo fato de ser Soldado da PM (a graduação mais baixa
da Corporação) seria impossível galgar a tão almejada função. Após
contato com a coordenação do GTA, recebera um“ NÃO“ quanto ao
fato de ser agraciado pela secretaria de segurança para custear o curso
de piloto de helicóptero. Ciente da negativa dos seus gestores para
com sua idéia, resolveu fazer as contas e encarar o preço do seu sonho,
haja visto que naquela época ele precisaria de 100 horas de vôo de
helicóptero, sendo cada hora ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
perfazendo um total de R$ 80.000 (Oitenta Mil Reais), fora os cursos
específicos de cada aeronave, mais alojamento, alimentação, passagens
aéreas que ao final chegaria ao montante em torno de R$ 100.000,00
(Cem Mil Reais). Diante dos custos, Josemberg resolveu vender o
único bem que possuía para dar prosseguimento ao seu intento, qual
seja a sua casa que morava com sua esposa e seus dois filhos, passando
a viver de aluguel por um determinado tempo. Parecia uma loucura aos
olhos de todos, porém estava convicto que após o feito, a coordenação

do Grupo Tático Aéreo - GTA e o secretário se sensibilizariam com a
causa e abraçariam a questão, haja vista que era um funcionário Público
concursado e Cursado. Em julho de 2011 o seu imóvel foi vendido,
após pagar suas dívidas, alugar um apartamento e adaptar-se com a
família ao novo ambiente solicitou uma reunião com a coordenação do
GTA, e que desta vez pediu apenas para ser liberado da escala de
serviço através de Licença-Prêmio para pode fazer o curso de piloto de
helicóptero, porém ao saber da venda da casa eu fui exonerado do GTA
e enviado de volta a tropa, desta vez fui transferido para o 9° BPM
(Batalhão da Polícia Militar). Porém, mesmo sabendo que no
grupamento aéreo eu não voaria pelo fato de ser Soldado, não desisti
do sonho, fui à escola em Curitiba e depois de 40 longos dias, consegui
o primeiro brevê de piloto privado, retornando ao Maranhão no fim de
novembro de 2011. Ingressei na inteligência do Batalhão e nas horas de
folga me dedicava à aviação, fez contato com pilotos na aviação civil na
capital que voavam para empresários e começou a voar de copiloto
para adquirir experiência, onde à medida que voava identificava-se
mais ainda e estava convicto do que eu queria.

Mantive contato com o IBAMA, pois soube que existem sete
aeronaves fazendo monitoramento ambiental em todo o Brasil e não
tinham copilotos, consegui através de amigos PRAÇAS pilotos de
outros Estados, uma vaga para o nivelamento em Brasília onde fui
aprovado. Em março de 2012 iniciei a minha caminhada a uma jornada
de 14 missões quinzenais pelo Brasil nas aeronaves do IBAMA,
confesso que com muito jogo de cintura para liberações e longa ausência
da família (que sofrem as consequências até hoje), pois o meu objetivo
apesar de ter ganhado a confiança da Coordenação de Brasília e a
familiaridade com as aeronaves e estar adquirindo a tão sonhada
experiência, o que eu mais queria era voar em meu Grupamento de
Origem, voar no meu Estado, voar para o meu povo, voar perto da
minha família. Motivado não porque me negaram isso, mas sim porque
eu sempre quis isso para a minha pessoa, eu estava formado para
aquela função e fui impedido por não ser Oficial de Polícia.

Sendo assim, a criminalidade crescendo desenfreadamente, o
tempo foi se passando, as mudanças chegando e eu convivendo com a
dualidade entre ser piloto e ser Policial, além da ambiguidade de exercer
a função de copiloto em um órgão da Administração Federal enquanto
no meu grupamento de Âmbito Estadual não poderia nem colocar os
pés. Cheguei a receber propostas de empresários da capital e do interior
do Estado para vir a assumir o comando de suas aeronaves particulares,
recebi também o convite de alguns Políticos e até mesmo da empresa
que locava as aeronaves para o IBAMA, porém aguardava ainda a
melhor proposta, não somente pelo dinheiro, como certa vez um rico
empresário me falou, ele estava disposto a pagar o triplo do que eu
ganhava na PM para aceitar o seu emprego, porém falei que se aceitasse
a sua proposta estaria fechando as portas do IBAMA para futuros
PRAÇAS que almejavam chegar aonde cheguei e também viria a cumprir
a profecia de que na primeira proposta, o investimento do Estado seria
em vão, pois o principal objetivo seria apenas a formação e quando
encontrasse uma melhoria abandonaria a PM.

No início do corrente ano, após uma mudança de gestão do
CTA, mais precisamente no dia 30 de janeiro, recebi uma ligação do
Diretor e atual Sub Comandante da PMMA, no qual conversamos
bastante e ele sabendo da minha formação, visando suprir a demanda
de pilotos e que de alguma forma viesse a economizar na formação de
mais um, resolveu fazer-me o convite a voltar ao CTA agora na função
de copiloto. Confesso que nos últimos anos após o nascimento dos
meus dois filhos e a cada resultado de aprovações em provas da ANAC,
a cada convite e fim de missão do IBAMA, e depois de inúmeras
conquistas na aviação civil, essa foi a notícia mais feliz e realizadora
que tivera, apesar de ter na ocasião 650 horas voadas e serem necessárias
somente 500 horas para ser comandante no CTA, fui copiloto de todos
os comandantes em todos os tipos de missões, VIP‘s, de assalto a
banco, policiamento Aéreo ostensivo, resgate, translado de enfermo,
policiamento marítimo, de erradicação do plantio de maconha,
policiamento ambiental, Pulsar e Bambi Banquet (aero balde), passei
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também pelo PTO (Plano de Treinamento e Ascensão a Comando), e
que no último dia 19 de setembro, após conselho de vôo, formado por
tão somente todos os Comandante e chefes de seção, fui conclamado
“COMANDANTE“, não somente de uma aeronave, mas sim de uma
aeronave em um Grupamento Aéreo Militar, o primeiro no Maranhão
e o único na atualidade no Brasil. Tal ato do Diretor do CTA serve para
desmistificar uma função, quebrar tabus na aviação Militar e ultrapassar
os paradigmas centenários em relação ao comando de uma aeronave,
onde foi relatado que o comando parte do mais competente, mais
experiente e mais preparado. Volto as minhas lembranças do dia em
que fui exonerado, e quando indo para o apartamento dizer a minha
esposa que estava fora do GTA , e que naquele momento foi o único
momento em que pensei se de fato se eu iria ainda investir todo aquele
dinheiro por uma coisa incerta, se valeria a pena, e pensei por diversas
vezes onde por ventura iria voar, e no decorrer do trajeto até o
apartamento encontrei de imediato escrito na tampa da caçamba de
uma caminhoneta que ia logo a minha frente dizendo: “Não  há derrota
que derrote quem nasceu para vencer“, e pensei que Deus estava
comigo e que apesar de inúmeros NÃO‘s recebidos durante a caminhada
sempre pensei que Deus não tinha me tirado da escravidão para morrer
no deserto.

Hoje tenho a aceitação de superiores hierárquicos que são meus
copilotos, admiração de pares que são operadores táticos, vejo nos
olhos da minha adorada esposa que em todos os momentos sempre
tive o seu apoio incondicional e embarcou na suposta loucura da venda
da casa. Tenho orgulho do que faço para o meu povo, para o meu
Estado para a Glória de Deus e dentre todas as coisas mais amadas em
minha vida, os meus filhos não poderia receber outros nomes a não ser:
VICTOR E VICTÓRIA.

Por todo exposto é justa a homenagem, que em toda a sua
trajetória de vida profissional dedicada a Nação Brasileira, contribuindo
de forma brilhante para a administração pública e a promoção do bem
comum.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 04 de novembro de 2015. RAIMUNDO
SOARES CUTRIM – DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 590 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Senhor CELSO ORLANDO ARANHA PINHEIRO
JÚNIOR, parabenizando-o pela sua eleição no cargo de membro
substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ocorrida no
Tribunal de Justiça do Maranhão, em sessão plenária administrativa
extraordinária de 28 de outubro do corrente ano.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, 30 de outubro de 2015. - Edilázio Júnior - Deputado
Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

REQUERIMENTO Nº 591 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Senhor JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES,
parabenizando-o pela sua eleição no cargo de membro substituto do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ocorrida no Tribunal de

Justiça do Maranhão, em sessão plenária administrativa extraordinária
de 28 de outubro do corrente ano.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, 30 de outubro de 2015. - Edilázio Júnior - Deputado
Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

REQUERIMENTO Nº 592 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações a
Excelentíssima Senhora KÁTIA COELHO DE SOUSA DIAS,
parabenizando-a pela sua eleição como membro efetivo do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, eleita pelo pleno do Tribunal de Justiça
do Maranhão, em sessão plenária administrativa extraordinária, ocorrida
no dia 28 de outubro do corrente ano.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, 30 de outubro de 2015. - Edilázio Júnior - Deputado
Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

REQUERIMENTO Nº 593 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à
população do município de Alto Alegre do Pindaré, pela comemoração
da passagem de seu 21° (vigésimo primeiro) ano de sua fundação que
ocorrera no dia 10 de novembro, oportunidade em que requer, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Atemir Botelho
e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu
presidente.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 3 de novembro de 2015.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual – PPS

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

REQUERIMENTO Nº 594 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à
população do município de Bacabeira, pela comemoração da passagem
de seu 21° (vigésimo primeiro) ano de sua fundação que ocorrera no
dia 10 de novembro, oportunidade em que requer, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Alan Jorge Santos
Linhares e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do
seu presidente.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 3 de novembro de 2015.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual – PPS
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

REQUERIMENTO Nº 595 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à
população do município de Alto Alegre do Maranhão, pela comemoração
da passagem de seu 19° (décimo nono)  ano de sua fundação que
ocorrera no dia 10 de novembro, oportunidade em que requer, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Emanuel da
Cunha Santos Aroso Neto e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 3 de novembro de 2015.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual – PPS

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

REQUERIMENTO Nº 596 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeremos a V. Exa. que, após ouvido o
Plenário, seja  realizada Sessão Solene em homenagem ao dia 20 de
Novembro que celebramos O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência
Negra, a realizar-se no dia 20 de novembro, às 10:00h, ocasião em que
esta Casa prestará homenagens  à luta em defesa da Igualdade racial
essa data faz referência à morte de Zumbi.

A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da
década de 1970, motivou membros do Movimento Negro Unificado
contra a Discriminação Racial, em um congresso realizado em 1978, no
contexto da Ditadura Militar Brasileira, a elegerem a figura de Zumbi
como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no
Brasil, bem como da luta por direitos que seus descendentes reivindicam.

Serão convidados especiais o Coordenador do Centro de
Cultura Negra (CCN) - Maricio Paixão, Coordenadora do ACONERUQ
- Maria José Palhando, Olodumaré/Casa Fantiashanti - Maria Benedita
Freire, FERMA – Neto da Aziele, Movimento Negro Unificado (MNU)
– Ogumbyi / Adomair, Secretario de Estado Extraordinária de Igualdade
Racial - Gerson Pinheiro de Souza, GDAM – Claúdio Adão da Silva e
Coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab - UFMA)
professor Carlos Benedito Rodrigues da Silva.

A referida Sessão Solene honrará a todos que ainda lutam por
essa causa nas mais diversas instituições do Estado do Maranhão que
tem prestado serviços relevantes à sociedade maranhense.

Plenário “Deputado Gervásio Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 04 de novembro de 2015. - “É de luta, é da
terra” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputada Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

REQUERIMENTO Nº 597 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que depois de  ouvida
a Mesa, sejam justificadas minhas faltas das sessões plenárias referente
aos dias 26, 27,  28 e 29 do mês de outubro do corrente, período em

que empreendi viagem a Brasília representando a Assembleia Legislativo
em evento da UNALE.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de novembro de 2015. - RIGO
TELES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.15
EM: 04.11.15

INDICAÇÃO Nº 994 / 15

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
o ofício ao Senhor Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Agricultura Familiar (SAF), Senhor Adelmo de Andrade Soares,
solicitando que adote providências no sentido de incluir no Projeto
“Quintal Produtivo”, a implementação de Kits de Irrigação, do
Município de Luís Domingues.

Essa é uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Luis Domingues, em face as
necessidades de inclusão produtiva dos trabalhadores(as) na agricultura
familiar, esse  kits de equipamentos para agricultura familiar vai
beneficiar diretamente um grupo de 50(cinquenta) famílias do Povoado
Caxias.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 27 de outubro de 2015. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 995 / 15

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
o ofício ao Senhor Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Agricultura Familiar (SAF), Senhor Adelmo de Andrade Soares,
solicitando que adote providências no sentido de incluir no Projeto
“Quintal Produtivo”, a implementação de 10(dez) Kits de Irrigação
para melhorar a produção na agricultura familiar do Município de
Santa Luzia do Paruá.

Essa é uma solicitação da Associação de Mulheres da Agricomel
do Centro do Chicão e Povoados Circunvizinhos, estes Kits serão de
fundamental importância para impulsionar a cultura de frutas e
hortaliças dos trabalhadores(as) na agricultura familiar nesses povoados,
melhorando significativamente a renda familiar, além de melhorar a
qualidade dos alimentos aos consumidores.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 27 de outubro de 2015. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 996 / 15

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
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o ofício o ofício ao Senhor Governador Flávio Dino e ao Secretário
de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Senhor Adelmo de Andrade
Soares, solicitando que adote providências no sentido de incluir no
Projeto “Quintal Produtivo”, a implementação de Kits de Irrigação
para melhorar a produção na agricultura familiar do Município de
Presidente Médici.

Essa é uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Alto Pedro Teixeira –
(ATTATPT), em face as necessidades de inclusão produtiva dos
trabalhadores(as) na agricultura familiar, esse  kits de equipamentos
para agricultura familiar serão de fundamental importância  para
impulsionar a cultura de frutas e hortaliças dos trabalhadores(as) na
agricultura familiar, melhorando significativamente a renda familiar,
além de melhorar a qualidade dos alimentos aos consumidores.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA,27 de outubro de 2015. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO – Expediente lido, senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Inscrito o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores parlamentares, galeria, imprensa que acompanha
os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que acompanham os nossos trabalhos pela
TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado.
Senhoras e senhores, hoje na Comissão de Segurança da Assembleia
nós recebemos a comissão de aprovados no último concurso da Polícia
Militar de 2012. Na última quarta-feira, recebemos os aprovados no
último concurso da Polícia Civil. Então, na última quarta-feira, os
aprovados no concurso da Polícia Civil, hoje, na Comissão de Segurança,
os aprovados no último concurso da Polícia Militar. E nessas duas
reuniões da Comissão de Segurança, na reunião de quarta-feira passada
e na reunião de hoje, bastante proveitosa e com a participação dos
membros da comissão tivemos alguns encaminhamentos importantes.
E participaram da reunião hoje o deputado Cabo Campos, Presidente
da comissão, o deputado Júnior Verde, vice-presidente da comissão, o
deputado Sousa Neto estavam presentes na Comissão de Segurança na
manhã de hoje. E dos encaminhamentos que tivemos, nós tivemos aí
apontando para a necessidade de uma Indicação e de um Requerimento
solicitando ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública
detalhadamente as informações sobre o curso de formação, como está
o curso de formação e a possibilidade da convocação de mais excedentes
para a realização do curso de formação, bem como já o término do
curso de formação para os que já foram convocados no primeiro
semestre para que eles possam já ir às ruas. E também outro documento
assinado por toda a comissão e a solicitação da comissão para que os
demais deputados possam assinar, possam subscrever para que o
documento da Comissão de Segurança tenha força para que o documento
da Comissão de Segurança possa chegar até o Secretário de Segurança
do Estado e o Governador Flávio Dino com um anseio maior, com
anseio não só da Comissão de Segurança como também o anseio dos
demais parlamentares, dos demais pares. Nós temos esses dois

encaminhamentos e nos próximos dias estaremos colocando para a
apreciação de todos vocês para que V. Exas. possam subscrever também
a documentação. Então, fica aqui o nosso registro da reunião hoje da
Comissão de Segurança da Assembleia Legislava do Estado do
Maranhão. Faço referência também a uma publicação no Twitter ontem
do Governador Flávio Dino para a nomeação de mais delegados. Então,
parabenizar o Governador Flávio Dino, parabenizar a Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão pela convocação de mais
delegados. E aí fica também, aproveitando essa decisão do Governador
Flávio Dino em convocar mais delegados, fica também, mais uma vez,
o nosso apelo para que o Governador Flávio Dino possa também
nomear os peritos. Na verdade, temos poucos peritos, temos sete
peritos que estão aptos, que estão prontos para serem nomeados.
Então, fica na manhã de hoje o nosso apelo também ao Governador
Flávio Dino para que ele possa nomear os peritos e também a convocação
para o curso de formação dos demais investigadores. De 173
investigadores que temos aptos para o curso de formação, já foi feita a
convocação de 50, então temos ainda a possibilidade de 123
investigadores aprovados no último concurso que estão aptos para a
realização do curso de formação. Então aproveito a oportunidade, já
que estamos falando de segurança pública, da reunião hoje com os
excedentes da Polícia Militar, para parabenizar o Governador Flávio
Dino pela nomeação dos delegados e, ao mesmo tempo, fazer a
solicitação ao Governador Flávio Dino pela nomeação dos peritos
para o curso de formação dos investigadores. Nós temos 123 aguardando
curso de formação. E também dos excedentes da Polícia Militar, tanto
para o curso de formação e a possibilidade de uma nova convocação.
Nós compreendemos que a realização do concurso público é de suma
importância, como foi anunciado pelo Governador Flávio Dino em
campanha que iria dobrar o efetivo da Polícia Militar. No entanto, nós
temos candidatos aprovados no último concurso que já estão no meio
do caminho, já tem todas as possibilidades, inclusive, são menos
onerosos para o Estado do que a realização do concurso público
propriamente dito. Então, compreendemos as dificuldades por que
passam o país, o estado do Maranhão, mas também chamamos a
atenção, a compreensão e a sensibilidade do Governador do Estado e
da Secretaria de Segurança Pública para os candidatos aprovados
excedentes, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Alguns na
verdade são excedentes e outros são remanescentes do último concurso
aguardando a nomeação. É o que tenho para o momento, senhor
Presidente. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria e imprensa.
Senhor Presidente, eu venho destacar hoje na tribuna da Assembleia
um momento que a nossa cidade Bacabal está passando no dia de hoje.
Hoje o Governo do Estado, através do Secretário Clayton Noleto, está
anunciando os dez quilômetros de asfalto para a cidade de Bacabal. E
aqui eu quero fazer um registro em agradecimento ao convite que recebi
para estar em Bacabal feito pelo Secretário de Articulação Política do
Governo, Dr. Márcio Jerry, em nome do Governador. E eu disse da
minha impossibilidade hoje de estar em função de alguns compromissos
que nós já tínhamos agendado aqui, hoje, até de interesses da cidade de
Bacabal, mas que ficava muito feliz com a notícia e que registraria aqui,
hoje, na Assembleia esses investimentos que o Governo do Estado irá
fazer na cidade de Bacabal. Eu sempre tenho dito que essa questão
asfáltica da infraestrutura municipal é de responsabilidade dos
municípios, mas eu acho que o Governo, nessa crise que os municípios
têm passado, precisa dar um apoio necessário para que se possa tirar
muitas cidades da situação de abandono, como a cidade de Bacabal.
Hoje um dos maiores problemas que nós temos na cidade de Bacabal é
a falta de infraestrutura asfáltica. A cidade hoje está praticamente
intransitável. Em Bacabal nós temos 220 quilômetros de ruas e hoje
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nós temos cerca de apenas 30% dessas ruas em condições de tráfego,
porque as outras ruas, os bairros e as comunidades estão completamente
abandonados. E eu fico feliz pelos dez quilômetros, mas faço um apelo
mais uma vez ao Governado Flávio Dino, que ele pudesse disponibilizar
um pouco mais, mais dez km de asfalto para Bacabal. Como eu disse,
Bacabal tem 220 km de ruas que dessas ruas só 30% tem asfalto, o
restante está todo deteriorado e comunidades importantes como Bacabal
não estão sendo atendidas nesse programa agora. Comunidades como
o bairro da Trizidela, que é um bairro importante, a entrada da cidade
de Bacabal. Não tem hoje um km de asfalto, a Vila Coelho Dias, o
Novo Bacabal que são bairros, inclusive, históricos da cidade de Bacabal,
que clamam por um apoio na sua infraestrutura. O conjunto Cohab II,
Cohab III, que também precisam urgentemente desse asfalto. O
Pantanal, que vive na verdadeira escuridão em função da falta de
infraestrutura hoje na cidade de Bacabal. E é como eu disse: a
responsabilidade é do gestor municipal, a questão asfáltica é uma
responsabilidade do município e o Governo dando esse apoio, eu
parabenizo o Governo. Agora faço também um apelo mais uma vez ao
Governador Flávio Dino, que pudesse ampliar esse Mais Asfalto para
a cidade de Bacabal, para atender essas comunidades que são
importantes. Como eu disse, Bacabal hoje está com sua estrutura
completamente destruída. A Prefeitura de Bacabal nunca fez um
recapeamento, nunca fez um asfaltamento nas ruas que necessitam e
hoje os dez km se tornam pouco. Pouco pela grande necessidade que a
cidade de Bacabal hoje tem na sua infraestrutura. Eu espero que o
Prefeito Municipal possa se sensibilizar e também fazer sua parte,
porque é necessário que o Governo do Estado faça, mas é necessário
que a Prefeitura Municipal de Bacabal também realize com as suas
responsabilidades, para que a gente possa ter uma cidade melhor, uma
cidade estruturada onde a população se sinta bem em morar, porque
hoje a cidade de Bacabal é uma cidade do abandono em vários setores,
na saúde e hoje na infraestrutura é um problema seríssimo. Seríssimo a
falta de infraestrutura hoje no Município de Bacabal. Mas faço um
destaque aqui da importância desses 10 km, sei que não vai atender
toda a demanda do Município hoje, espero que o Governador possa
fazer um pouco mais pela cidade de Bacabal, e que isso sirva de exemplo
para o gestor Municipal e que ele faça o mínimo necessário para resgatar,
para trazer de volta a dignidade do povo bacabalense, principalmente
dessas comunidades que estão abandonadas há mais de 5 anos e que
não conseguem viver minimamente com dignidade. Por isso, Senhor
Presidente, eu não poderia deixar de destacar essa ida do Secretário
Clayton Noleto, hoje representando o Governo, mas também eu venho
fazer um clamor em nome do povo de Bacabal, para que se amplie esse
Mais Asfalto para outras comunidades, para outros bairros de Bacabal
que tanto precisam, necessitam e que tanto a população espera. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero
registrar hoje com alegria que acompanhei ontem o prefeito de Barra
do Corda, Eric Costa, numa audiência com o Governador Flávio Dino.
E lá o Governador anunciou que já determinou de imediato o lançamento
do edital para licitar a MA-012, que liga os municípios de Barra do
Corda a São Raimundo Doca Bezerra. Nas palavras do prefeito Eric
Costa, um Governador com esse ato realiza um sonho de décadas, que
beneficia não só os dois municípios que serão ligados, mas toda aquela
região. Beneficia os municípios de Esperantinópolis, São Roberto,
Pedreiras, do deputado Vinícius Louro, Lago da Pedra, Lagoa Grande.
Enfim, uma estrada que vai permitir o escoamento da produção, vai
estimular a economia da região e realizar um sonho de várias décadas.
Muitos já nem acreditavam que aquela estrada sairia. São 60km de
Barra do Corda até São Raimundo. E realmente foi um momento de
muita alegria poder presenciar o momento em que o Governador

anunciou essa grande obra de impacto regional. O Governador ainda
anunciou para o município de Barra do Corda o Programa Mais Asfalto
com a liberação de 10km. Uma forma de colaborar com o município,
tendo em vista que as ações de pavimentação em regra são prerrogativas
do município, mas Barra do Corda será beneficiada com 10km do
Programa Mais Asfalto. E, em dezembro, também será inaugurado o
Centro de Especialidades Médicas, um avanço significativo para a
saúde daquele município. Então, foi um momento realmente de
conquistas grandes, não só para o município de Barra do Corda, mas
para toda aquela região. E eu tive a satisfação de presenciar e fiz
questão de hoje fazer o registro aqui para que os colegas e o Maranhão
todo saibam de mais uma obra anunciada, uma importante obra
anunciada pelo Governador, que vai seguindo o seu compromisso de
campanha de ajudar a melhorar a vida das pessoas e ajudar a melhorar
a qualidade de vida do povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Senhores, o nosso cordial bom dia, que Deus abençoe a
todos. Quero saudar todos os excedentes da Polícia Militar do Maranhão
que estão ali na galeria hoje pela manhã. Quero dizer da satisfação que
tivemos em recebê-los aqui na Comissão de Segurança, saber que todos
estão em QAP, QRV, QRX nessa questão da próxima convocação.
Como todos na torre de vigília, o soldado em torre de vigília não pode
dormir, ele tem que está atento. E vocês estão me dando provas de que
realmente querem incorporar a Polícia Militar do Maranhão, ao que
faço muito gosto, porque nós já temos simpatia por vocês, já somos
até suspeitos em falar dos senhores. E para se saber o quanto os
senhores são necessários, isso aqui já foi falado várias vezes, mas é
importante todas as vezes falar, porque é para dar aquela conotação,
nós somos o menor efetivo do Brasil. O Governador Flávio Dino já fez
duas convocações, prorrogou o concurso, e temos cerca de dois mil e
quinhentos jovens já fazendo o curso do CFAP, curso soldados CFSD
- curso de formação de soldados, o mesmo que eu fiz em 92. Estamos
clamando por mais uma convocação. A Comissão de Segurança, em que
estiveram presentes o deputado Sousa Neto, o deputado Júnior Verde,
e o suplente mais atuante da comissão, que é o deputado Wellington do
Curso, esteve presente também. Vimos para essa reunião com claro
objetivo de sabermos que haverá uma nova convocação, por isso
estamos fazendo Requerimento, Indicação e pedindo informação às
pessoas e aos órgãos competentes para que possamos dar essa
informação. Feito isso, na próxima quarta-feira, deveremos dar o
posicionamento para os senhores. O Governador Flávio Dino, através
do Jefferson Portela, ontem, anunciou 200 viaturas, a aquisição de 200
viaturas. Ontem, eu estive com o Secretário de Articulação Política,
Márcio Jerry, que também havia me falado dessas 200 viaturas. Agora,
viatura não anda sozinha, precisa de um homem, precisa do homem,
que são vocês. Nós, eu já falei desse testemunho lá dentro no plenarinho,
de quando já me senti sozinho com o meu parceiro em uma turba para
tirar o camarada da nossa viatura, o delinquente, o marginal, de modo
que nós tivemos que usar artifícios, além da força, para não ter que
perder para aquele camarada que estava roubando algumas bolsas.
Colocamos ele no camburão e a turma veio para resgatá-lo. E pedindo
reforço direto e quando o reforço chegou, pense num alento. Eu creio
que a sociedade maranhense vai ter um alento com a convocação desses
jovens também. Temos, sim, um compromisso com esses homens. E o
Deputado Júnior Verde nos desafiou na Comissão de Segurança a que
todos os parlamentares assinassem a Indicação, que todos os
parlamentares assinassem o Requerimento, estão todos desafiados a
fazê-lo. E fora da Comissão de Segurança, esse parlamentar que vos
fala estará entrando com uma Ação Civil Pública, que já foi explicado
pelo Dr. Augusto, para pedir ao Governador do Estado do Maranhão
que não faça concurso público até que todos os classificados sejam
convocados. Havia, primeiramente, a informação de dez mil excedentes,
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mas, segundo a liderança dos excedentes, são aproximadamente em
sete mil. Como a nota de corte é de 70%, nós podemos ter dois mil e
cem homens aí nas ruas, cem mil homens e mulheres nas ruas. Portanto,
fica aqui minha saudação aos senhores, parabéns pela luta, eu já vos
declaro vencedores. Como eu disse, como Presidente da Comissão de
Segurança, não podemos garantir vitórias, mas como homem de Deus,
eu profetizo a vitória em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente
Humberto Coutinho, em nome de quem eu quero saudar aqui os nobres
parlamentares, imprensa, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão.
Hoje, de forma muito especial, a todos os aprovados da Polícia Militar
que estão aqui na galeria, sejam bem-vindos a esta Casa, sintam-se
vitoriosos porque, certamente, esta aqui é a Casa do Povo, é a Casa
que acolhe as demandas que são legítimas e precisam realmente da
ressonância de cada parlamentar. Então, aqui com os nobres
parlamentares presentes, eu quero fazer este registro, todos temos que
nos unir aqui em defesa da segurança pública do Estado do Maranhão,
e essa união se faz necessária porque é um clamor público, é um clamor
que vem da sociedade, que clama por mais segurança. E o que é o
processo de segurança, se não são aqueles que fazem a segurança
pública. Por isso, que os aprovados aqui estão hoje solicitando o nosso
apoio de todos os parlamentares e nós enquanto Comissão Permanente
desta Casa de Segurança Pública, e como vice-presidente e como
presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, eu
faço também aqui este convite a todos os parlamentares para unirmos
forças, para que possamos sensibilizar o governo, porque essa
sensibilização é necessária e advém da vontade de um anseio popular,
uma sociedade mais segura ela se faz com homens e mulheres nas ruas,
nós não podemos pensar em fazer segurança sem a presença daqueles
que estão ávidos, que querem se predispor a defesa da sociedade
maranhense. E nós temos hoje nesta galeria homens e mulheres honrados
que querem uma oportunidade de defender a sociedade maranhense.
Então, eu aqui ressalto essa condição fundamental, que vem da vontade
de querer fazer, da vontade precípua que determina cada homem e
mulher e aqui hoje nós recebemos aqueles que querem ser servidores
do Estado do Maranhão, querem servir a sociedade. E, ainda pouco, na
reunião que nós tivemos na Comissão Permanente de Segurança Pública,
nós pudemos ouvir testemunhos daqueles que ali proferiram, que
querem até dar a própria vida em defesa da sociedade. Então, estes que
realmente vêm a esta Casa dizer que querem defender o povo do
Maranhão têm que ser abraçados por nós parlamentares, para que nós
possamos juntos, unidos, possamos levar realmente este anseio ao
nosso Governador Flávio Dino, que aqui faço o registro, o Governador
Flávio Dino, já na sua sensibilidade, pela convocação dos policiais
militares, pela convocação dos policiais civis, delegados, Corpo de
Bombeiros, de todos realmente que fazem a segurança pública, já tem
demonstrado os avanços nesse processo, porque hoje nós temos
aprovados que estão fazendo academia, estão ali já para finalizar suas
atividades, para poderem ser inseridos no processo de segurança púbica
e defender a sociedade. Então, o Governador já sinalizou, de forma
bem positiva, até porque nós temos que fazer justiça, existe uma
condição histórica que nos leva até o presente momento, que nos traz
a este momento, para que nós possamos fazer uma reflexão e nós aqui
nunca queremos encontrar culpados, os culpados têm que ser
encontrados, mas a nossa referência é encontrar soluções. É importante
que nós possamos aqui dizer que, sim, existe um problema, que é a
falta do contingente policial, e se nós temos aprovados no concurso,
por que não os convocar? Só 2 mil policiais não são suficientes, o
nosso Presidente Cabo Campos que, ainda há pouco, esteve presente
aqui a esta tribuna fazendo referência, sabe dessas necessidades, assim

como também eu sei das necessidades porque eu sou oriundo da
condição da Secretaria de Segurança Pública, sou servidor desse Estado,
sou investigador de polícia e sei da necessidade de ter um companheiro
ao lado, um companheiro a outro lado para enfrentarmos a
criminalidade, porque o policiamento, o conjunto é que certamente
define a condição de defesa da sociedade, não se faz segurança pública
apenas com um homem nas ruas, é preciso um conjunto de esforços de
todos aqueles que interagem para a defesa da sociedade. Por isso,
nobres parlamentares, companheiros, todos os parlamentares, nós
estamos aqui hoje para também fazer essa solicitação, para que nós
possamos nos unir, assinar, subscrever essa Indicação, para que chegue
até nosso governador, que o governador saiba que os aprovados
estiveram nesta Casa, que nós da Comissão nos reunimos, que esta
Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos encerrando, há mais cinco deputados
inscritos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Pois não, senhor
Presidente, só para concluir. Que nós aqui possamos realmente nessa
defesa, interagir, e assim definir essa condição tão importante. Senhor
Presidente, não terminou meu tempo ainda. Ainda faltam nove segundos.
Só para registrar que nós queremos realmente. Agora sim, senhor
Presidente. Agradeço aos nobres parlamentares que aqui estão
presentes, que possamos nos unir em defesa desses homens e mulheres.
Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, me desculpe. Deputado Fernando Furtado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) - Bom dia, Presidente, bom dia, Mesa, deputados,
deputadas, bom dia excedentes do curso de policiais do Estado que
estão na galeria, bom dia a toda imprensa falada, escrita, televisada,
servidores da Casa. Presidente, o que me traz aqui hoje a esta tribuna,
é fundamentalmente para falar de mais uma obra concretizada na nossa
grande ilha, obra essa que vinha sendo o clamor de muitos e muitos
anos, de muitas e muitas administrações passadas e que não viram o
crescimento da nossa cidade e não conseguiram fazer um planejamento
fundamentalmente planejamento com relação à mobilidade. E na área
em que eu resido, ali próximo ao Turu, general Artur Carvalho, mais
precisamente, ali na Chácara Brasil, que cresceu muito aquela área e
quero, neste momento, parabenizar o governador Flávio Dinho,
juntamente com a parceria que vem tendo e com atenção que vem
tendo com a cidade de São Luís, com relação as obras estruturantes e
fundamentalmente com as obras de mobilidade, obras essas que a ponte
tão sonhada naquela região, a ponte sobre o rio Gangan, de forma que
foi inaugurada ou melhor ainda não está inaugurada, mas a ponte já está
servindo à sociedade da nossa ilha e fundamentalmente naquela área,
desafogando assim o trânsito e trazendo uma fluidez onde percebe-se,
eu estive lá hoje pela manhã, onde percebe-se já as pessoas usando
aquela ponte, usando aquele trajeto e já fazendo as suas considerações
positivas com relação ao trânsito que está fluindo e aí quero nesse
momento aproveitar solicitar ao Secretário Municipal - SMTT, Canindé
Barros, que coloque um semáforo ali no cruzamento porque será de
grande importância um semáforo ali. Com a colocação da ponte, com o
funcionamento da ponte, a via ficou com o trânsito um pouco mais
intenso e, consequentemente, a gente está encontrando alguns
engarrafamentos. Então, há ainda uma incompreensão das pessoas
com relação à esquina porque é um cruzamento. Então é importante
que ali seja colocado um semáforo, para que ele possa realmente acabar
de concluir aquela grande obra e, com certeza, nós não termos acidentes
e aí o trânsito continuar fluindo bem como já está fluindo naquela área.
Muito obrigado, Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO - Deputado Professor Marco Aurélio

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, deputados e deputadas,
imprensa. Quero saudar, de modo especial, toda esta galeria composta
pelos aprovados no concurso da PM, meus cumprimentos e o meu
respeito e cumprimento todos vocês na pessoa do companheiro grande
amigo, ex-aluno Weberson, lá de Imperatriz, que está entre vocês. Na
última semana, estive reunido em Imperatriz com uma comissão
composta por vocês com os mesmos ideais e com os mesmos propósitos
e com a mesma causa, que é uma causa que vai em direção de uma
necessidade que temos como Estado, que é a de garantir mais segurança,
e vocês, neste momento, representam uma necessidade para o Estado
e que nós precisamos reforçar ainda mais. O Governo é sensível, e
estive na última semana ainda na quinta-feira com o Secretário de
Segurança Pública, Jefferson Portela, em que mais do que reconhece
essa necessidade, e precisa desse aparato e vocês nesse momento
representam esta esperança para uma resposta rápida em que o Estado
precisa estar reforçando junto à sociedade. E reitero o meu apoio tanto
pela convocação, quanto também necessidade de ampliar a convocação
para o interior do Estado, é preciso que seja reforçado na capital, mas
é preciso também que seja reforçado no interior. Nessa oportunidade,
reitero o agradecimento em que, na última convocação, houve uma
previsão inicial para a nossa Região Tocantina e tivemos uma
insistência e uma sensibilidade do Governo em que ampliou esta
convocação para Imperatriz e para toda a região Tocantina e é o que a
gente vem agradecer, mas reforçar esta importância e a importância
também da militância permanente de vocês, sobretudo, da maneira
respeitosa que vocês o fazem. Vocês já fazem porque são policiais e já
têm essa disciplina desde agora e tem, portanto, o nosso respeito e
apoio incondicional. Mas, senhor Presidente, venho nesta oportunidade
também destacar a satisfação, porque ontem, exatamente ontem foi
concluída uma importante obra na Região Tocantina, que foi a finalização
da MA-280, que já havia sido finalizado o primeiro trecho da cidade de
Governador Edison Lobão até Montes Altos e que ficou um trecho que
deu uma resposta a uma necessidade que o povo de Montes Altos, o
povo de Sítio Novo estava com grande dificuldade nessa integração
com Imperatriz, com outras cidades e já tinha tirado do isolamento
essas cidades inicialmente. Mas um trecho ainda mais crítico era o
trecho do Sítio Novo ao Santana, que finalizava essa integração da BR-
010 com a BR- 226 e exatamente ontem foi concluído. E a gente vem
destacar o significado dessa obra para este povo que sai do isolamento,
para este povo que tem uma integração melhor, um escoamento de
produção e, acima de tudo, que traz essa união entre os povos. E essa
obra era uma obra necessária há muitos anos. Deputada Valéria tem
reiterado esta cobrança, mesmo antes de a gente chegar aqui a esta Casa
ela já fazia essa defesa e tenho esse respeito especial. Mas quero
destacar a sensibilidade do Governo do Estado, na pessoa do secretário
Clayton Noleto que com poucos meses de Governo, já esteve lá
lançando essas duas etapas da recuperação da MA-280 e ontem foi a
conclusão, hoje está bem mais fácil, quem quer vir de Grajaú, quem
quer vir de Sítio Novo, quem quer vir de outras regiões para terem essa
garantia de segurança. E destaco também, além da qualidade da obra, a
garantia de conservação, que é uma exigência da Secretaria Estadual de
Infraestrutura, a exigência pela conservação, porque tão importante
quanto fazer ou recuperar uma obra, é garantir também a cobrança de
quem fez a conservação dessa via. E aí destaco também importantes
MAs que estão sendo recuperadas, já foi finalizadas a recuperação da
MA-125, que liga a BR-010 até São Pedro da Água Branca, está havendo
o melhoramento que ainda não é com asfalto, mas está havendo um
melhoramento na MA-275, entre Sítio Novo e Amarante e logo mais
virá a pavimentação asfáltica, que é o que a Secretaria Estadual de
Infraestrutura está buscando essa condição orçamentária. Mas eu quero
destacar essa integração entre os municípios, entre as regiões, entre os
povos, com obras firmes, com obras bem feitas, executadas pelo

Governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Infraestrutura. Era
isto, Senhor Presidente, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, galeria, amigos e amigas excedentes do concurso
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sejam bem-vindos a esta
Casa. Senhor presidente, semana passada, nós estivemos, eu estive
com V. Exa., no Palácio dos Leões, e uma das reivindicações, ao longo
do meu mandato, desde 1999, nesta Casa, onde uma indicação de nº
006/99 do dia 23 de fevereiro de 1999, quando dei início como deputado
estadual nesta Casa, foi cobrando o governador, na época, a MA-012,
que ligava Barra do Corda, São Raimundo Doca Bezerra, São Roberto
até Esperantinópolis. E, no ano de 2000, também com outra indicação
nº 4693/2000, no dia 21 de agosto de 2000, também como deputado
desta Casa, também uma Indicação cobrando a MA-012. Em 2003, a
Indicação 017/2003 já no meu segundo mandato de deputado estadual
cobrando também a MA-012, em 2007, já no terceiro mandato de
deputado estadual nesta Casa, a Indicação nº 194/07 do dia 20/03/2007
também cobrando a MA-012, à época, do governador atual. E, no dia
20 de fevereiro de 2013, no meu quarto mandato de deputado estadual,
a Indicação 047/2013 também cobrando a pavimentação asfáltica da
MA-012, que liga Barra do Corda a São Raimundo Doca Bezerra, que
já estava concluída de São Raimundo Doca Bezerra a Esperantinópolis.
E no meu 5º mandato nesta Casa como deputado estadual, no dia 20 de
maio de 2015, a Indicação nº 381/15 pedindo ao Governador, ao atual
Governador do estado do Maranhão, Governador Flávio Dino, a MA
012 no trecho que liga Barra do Corda a São Raimundo Doca Bezerra,
um trecho de 54 quilômetros que irá beneficiar muitos povoados.
Aproximadamente 30 mil habitantes daquela zona rural que serão
beneficiados, como o povoado de Barro Branco, Centro dos Ramos,
Capim, Cajazeira I, Cajazeira II, Sumaúma, Centro do Barroso, Cacau,
São José do Mearim, Desejo, Ipiranga e tantos outros povoados
circunvizinhos numa área com aproximadamente 30 mil habitantes,
que é aproximadamente também 30% da população do município de
Barra do Corda, onde o Governador realmente aceitou e autorizou. E
no programa de pavimentação das Mas, colocou como prioridade, me
deu a garantia na época, e todos os dias garantindo que era prioridade
o asfaltamento da MA 012 no município de Barra do Corda a São
Raimundo Doca Bezerra, passando por todos esses povoados. E assim
o fez, já tinha dito a semana passada e agora anunciou que já está
abrindo a licitação. Já autorizou o Secretário Clayton Noleto para abrir
a licitação desta grande obra que irá beneficiar não só Barra do Corda,
mas muitos municípios da Região do Médio Mearim, Região central
do estado do Maranhão, região centro sul do Maranhão. E também
uma Indicação nossa além da MA 012, que tem aqui várias Indicações,
ao longo desses cinco mandatos que o povo do Maranhão me coloca
aqui nesta Casa para lhes representar, graças a Deus. E fazendo com o
maior afinco e seriedade pelo o nosso estado, sempre procurando ver
o nosso povo do Maranhão, aqueles mais longínquos, mais distantes
das ações, verter uma melhor qualidade de vida, que é o que realmente
o povo do Maranhão merece, principalmente na área de infraestrutura,
saúde, educação, pelo que, ao longo desses anos, vimos lutando e
continuaremos lutando até o término desse quinto mandato que o
povo do Maranhão me outorgou e pelo qual tenho assento aqui nesta
Casa. E também um dos nossos compromissos foi o Centro de
Especialidades Médicas no município de Barra do Corda, que já deu
inicio, já foi iniciado há cerca de dois meses e irá concluir agora em
dezembro. O Governador marcou para dezembro a conclusão e
inauguração. E também o Programa Mais Asfalto, porque Barra do
Corda é um dos dez maiores municípios do estado do Maranhão e
realmente tem que ser visto com o Programa Mais Asfalto. E o Governo
já tinha anunciado, nós estivemos com o Governador há dias quando
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foi iniciado o Programa Mais Asfalto para o município de Barra do
Corda. Também, através da nossa Indicação de Emendas Parlamentares,
senhor Presidente, destinei um milhão de reais da minha emenda
parlamentar para que nós pudéssemos trabalhar no sentido de melhorar
o serviço de água em Barra do Corda. E assim é que estamos fazendo o
nosso trabalho, é o reconhecimento do povo, para que nós possamos
trabalhar pelo município, possamos trabalhar pelo Maranhão. E aqui
eu digo que me orgulho de Barra do Corda, porque sou filho daquele
município. Cinco vezes, Presidente, o mais votado da história daquela
cidade de Barra do Corda. Cinco vezes o mais votado em todas as
eleições consecutivas, porque tenho um trabalho prestado naquele
município e continuarei trabalhando. E assim vamos levar mais esse
asfalto, o Mais Asfalto para o município de Barra do Corda, como
destinei através de emendas parlamentares um milhão de reais para o
sistema de tratamento de água no município de Barra do Corda, onde
iremos trabalhar, escolher junto com a população para quais bairros
que iremos levar essa água para o povo ter melhor qualidade de vida. E
também, senhor Presidente, para encerrar, tem o Programa Mais
Asfalto, que foi dito aqui por alguns deputados, mas temos Indicação
tanto do Mais Asfalto em Barra do Corda, como também do Programa
Mais Asfalto no município de Bacabal, onde também fomos votados.
Somos votados naquele município de Bacabal e iremos trabalhar pelo
município, como temos esse compromisso em levar asfalto e assumido
com o Governador no Programa Mais Asfalto também para o município
de Bacabal. Eram essas as minhas palavras, senhor Presidente. E esse
compromisso assumido, esse compromisso está mantido e o
Governador do Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino já
tinha nos passado toda essa garantia. E ontem também estivemos onde
o Governador anunciou que já autorizou o Secretário Clayton Noleto
a abrir a licitação tanto da MA 012 como também já abrir para o
Programa Mais Asfalto no município de Barra do Corda, que irá ser
contemplado com 10 km de asfalto na zona rural daquele município.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rafael Leitoa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
venho hoje destacar o belíssimo trabalho que o senhor Secretário Murilo
Andrade está fazendo nos serviços de administração penitenciária deste
estado. Digo isso, senhor Presidente, porque na verdade a Secretaria
tem focado em concluir os presídios que estão em andamento. Já foram
entregues dois estabelecimentos e até o final do ano deverá entregar
mais três. Mas, sobretudo, também, senhor Presidente, que essa
Secretaria tem trabalhado diuturnamente na ressocialização desses
presos. Por exemplo, recentemente, os presos do Complexo
Penitenciário de Pedrinhas inauguraram uma empresa, uma Central de
Fabricação de bloquetes e meios-fios, ou seja, dando dignidade e tirando
aquele cidadão da criminalidade e trazendo de volta para a sociedade.
Isso já começou a fazer, inclusive, obras importantes na revitalização
do próprio complexo, ou seja, são hoje os próprios presos em Pedrinhas
que estão revitalizando o sistema carcerário daquele estabelecimento.
E aqui posso ressaltar que a primeira obra começou no estacionamento,
onde hoje são assentadas 500 peças por dia, que já foram confeccionadas
nos últimos 60 dias. Então é um trabalho que está seguindo todas as
normas técnicas, com fiscalização, com EPI, ou seja, tudo como regem
as instruções normativas do CREA, tudo como regem as instruções
normativas da ABNT, para que esses instrumentos também sejam
utilizados fora do complexo. Eu acho que desta forma nós iremos, sim,
trabalhar a ressocialização dos nossos presos no estado do Maranhão.
Cem contar também com a mão amiga que o Estado está dando às
APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que,
por exemplo, no município de Timon, ampliou as vagas de 28 agora
para quase 90. Ou seja, quase 90 presos podem entrar no Sistema da

APAC para tentarem ali ser ressocializados, onde temos um percentual
muito menor de reincidência de crimes quando os presos são tratados
na APAC. Então essas ações visam fortemente combater também a
segurança pública. Quero aqui deixar para falar por último sobre a
questão dos aprovados no concurso da Polícia Militar do Maranhão.
Inclusive parabenizar desde o início da luta deles, porque em todos os
movimentos que a Secretaria de Segurança Pública faz eles estão
presentes. Fizemos recentemente uma audiência pública em Timon e a
gente pôde observar a insistência deles. E aqui, senhores deputados,
eu digo aos senhores que nós entendemos realmente a situação financeira
do Estado, mas tem o concurso público e existem milhares de
concursados que treinam diariamente. Eu estou participando porque
me colocaram em um grupo do Whatsapp, eu acompanho, inclusive, o
treinamento físico deles, porque é onde é a maior reprovação hoje dos
excedentes. O concurso, salvo engano, vale até fevereiro do próximo
ano, acredito que até lá a expectativa do Governo, e aí eu tenho certeza
absoluta que o maior entusiasta de vocês virarem policiais militares é
o Governador Flávio Dino, tanto que já fez duas grandes convocações
esse ano. E estamos ainda estudando a possibilidade de uma nova
convocação, que acredito que sairá. E aqui eu quero fazer mais um
registro, principalmente para a minha região, que é o município de
Timon, onde só foram convocados apenas 50, onde há necessidade de
ir pelo menos uma convocação de 100 excedentes, assim como todo o
estado. E acredito que o governo do Estado está trabalhando
diuturnamente na possibilidade dessa convocação. É uma convocação
mais abrangente, mais distribuída, porque assim para o Estado se faz
necessário. Hoje nós temos policiais militares e aqui eu estava falando
do sistema penitenciário dentro do Complexo de Pedrinhas, que esses
policiais poderiam estar fazendo o policiamento ostensivo. Esperamos
que até o final deste concurso haja uma nova convocação. E deputado
Cabo Campos, Presidente da Comissão de Segurança, que tem dialogado
diretamente com vocês, eu já tive reunião também especificamente na
minha região com os excedentes também. E esperamos e cobramos do
Governo a celeridade desse estudo, mas, infelizmente, temos que
aguardar essa situação até o final da convocação. Esperamos que
chamem, porque se convocar, fará o curso de formação. O curso de
formação levaria de quatro a seis meses. Há tempo, inclusive, de o
Estado se recuperar financeiramente, para que vocês possam
efetivamente se tornar policiais militares, porque é assim que desejamos.
E digo isso, porque é uma causa comum e não aqui tentando tirar outro
benefício, porque existe uma etapa, Eduardo, que é todo um processo
seletivo, todo um concurso público, e esperamos que o Estado faça
sim. E eu tenho certeza absoluta que o principal entusiasta de ver
vocês policiais militares é o Governador Flávio Dino. Muito obrigado,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Como o tempo do Pequeno Expediente expirou, o
Deputado Raimundo Cutrim fica inscrito para amanhã no Pequeno
Expediente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 202/2015, de autoria do Deputado Zé
Inácio. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo
turno. Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2015, de autoria do
Deputado Roberto Costa. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Requerimento nº 587/2015, de autoria da Deputada
Valéria Macedo. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
589/2015, de autoria do deputado Humberto Coutinho. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído para a sessão de
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amanhã: Projeto de Lei nº 108/2015, de autoria do deputado Wellington
do Curso. Projeto de Lei nº 187/2015, de autoria da deputada Valéria
Macedo. Projeto de Lei nº 190/2015, de autoria do Deputado Sérgio
Frota. Projeto de Lei nº 203/2015, de autoria do deputado César Pires.
Projeto de Resolução Nº 034/2015, de autoria do deputado Eduardo
Braide. Requerimento nº 590, 591, 592/2015, de autoria do deputado
Edilázio Júnior. Requerimentos nº 593, 594, 595, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Requerimento nº 596/2015, de autoria
do Deputado Zé Inácio. Requerimento nº 597/2015, de autoria do
deputado Rigo Teles.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa Murad, 30 minutos, com direito a
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Presidente, deputados, cumprimentar a galeria, imprensa,
senhoras e senhores. Pela primeira vez, neste plenário, me pronuncio
sobre as eleições do Diretório Estadual do PMDB. Quando eu me
candidatei, no ano passado, à Presidência da Assembleia, o fiz por
lealdade ao que acredito na política. Também fui leal ao candidato do
PMDB, o senador Lobão Filho, e o apoiei até o fim. Quando assumi a
função de deputada estadual, tive a certeza de que essa lealdade ao meu
partido e aos meus correligionários nessa nova jornada me impunha
que levantasse a bandeira da Oposição, não me deixando seduzir pelas
benesses do Poder. Essa é a minha postura em relação ao PMDB,
lealdade. O partido do qual faço parte e pelo qual fui eleita, o partido
que tem gravada a sua marca na história deste país, seja na
redemocratização e no fim à ditadura, na década de 80, no apoio das
reformas econômicas, na década de 90 e na ampliação das conquistas
sociais com o presidente Lula, nos anos 2000. Esse é o PMDB, partido
que, atualmente, no Maranhão, tem o honroso dever de fiscalizar e
fazer oposição democrática ao Governo do Estado. Antes de prosseguir
o relato desta importante experiência frente à luta pela renovação do
nosso partido, quero ressaltar o respeito que tenho pelos membros do
PMDB, confesso que com raríssimas exceções, mas totalmente
incondicional em relação à grande maioria dos homens e mulheres que
sempre honraram a história do maior partido deste País, aqui em nosso
Estado. Nossa participação nesta tentativa de disputa nunca se tratou
de desmerecimento quanto à história partidária de nossos membros,
mas sim da condução desta legenda diante das grandes necessidades de
nossos diretórios municipais e da atualmente frágil participação do
PMDB nas discussões em torno das problemáticas do Estado. Jamais
iríamos cometer o erro mesquinho de tentar frustrar a ação de novos e
de antigos membros. E menos ainda, de tentar impor cartilhas pessoais
à sigla. Até mesmo porque a gênese de nossa chapa se deu para combater
esse tipo de prática, bem como buscar a modernização do PMDB. E
tudo isso sempre com o dever de fazer jus a uma história que é de
conhecimento de todos. Apesar das nossas discordâncias em relação
ao processo eleitoral desencadeado e finalizado em cerca de 10 dias,
tentamos concorrer no pleito. Infelizmente, essa tentativa foi frustrada
pela atuação da atual direção do PMDB. A mesma que se tornou
Chapa Única e não permitiu que entrássemos na disputa. Questionamos
o não cumprimento das normas estatutárias e decidimos registrar a
Chapa Renovar para Crescer. Eu, o deputado federal Hildo Rocha e o
ex-secretário Ricardo Murad à frente de um grande projeto para o
nosso partido. Apesar do pouco tempo, conseguimos passar a
mensagem que desejávamos a um grande número de filiados.
Expressamos nosso desejo de, junto com todos eles, sem distinção,
retomar o crescimento do partido e colocá-lo de novo como protagonista
da política maranhense. Defendemos um PMDB unido contra as
rotineiras tentativas de perseguição que membros do partido sofrem
atualmente. Formatamos uma proposta que consistia na união de todos
ao redor da restruturação democrática apoiando diretórios, prefeitos,

vereadores e lideranças do partido que precisam do auxílio do PMDB
mais do que nunca e se ficou uma tristeza pela anulação da chapa, ela
logo foi apagada pela felicidade causada pelo recebimento de incontáveis
mensagens de apoio a nossa chapa. Muitas lideranças dos partidos,
presidentes de Diretórios que apoiaram nossas propostas e lamentaram
a perpetuação de uma direção que já fez muito pelo partido, mas que,
depois de décadas, começa a fraquejar e perder o foco. A primeira lição
e para mim a mais importante desta experiência foi a de que a nossa
chapa e o apoio que ela conquistou nos revelou a vontade de renovar o
partido, de fazer um novo PMDB, maior e mais forte, de que a lealdade
que tenho para com esse partido pode não ser comum a todos, mas é da
maioria. Eu entendo que nossa mobilização tenha causado incômodo e
perturbação e apesar de sempre nos dirigir com respeito aos nossos
adversários fomos chamados de aventureiros e de nos levantar por
pura e simples vaidade pessoal. Quero dizer que não tenho a mínima
predisposição em me enfatizar em qualquer cargo político que seja e
não o farei. Acho que ânsia por democracia é inimiga direta do apego
infinito pelo poder. Creio que esta visão apequenada que tentaram nos
imputar é reflexo daqueles que lutaram pela manutenção do que aí está
há décadas no PMDB maranhense, e eu acho completamente normal
que algumas pessoas pensem assim, afinal de contas, se não pensassem
assim estariam do lado da renovação. O que é difícil de aceitar é o
medo, o cerceamento democrático, passei dias ouvindo que iríamos ser
derrotados, e eu estava preparada para a vitória e para a derrota, a
política tem dessas coisas, mas o que me entristeceu foi a anulação de
qualquer possibilidade, até o direito de perder nos foi retirado, e isso,
convenhamos, não faz jus a história desse partido. A minha lealdade ao
PMDB continua inabalável, não será uma mancha pequena causada
por poucos que irá afetar a grande história construída por muitos. Esse
é um episódio menor na história do PMDB, e como eu já disse
anteriormente, um episódio vergonhoso. Volto a enfatizar, em nome da
chapa Renovar para Crescer, que esta tem plena convicção que recebeu
o tratamento ilegal e inconstitucional, notadamente com repulsivo
arbítrio e tirania. Por isso é que não arredará dessa luta até que o
PMDB Nacional e o Poder Judiciário decidam se a vontade de disputar
democraticamente, mesmo que em regras completamente desiguais e
arbitrárias, deve sucumbir frente ao que existe de menos honrado em
nossa política. Finalizo enfatizando ainda que a minha lealdade ao
PMDB segue se manifestando em forma de Oposição. Repito, oposição
ao governo e de apoio aos membros da sigla que partilham desse
sentimento. Entendo que o partido não pode se dar ao luxo de esperar
o que esse governo vai dar, como propõe alguns. Até porque em 10
meses já mostrou a que veio e é tempo mais que suficiente para tirarmos
conclusões. Essa inércia não beneficia o PMDB. O momento requer
ação e por isso não silencio. Da mesma forma que seguirei firme no
enfrentamento contra aos que desejam colocar o PMDB no colo daqueles
que tudo irão fazer para destruí-lo aqui no Maranhão. Obrigada todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Tempo dos Partidos ou Blocos. PMDB. Com a palavra,
o deputado Roberto Costa, por 6 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna tratar também de um assunto
que a colega deputada Andréa Murad acabou de falar a respeito da
Convenção Estadual do PMDB. Primeiro, discordar. Discordar, porque
quando se prega democracia, a primeira compreensão que você tem
que ter é respeitar a vontade da maioria, e a chapa do senador João
Alberto foi vitoriosa com apoio de cerca de 96% dos convencionais. A
chapa do senador João Alberto contemplava dos 70 nomes, deputada
Valéria Macedo, cerca de 70 municípios do Maranhão, enquanto a
chapa que pregava renovação era basicamente feita por filiados da
cidade de Coroatá, dos 70 tinha 52. E a assessoria jurídica do PMDB,
quando fez o veto a chapa do deputado Ricardo Murad, ele teve o seu
direito a recorrer. Recorreu à Justiça do Maranhão e perdeu. Perdeu
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porque a Justiça do Maranhão entendeu que todo o processo que foi
feito pelo PMDB Estadual era legítimo e legal. Recorreram à Direção
Nacional do PMDB, pediram uma liminar para suspender a eleição.
Esse era o pedido da chapa do doutor Ricardo Murad e a decisão do
Diretório Nacional do PMDB, assinada pelo vice-presidente da
República, que é presidente nacional do PMDB, e um dos grandes
juristas que esse País tem, Dr. Michel Temer, também indeferiu o
pedido porque não via argumentações legais para suspender a eleição.
Agora, o processo de eleição de um partido para quem convive, para
quem milita, sabe das dificuldades e o processo de crescimento do
PMDB, inclusive, foi feito há mais de 20 anos, o processo de
crescimento do partido sempre foi feito pela maioria do partido e a
nossa presença também enquanto membro do PMDB, sempre foi
atendendo aos filiados do partido, presente nas eleições municipais
dos nossos companheiros a prefeito, a vereadores, nós nunca tratamos
um partido como um objeto pessoal porque diversas vezes houve
interesses maiores, inclusive pedindo intervenção, deputado Othelino,
em diretórios do PMDB, por interesse pessoal e familiar, e o senador
João Alberto sempre teve uma mão muito forte de apoiar os
companheiros do PMDB, nunca deixou que o PMDB fosse tratado
com desrespeito e tem que se entender, tem que se compreender, se
não tiveram votos para disputar eleição que esperem uma próxima
eleição. Primeiro, eles precisam, esses que querem ser a renovação,
eles precisam, primeiro, conhecer o partido conhecer as lideranças do
partido, principalmente as lideranças do interior do Estado, aquelas
lideranças pequenas que fazem o dia a dia do Partido, o fortalecimento
do partido dentro de cada município. Se perguntar para essas lideranças
quem é o PMDB de Axixá, eu tenho certeza de que não vai saber quem
é. Não vai saber quem é a Júlia, não vai saber quem é o Zé do Mundico,
lá em Buritirana, não vai saber quem é o chofer, em Cajari. Não vai!
Não vai saber quem é o Sodré, lá de Luís Domingues, não sabe quem é
o Antônio Leite de Imperatriz. Sabe por que não tem essa informação?
Porque nunca fizeram política partidária. Sempre tentaram fazer a
política da força e nunca deram atenção necessária para o PMDB.
Sabem quantas vezes, inclusive o doutor Ricardo Murad, que é Delegado
da Convenção Nacional do PMDB, esteve presente numa Convenção
Nacional? Nenhuma. Sabe quantas vezes foi em uma Convenção
Estadual do Partido? Nenhuma. Sabe quantas vezes foi à Sede do
PMDB? A única vez que foi, foi na época da disputa que o Partido ia
se posicionar relação à eleição da Assembleia Legislativa. Porque eles
não sabem nem onde fica o endereço do PMDB. E, hoje, pregam uma
mudança no Partido. A primeira mudança que tem que ter é de atitude
desses que tentaram e não conseguiram porque não tiveram apoio da
militância do Partido, de saber o que é um Partido Político. Saber como
é que se faz política partidária, porque não sabem. Não tem a formação
política, não tem a formação de militância política. Eu sei que muitos
companheiros aqui sabem do que eu estou falando que vivem um
partido político. É muito bom vir com um discurso lindo de renovação,
de valorização do PMDB, quando nunca fizeram por esse Partido,
nunca fizeram em apoiar numa eleição qualquer companheiro como
vereador, como prefeito, me digam, tirando a zona de interesses dele,
qual foi o lugar que ele foi apoiar um candidato a prefeito do PMDB?
Apoiar um candidato a vereador do PMDB? E fala hoje de autoridade,
fala hoje de honestidade, de mudança, mudança em quê? Que mudança
que eles querem fazer dentro do PMDB? A mudança de tornar o partido
uma aldeia, a mudança de tornar o partido pequeno como uma república
de Coroatá? Porque a chapa que foi apresentada, pasmem, dos 70
nomes, deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - O seu tempo já excedeu em dois minutos, deputado,
conclua, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eu vou usar
o Tempo da Liderança, do PMDB. Dos 70 nomes, deputado Alexandre
Almeida, mais de 50 nomes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Mais cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eram da
cidade de Coroatá. Que Partido é esse que eles querem fazer? É o
Partido da república de Coroatá apenas? Nós temos que pensar no
partido, num partido maior como ele é, e eu falo, e sei que alguns
reclamam quando eu falo da minha história dentro do PMDB como
militante do partido, como membro da juventude do partido, de ir a
diversos municípios do Maranhão fazer juventude partidária, depois
como militante dos diretórios, de viajar o Maranhão fazendo o Diretório
Municipal do Partido, Partido não é só feito em São Luís, Partido não
é só feito dentro da nossa casa, dentro do nosso conforto, o verdadeiro
Partido é feito na luta, nas dificuldades, na compreensão e, acima de
tudo, conhecendo e respeitando todos os companheiros do Partido.
Falar de legalidade e todo processo do PMDB foi legal, porque a
Justiça nos deu esse direito, o Diretório Nacional do PMDB nos deu
esse direito, agora quer discutir juridicamente com o Dr. Michel Temer,
Presidente Nacional do Partido, um dos juristas mais reconhecidos do
Brasil, aí é demais. Agora, legalidade foi toda feita pelo PMDB e nós
temos o orgulho, sim, de ter o Senador João Alberto como Presidente
do Partido, orgulho porque é um cidadão que está na vida política e que
não tem um processo contra esse cidadão, orgulho porque nessas
dificuldades que a classe política nacional tem passado o Senador João
Alberto, pela quinta vez, é o Presidente do Conselho de Ética do
Senado Federal que tem o respeito, tem a credibilidade necessária para
conduzir os destinos do PMDB. E falar em união? O Partido está mais
unido do que se pensa, porque na convenção do Partido teve o Ministro
Lobão, teve o Senador Lobão Filho, teve a Governadora Roseana, teve
o Deputado Alberto Filho, teve o Deputado João Marcelo, teve a
Vereadora Helena, teve o Vereador Fábio Câmara. Que união? Será que
o Partido só será unido quando tiver o comando de uma casa? É porque
não sabem o que é Partido. Por isso, eu espero que essas situações
incômodas, inclusive que foi levada ao Partido, em muitos momentos,
o seu Ricardo Murad chamou o Partido de prostíbulo! Isso é quem
respeita o PMDB? Isso é de quem respeita os companheiros que
fazem esse partido? Dizendo que o partido fazia teatro, isso é de quem
respeita a militância? O que nós queremos, e vamos manter, é a nossa
posição como está. Nós temos uma posição de Oposição? Claro, agora
nós não seremos levados por interesses individuais, pessoais, isso
não! Porque o Partido vai ser usado para esse tipo de escudo. Nós não
vamos admitir. Nós saímos de uma convenção muito mais forte do que
entramos. Primeiro, porque a Justiça estava ao nosso lado, depois
porque a Direção Nacional do Partido estava ao nosso lado. Porque a
militância, o que se tem de mais valioso dentro de um Partido, estava
ao nosso lado, os movimentos de juventude, os movimentos de mulheres
do PMDB, porque entendem e sabem que o partido só continuará
forte defendendo os interesses de todos se estiver no comando do
Senador João Alberto. Este foi o recado que o partido deu para aquele
pequeno grupo, que não adianta espernear. O chorou-chorou para mim
faz parte dos perdedores, isso aí não discuto. Agora, procurem,
primeiramente, respeitar o Partido, respeitar as decisões do Partido,
porque darão um passo importante, para quem sabe no futuro, ter as
condições morais de ser Presidente do Partido como o Senador João
Alberto tem. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Bloco Parlamentar Democrático, Partido Verde.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Vou utilizar
o Tempo do Partido, deputado Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Adriano Sarney, por seis minutos, com direito
a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos e a todas, Presidente em exercício Zé
Inácio, membros da Mesa, deputados e deputadas, amigos da galeria,
membros da imprensa, funcionários desta Casa, internautas ,
telespectadores da TV Assembleia. Hoje, subo a esta Tribuna para
falar da Lei Orçamentária Anual para 2016, a LOA, que é o projeto de
lei que está em tramitação nesta Casa. Hoje de manhã, nós tivemos
uma excelente apresentação do consultor da área de consultoria da
Casa, e eu, particularmente, fiz uma pergunta que não teve resposta,
porque os especialistas não sabem responder a esta pergunta. Por isto,
estou tomando a decisão de enviar um ofício para a SEPLAN, para que
a SEPLAN me responda essas perguntas que me parecem ser quase
impossíveis serem respondidas. Quais são as perguntas que eu tenho:
Primeiro, aqui na página 23 do LOA, você tem aqui quesito alienação
de bens. O Governo Estadual coloca em alienação de bens R$ 45
milhões. Tudo bem! O que quero saber é o seguinte: como é que o
governo vai vender imóveis ou móveis, carros e etc., aviões e arrecadar
o valor de R$ 45 milhões? Bom, nós já sabemos que o governo vai
vender a casa de veraneio, ou tentar vender a casa de veraneio. Quanto
que a casa de veraneio vale? R$ 10 milhões? Quem é muito otimista e
que está fora da crise econômica mundial pode até dizer que sim. Eu
acredito que não vale nem isso, mas pode ter aqueles que acham que
vale, porque a casa de veraneio, infelizmente, não dá nem para construir
um prédio que ali não permite a Lei Municipal. Muito bem, vamos em
frente. Primeira pergunta: como que o governo vai conseguir alienar
quarenta e cinco milhões em bens imóveis e móveis? Detalhando mais
um pouquinho desses R$ 45 milhões, R$ 15 milhões são de bens
móveis. Ou seja, carros aviões, móveis essas coisas que não tem como
o governo alienar R$ 500 milhões. Mas se o governo tem essa resposta,
ele vai me responder, vai responder ao ofício que será encaminhado
para a SEPLAN. O que nós queremos saber aqui nesta Casa, é como
que o governo vai conseguir alienar esta quantidade de bens. E em
relação à alienação de bens imóveis, ou seja, terrenos, lá da casa de
veraneio, prédios etc. ele disse que vai alienar R$ 30 milhões. Eu quero
saber da onde o governo vai alienar R$ 30 milhões. É só responder, eu
acho que com uma boa resposta, nós vamos ficar satisfeitos. Muito
bem! O segundo ponto que me chamou atenção diz respeito ao quesito
aqui que se chama “outras Receitas de Capital”. Muito bem, andei
investigando e outras Receitas de Capital, em 2012, é zero; em 2013, é
zero; em 2014, é zero; em 2015, é zero; e em 2016, outras receitas de
capital é R$ 420 milhões. Então R$ 420 milhões. O que é “outras
Receitas de Capital”? O que isso quer dizer? Como é que o Governo
vai arrecadar R$ 420 milhões com “outras Receitas de Capital”? Bom,
a SEPLAN precisa explicar. Vou aguardar uma explicação da SEPLAN.
Eu, como economista, como deputado e como cidadão, não vejo como
o Governo ter em seu dispor para o ano que vem R$ 420 milhões no
quesito “outras Receitas de Capital”. Porque outras Receitas de Capital
já desconsidera operação de crédito, já desconsidera alienação de bens,
já desconsidera amortização do empréstimo, já desconsidera a
transferência de capital do Governo Federal, já desconsidera uma série
de outras receitas e aí no quesito de “outras Receitas”, que antigamente
era zerado, o Governo diz que vai conseguir arrecadar um valor de R$
420 milhões. Muito bem, vou mandar esse ofício com esses
questionamentos para a SEPLAN e vou aguardar. Espero que a
SEPLAN me responda e vamos aguardar de bom grado. Só para finalizar,
senhor Presidente. Muito bem, uma terceira questão que me chamou a
atenção na reunião de hoje foi o atraso de outra obrigação do Governo
que se chama “demonstração e avaliação do cumprimento das metas
fiscais do segundo quadrimestre de 2015”. O segundo quadrimestre de
2015 termina no dia 30 de agosto. O Governo tem 30 dias para
apresentar no TSE e apresentar nesta Casa, vamos dizer assim, uns
esclarecimentos, uma prestação de conta do Governo. E pasmem! O
Governo Estadual ainda não apresentou até hoje. Está marcada para o
dia 11 de novembro esta apresentação. Ou seja, mais de um mês da
data da obrigação. Muito bem. Conhecendo os prefeitos, coitados, que

passam desse limite e ferem essa obrigação, quando eles têm um dia de
atraso, o que acontece com eles? Pagam multas. O que acontece com os
prefeitos? Eles são penalizados, o TSE vai para cima. E o Governo do
Estado pode. Por que o Governo do Estado pode atrasar mais de um
mês e nada acontecer? Então, nós precisamos saber disso. Deputado
Zé Inácio, eu vou concluir, eu acho que todos os deputados conseguiram
passar do tempo. É uma questão importante que diz respeito ao
orçamento. V. Exa. estava presente também na reunião e eu acredito
que é importante, mas atendendo ao seu pedido vou finalizar, mas
teremos certamente outra discussão. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputada
Francisca Primo com cinco minutos com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas,
deputados, imprensa, galeria, todos que nos assistem através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, venho a esta tribuna falar de um
acontecimento que está havendo em Brasília desde ontem e que vai até
sexta feira, dia 06/11, que é a 5ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. O Maranhão realizou a 5ª Conferencia Estadual
de Segurança Alimentar Nutricional nos dias 17 a 19 de agosto, em que
tive a oportunidade de participar junto com o deputado Zé Inácio que
está presidindo esta sessão. Essa conferência elegeu varias propostas
e 73 delegados, que saíram dali com a missão de defender propostas e
os desafios de nosso estado e do Brasil. Nossa delegação está em
Brasília para participar da 5ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, que teve início nesta terça-feira, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento é até sexta-
feira e reúne aproximadamente duas mil pessoas de todos os estados e
do Distrito Federal para discutir alimentação saudável. E o lema da
edição deste ano é “Comida de verdade no campo e na cidade por
oportunidade e direito e soberania alimentar”. Na oportunidade, a
Presidenta Dilma Rousseff assinou na abertura, na tarde de ontem, o
decreto que veta qualquer tipo de propaganda de leite artificial,
mamadeiras, papinhas, formas e produtos farináceos e chupetas em
veículos de comunicação. A medida visa reduzir o uso de produtos
comerciais na amamentação e assegurar a utilização adequada de produto
diferenciado a crianças de até três anos de idade. Para a Presidenta
Dilma, o decreto visa estimular o aleitamento materno e, ao mesmo
tempo, estabelece regras mais precisas para a comercialização de
alimentos e produtos para nossas crianças de até três anos. A
amamentação é a alimentação mais saudável desde pequeninho e
resultará em crianças com desenvolvimento mais elevado, mais capazes
de bem conduzir o nosso país no futuro. Ainda falando em comida de
verdade no campo e na cidade, me reporto à matéria exibida ontem
pelo Profissão Repórter, que falava do impacto do uso indiscriminado
de agrotóxicos nas lavouras. A equipe do programa visitou três estados
e mostra que 70% dos alimentos in natura que são consumidos estão
contaminados, trazendo relatos de pesquisas e agricultores que sofrem
os efeitos da intoxicação. O repórter Estevan Muniz visitou a Chapada
Apodi, no Ceará, região que nos últimos 15 anos vive o crescimento da
fruticultura e ao mesmo tempo que vê surgir uma incomum incidência
de diversos tipos de câncer na população, 38% acima do índice nacional.
Em menos de uma semana na região, a equipe do Profissão Repórter
registrou dois enterros de vítimas da doença. Os pesquisadores
relacionam os casos ao uso de agrotóxicos, mas os fazendeiros negam.
Em nosso estado, senhores deputados, não é diferente, temos que
combater esse mal do uso de agrotóxico em nossa agricultura, para
assim termos uma alimentação saudável e uma comida de verdade,
tanto no campo quanto na cidade. Muito obrigada, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Com a palavra, o deputado Zé Inácio, por 20
minutos com direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Vinícius Louro, que ora exerce a
Presidência desta Casa, senhores deputados, senhoras deputadas,
telespectadores da TV Assembleia, senhores, senhoras presentes na
galeria, imprensa, funcionários da Casa. O que me traz a esta tribuna é
para tratar do tema Bolsa Família, de um programa que é reconhecido
mundialmente como um dos melhores e maiores programas de combate
à pobreza. E para isto vou trazer alguns dados da FAO. A Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura defendeu no último
relatório, apresentado em outubro passado, a eficácia dos programas
de proteção social como o Bolsa Família para reduzir a pobreza e a
fome, que permitiram tirar, no mundo, 150 milhões de pessoas da
extrema pobreza desde 2003. O relatório anual sobre o estado mundial
da agricultura e da alimentação da FAO, divulgado em Roma, mostrou
a eficácia desses programas. A organização destacou que a eficácia, que
o programa social que inclui a assistência social, bem-estar social e
proteção do mercado laboral, não apenas contribui para aumentar o
consumo, mas também para elevar os rendimentos das familiais e sua
capacidade de produzir alimentos. A exemplo do Brasil, senhoras
deputadas, senhores deputados, que foi citado como um dos 72 países
que conseguiram reduzir pela metade a subalimentação até este ano de
2015. O estudo aponta como sendo a segunda maior política de proteção
social do mundo. É importante frisar isso, a segunda maior política de
proteção social do mundo, desenvolvida pelo Governo Federal,
atendendo a 105 milhões de crianças brasileiras, ficando atrás apenas
da Índia. Mas, logicamente, em termos absolutos, porque em termos
proporcionais, com certeza, o Brasil tem mais famílias beneficiadas.
No Brasil, os recursos investidos no Bolsa Família, no período de
2003 até hoje, passaram de 570 milhões para 23 bilhões. Senhores
deputados, programa como o PAA, Programa de Aquisição de
Alimentos, Programa de Cisternas, o PNAE, que é o Programa Nacional
de Alimentação Escolar, e o Bolsa Família foram destaques no relatório
intitulado o “Estado da Alimentação e Agricultura de 2015”, mostrando
que cerca de 14 milhões de famílias, em 2015, foram abrangidas,
correspondendo a 24,5% da população brasileira, além das políticas
afirmativas para combater a desigualdade de gênero nas áreas rurais.
Segundo o Estudo, o Brasil foi o primeiro País a desenvolver um
Programa Institucional de Aquisição de Alimentos, conectando a
compra da produção dos agricultores familiares com a estratégia de
segurança alimentar. A experiência brasileira do Programa de Aquisição
de Alimentos - PAA, vem sendo implantada pela FAO, em diversos
países africanos, além do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
que atende a mais de 43 milhões de crianças e jovens, destacado no
relatório como outra importante iniciativa para a garantia da segurança
alimentar. Senhora Deputada Francisca Primo, não podemos aceitar,
passivamente, a ameaça de corte do Bolsa Família, pelo relator do
Orçamento, Deputado Ricardo Barros. Só para avaliarmos o custo do
Bolsa Família, Deputado Wellington, o Orçamento de 2015 previu 27
bilhões, para que este Programa, considerado um Programa barato em
relação aos seus resultados, uma vez que custa apenas 0,5% do PIB e
beneficia 50 milhões de brasileiros e brasileiras, ou seja, uma em cada
quatro pessoas no país é beneficiada pelo Bolsa Família, por esse
programa de inclusão social. Por isso, vou tomar a providência de
fazer um Requerimento para ser aprovado pela Mesa Diretora desta
Casa, encaminhando uma posição da Assembleia Legislativa em defesa
do Bolsa Família. E esse Requerimento nós faremos chegar, através da
Diretoria da Mesa desta Casa, aos nossos congressistas, aos nossos
deputados federais, aos nossos senadores e também ao Presidente da
Câmara dos Deputados e, principalmente, ao relator do Orçamento
para que não haja corte no Orçamento para os programas sociais,
principalmente o Programa Bolsa Família.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO -
Deputado Zé Inácio, quando puder me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Concederei,
deputada. Aqui no Maranhão, só este ano de 2015, já tivemos um total
de 952.460 famílias atendidas, quase um milhão de famílias atendidas
pelo Bolsa Família e próximo de dois bilhões já foram investidos nesse
programa, aqui no Maranhão. O Bolsa Família não pode ser considerado
esmola, como proferem alguns, trata-se de um programa de transferência
de renda e de inclusão social reconhecido mundialmente. Sabemos que
ainda existe no mundo uma parcela significativa de um bilhão de pessoas
que continuam muito pobres, especialmente nas zonas rurais, mas o
Brasil e o Maranhão deram a sua contribuição com a redução da pobreza,
graças à determinação do ex-presidente Lula de acabar com a fome e da
presidenta Dilma de manter os programas sociais. Quem conhece bem
a realidade do Maranhão, deputado Rigo Teles, sabe hoje a diferença
dos períodos anteriores ao governo Lula. Em 2003, por exemplo, antes
de 2003, quando passávamos na casa de muitas pessoas pobres nos
povoados e aqui V. Exa. acaba de se referir a Barra do Corda, Marajá do
Sena e que essas pessoas não tinham nem sequer o que comer, assim
como na nossa Região da Baixada, assim como no Baixo Parnaíba,
deputado Fábio Braga, não tinham nem sequer o que comer, escapando
muitas vezes somente com café com farinha, deputados, o deputado
Toca Serra conhece muito bem essa realidade, na nossa Região da
Baixada. As crianças, em sua maioria, eram desnutridas e muitas delas
não frequentavam, escola. O Programa Bolsa Família garantiu
alimentação de milhares de crianças e de suas famílias, deputado
Wellington, assegurou também a presença das mesmas na escola, além
de manter a obrigatoriedade das vacinas em dia, evitando assim a
contaminação de doença, principalmente as doenças tropicais. Foi com
este entendimento, senhores deputados e senhoras deputadas, que o
Governador Flávio Dino lançou na semana passada, em nosso Estado,
o Programa Bolsa Escola, o Mais Bolsa Família, possibilitando um
recurso complementar destinado à compra de material escolar que
beneficiará um milhão de jovens e crianças do nosso Estado que ainda
vivem em situação de extrema pobreza. Por isso, eu quero parabenizar
antes de conceder o aparte à deputada Francisca Primo, quero
parabenizar o Governador Flávio Dino pela implantação deste programa
no governo estadual de forma integrada ao Bolsa Família com
investimento de 72 milhões, a partir de janeiro de 2016. Medidas
como esta, contribuem com a redução dos baixos indicadores sociais
do nosso Estado e também asseguram aos jovens e às crianças
beneficiadas o acesso ao material escolar fundamental para ter qualidade
na educação, visa, de fato, fortalecer a educação levando àquelas
comunidades que mais precisam, Presidente Vinicius Louro, condições
para aquisição do material escolar. Somente quem conhece as
dificuldades e a situação de pobreza em quem vivem ainda milhões de
famílias sabe que o significado desta quantia de R$ 46, Toca Serra, por
cada filho matriculado na rede pública dentro do limite de renda mensal
de R$ 150 que passarão a ter direito com o Programa Mais Bolsa
Família, implementado pelo Governador Flávio Dino, na semana
passada, para valer, a partir de janeiro de 2016. E comparando os
investimentos que o Governador Flávio Dino vai fazer neste Programa
que chegam a quase R$ 75 milhões e comparando a tudo que era
investido neste país, deputado Wellington, antes de 2003, pasmem os
senhores, R$ 540 milhões no Governo Fernando Henrique, investia no
Brasil inteiro no Programa Bolsa Família. Só no Maranhão, ano que
vem, serão investidos R$ 75 milhões, 15% do que o governo investia
antes de 2003, antes do Governo Lula, no país inteiro. Vejam a dimensão
dos números que estamos nos referindo para combater a fome, para
acabar com a miséria no país e no Maranhão. Deputada Francisca
Primo com o aparte.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (aparte) -
Deputado Zé Inácio, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e
dizer que tive o prazer de trabalhar com esse programa quando fui
secretária, fomos nós que implantamos a maioria dos programas e que
o Programa Bolsa Família não é só o recurso que as famílias recebem
todo mês, mas que tem muitos outros benefícios para a comunidade,



QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2015                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
para a população e especialmente para a criança e o adolescente. Como
a questão a erradicação do trabalho infantil, através do PETI, ele faz
parte do Bolsa Família também. O Bolsa Família ajuda também muito
levar as crianças até a escola, a questão da frequência escolar, porque a
família só recebe se a criança estiver participando da escola e na questão
da nutrição dessas crianças também. Então, essas crianças têm que ter
um acompanhamento para a família poder receber esse recurso. Então,
vem trazer vários benefícios para a criança, para a gestante, para a
mulher gestante, para as crianças a questão das vitaminas que têm que
tomar, as vacinas que elas têm que tomar, vitamina A e vários outros
benefícios. Então, eu quero também parabenizar o governador Flávio
Dino pela iniciativa do Mais Bolsa Família para a compra do material
escolar, porque nesse momento de crise que nós passamos e que o país
passa, é importante que essas famílias tenham esse recurso para a
compra do material escolar de seus filhos, para que eles não deixem de
ir para a escola e também não venha a cair a frequência escolar nos
municípios. Nós sabemos que muitos municípios pobres do nosso
Estado sobrevivem com esses recursos e com os benefícios que vêm,
através desses recursos como cursos. Vários cursos de capacitação
para as mulheres e os jovens, inclusão digital também e a inclusão
social desses jovens nesses municípios. Então, eu parabenizo, mais
uma vez, V. Exa. pelo pronunciamento e nós não podemos aceitar essa
questão que acabe o Bolsa Família. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Eu que lhe agradeço,
deputada pela sua brilhante intervenção e vou pedir à Mesa que
incorpore o seu discurso ao nosso pronunciamento. Nos municípios
do interior do Estado, dando continuidade ao nosso pronunciamento,
percebemos a grande quantidade de pessoas em lojas e pequenos
comércios, graças a este programa. As famílias mais pobres adquiriram
eletrodomésticos como geladeiras, máquina de lavar, televisão e outros
aparelhos, além de terem a possibilidade de fazer pequenas reformas
em sua casa. Isso garante a circulação de dinheiro no município e
fomenta a economia local. Pesquisas comprovam que o Bolsa Família
contribui também com a autonomia, deputada Francisca Primo, das
mulheres, mulheres mães de família. Muitas delas, inclusive enfrentam
situações de violência doméstica e têm no Bolsa Família a possibilidade
de não se submeterem a maus tratos, graças a esses recursos e a renda
de atividades complementares. O Governo Federal, através do Ministro
Ricardo Berzoini, reafirmou a sua disposição em não comprometer o
Bolsa Família por considerá-lo um programa consolidado e reconhecido
mundialmente e a Presidenta Dilma tem dito isso, e já falou reiteradas
vezes em várias oportunidades, inclusive, falou na conferência que
Vossa Excelência fez referência ainda pouco que está acontecendo no
Rio de Janeiro. O Ministro, nosso amigo e companheiro Ricardo
Berzoini, afirmou em reunião da coordenação política do Governo, que
esta não é a melhor hipótese e o programa não pode sofrer qualquer
tipo de redução na sua disponibilidade financeira para 2016, e é isso
que nós lutamos e é por isso que estamos fazendo esse pronunciamento,
não só para sensibilizar o plenário desta Casa para aprovar o
requerimento a ser encaminhado ao Congresso Nacional e sensibilizar
o relator do Orçamento e principalmente os congressistas do nosso
país reafirmamos, portanto a posição do Governo Federal,
evidentemente, contrária a redução do Orçamento do Bolsa Família,
porque nós acreditamos que esse é um dos programas que fundamenta
a proteção social, para tanto o nosso Governo, através do Ministro
Berzoini, afirmou que continuará dialogando com o Relator do
Orçamento na Câmara Federal, o Deputado Ricardo Barros, do PP do
Paraná, sobre este assunto. Senhoras e Senhores, nessa aposta do
Governador Flavio Dino, que, mais uma vez, quero fazer referência
integrar e complementar o Bolsa Família com Bolsa Escola, devemos
incentivar a fiscalização e a correção de eventuais desvios, nestes e em
outros programas governamentais, para evitar que a fraude impeça os
verdadeiros beneficiários de ter acesso aos programas. Isso nós temos
que realmente que manter a vigilância, a fiscalização, não só no Bolsa
Família, como também no Seguro Defeso, deputado Toca Serra. Assim,

conclamamos a representação do Poder Público envolvendo a União,
os Estados e os municípios, o Ministério Público, os órgãos de controle
e a Sociedade Civil a continuar atuando conjuntamente na fiscalização
e na manutenção das famílias, que, realmente, se encontram em situação
da pobreza extrema. Diante destes dados sobre a importância do Bolsa
Família no combate e da iniciativa do Governo do Maranhão, encerro
o meu pronunciamento enfatizando que não há como não nos orgulhar
de apresentarmos melhorias em nosso país e a perspectiva de reduzir
os indicadores sociais de nosso Estado. Isto nos dá a credibilidade e a
legitimidade diante dos resultados alcançados, tirando cerca de 40
milhões de brasileiros e brasileiras da miséria, através de uma política
pública que ampliou o acesso à renda, obtendo resultados efetivos na
redução da pobreza e da extrema pobreza, que, certamente, colocará o
nosso Estado do Maranhão em novo patamar de desenvolvimento,
assim como o País tem melhorado os seus indicadores, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Deputado Wellington do Curso, por seis
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputado Vinícius Louro,
demais parlamentares, senhoras e senhores parlamentares, galeria,
imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa
no Estado do Maranhão e difunde as nossas ações. Nós nos orgulhamos
do trabalho que vocês realizam e da forma como fazem, da forma como
difundem as nossas ações para que a população do Estado do Maranhão
possa ter esse contato, esse conhecimento com as nossas ações. Então,
muito obrigado a todos da imprensa que acompanham os nossos
trabalhos, efetivamente, os nossos trabalhos, diariamente, na Assembleia
Legislativa. Internautas, telespectadores, que nos assistem, através da
TV Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o nosso mais
cordial bom dia e que Deus abençoe a todos. Senhoras e senhores, na
sessão de ontem, nós ocupamos a tribuna da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Nosso mais cordial bom dia, que Deus abençoe
a todos. Senhoras e senhores, na sessão de ontem nós ocupamos a
tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para
ressaltar, para destacar a irresponsabilidade do prefeito de São Luis, a
irresponsabilidade do gestor de São Luís para com a saúde pública e a
defesa dos animais. Eu deixei bem claro que os animais não falam, mas
têm direitos. E eu quero ressaltar, senhor Presidente, na manhã de
hoje, a irresponsabilidade do prefeito, bem como a tragédia anunciada.
Nós nos deparamos, infelizmente, com a informação de que só no ano
de 2015 já são 11 mortes por leishmaniose, 11 mortes. Isso é caso de
saúde pública. No ano de 2014, em São Luís, só tivemos um óbito; no
ano de 2015, já temos 11 óbitos. É uma tragédia anunciada depois de
muitas denúncias feitas pelos tratadores de animais, pelos cuidadores
de animais, pelos defensores de animais, pelos protetores de animais,
pelas pessoas que amam os animais. E nós mais uma vez estamos
trazendo essa discussão para o plenário da Assembleia para que
sociedade tome conhecimento. Deputado Wellington, V. Ex.ª imputa à
responsabilidade a prefeitura de São Luís, ao prefeito de São Luís?
Sem sombra de dúvidas. Nós temos um Centro de Zoonoses, que foi
desativado em 2012 por conta de denúncias de maus tratos aos animais,
e a prefeitura de São Luís continua recebendo verba. No ano de 2014,
recebeu do Governo Federal, do Ministério da Saúde R$ 295.000,00.
No ano de 2015, recebeu R$ 350.000,00. A prefeitura de São Luís, no
ano passado, no final do ano passado, concorrência nº 032/14, num
processo licitatório de R$ 242.000,00 para a revitalização, a construção,
a ampliação, a melhoria do Centro de Zoonoses, que está abandonado.
Senhoras e senhores, a população de São Luís está nos assistindo
através da TV Assembleia, está ouvindo nossos pronunciamentos, se
você sair de sua casa com um cachorro, com um gato e ele tiver algum
problema de saúde, você não tem como ser atendido porque não existe
Centro de Zoonoses em São Luís. Na verdade, não é Centro de
Zoonoses, é Unidade de Vigilância de Zoonoses, nós não temos. E o
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mais escabroso, o mais absurdo, 11 mortes. No ano passado, um óbito,
uma morte. Em 2015, já são 11 por conta, por falta da atenção, por
conta da irresponsabilidade do gestor público. E, senhoras e senhores,
nós já realizamos uma audiência pública no dia 15 de julho na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão com o Ministério Público, com a
Delegacia do Meio Ambiente, com os Protetores dos Animais e muitas
reuniões já foram marcadas com a Secretaria Municipal de Saúde. E o
que dá para se entender, o que dar para se compreender, o que dá para
se captar dessas várias reuniões é que na verdade a Secretaria de Saúde
tenta empurrar o problema com a barriga, tenta adiar o problema ou
tenta nos matar pelo cansaço, porque ninguém faz nada e é uma questão
de saúde pública. Mais de 15 mil animais estão soltos aqui em São
Luís, gatos, cachorros, burros, cavalos, jumentos, urubus para todos
os lados. A falta de atenção com a saúde pública, a falta de atenção com
os animais. 11 pessoas já morreram em 2015. Vai precisar morrer quem
para tomarem medidas administrativas sérias, responsáveis para
solucionar o problema? Por último quem veio a óbito foi um funcionário
da Secretaria Estadual de Saúde. Mais 34 casos diagnosticados só em
São Luís. Vamos esperar mais um óbito? Senhor Presidente, só pedir
para V. Ex.ª que me conceda o tempo da liderança, por gentileza. Não
foi utilizado ainda. A Mesa pode confirmar, por favor! Não foi utilizado,
não, né? O senhor me conceda cinco minutos, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Concedido, cinco minutos sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só para que eu possa concluir meu pensamento. Então, senhoras e
senhores, é uma tragédia anunciada, é o descaso da gestão pública, é o
descaso da administração pública, para com a saúde pública. Pessoas
estão morrendo e a quem imputar a culpa? A quem imputar a
responsabilidade? A prefeitura de São Luís, que recebeu R$ 295 mil no
ano de 2014 e já recebeu R$ 350 mil em 2015. E com um detalhe, um
processo licitatório do ano passado. E como ficou esse processo
licitatório do ano passado? Foi realizada a reforma? Mas que reforma,
se o prédio não está mais funcionando? O Centro de Zoonoses não
está nem funcionando na UEMA. Agora como é irresponsabilidade de
um gestor de fazer uma licitação, de fazer um contrato para a ampliação,
para a reforma no prédio da UEMA se não tinham as garantias de que
ia continuar? É má fé? É má vontade? Qual é o problema? Mas fica
aqui o nosso apelo, o nosso apelo ao Governo do Estado do Maranhão
que possa fazer uma intervenção através da Secretaria de Saúde do
Estado. O problema é um problema gravíssimo e um problema de
saúde pública. Onze ludovicenses perderam a vida em 2015. Eu peço
a atenção do Governador Flávio Dino, peço a atenção da Secretaria de
Saúde do Estado, que dê atenção à saúde pública e que juntos possamos
encontrar uma solução. Mas, como falei, estamos com as mãos atadas.
E a decepção das pessoas que cuidam dos animais, das pessoas que
defendem os animais. Por que a decepção? Como já falamos, já fizemos
várias reuniões com a Secretaria de Saúde do Município e o que dá para
se entender é que estão protelando, empurrando com a barriga. Mas
empurrando até quando? Até que morram mais pessoas? Até que mais
pessoas sejam vítimas? Então não tem como esperar mais. Atenção,
Secretária de Saúde do Município, Dr.ª Helena Duailibe, por gentileza,
por obséquio, por favor, humildemente, um parlamentar, deputado
estadual na Assembleia Legislativa ocupa a tribuna para pedir à senhora
que tome uma providência, que tenha atitude, resolva a situação da
Unidade de Vigilância de Zoonoses em São Luís. Se na capital estamos
do jeito que estamos, imaginem em outras cidades, imaginem em outros
locais. Nós não podemos mais esperar e faço esse apelo encarecido ao
Governo do Estado do Maranhão, ao Secretário de Saúde do Estado,
ao Prefeito de São Luís, à Secretaria Municipal de Saúde para que
todos possam dar uma solução. E verba veio, dinheiro veio. O que foi
feito com esse dinheiro? O que foi feito com duzentos e noventa e
cinco mil reais no ano passado? E os trezentos e cinquenta mil reais em
2015? Esperar mais pessoas morrerem? Que mais pessoas venham a

óbito? Então, faço um clamor, faço um pedido, uma solicitação aos
demais parlamentares e uma ação por parte da Prefeitura de São Luís,
que possa reativar. Nós fizemos, inclusive, uma solicitação, Indicação
nº 746 de 1º de junho, solicitando à Secretária de Saúde a reativação da
UVZ - Unidade de Vigilância de Zoonoses em São Luís. Nós não
recebemos nenhuma resposta, ficou o dito pelo não dito. Eu aproveito
a oportunidade mais uma vez para fazer um apelo à sociedade, que
possam se mobilizar as pessoas que têm carinho e amor pelos animais,
que também possam se pronunciar e que possam cobrar da Prefeitura
de São Luís, da Secretaria Municipal de Saúde a efetivação da Unidade
de Vigilância de Zoonoses de São Luís. Muito obrigado pela a atenção
de todos, que Deus os abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Bloco União Parlamentar.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Trigésima Terceira Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia três de novembro do ano de dois mil e quinze.

Presidente, Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Edilázio Júnior.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Ricardo

Rios.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Cabo
Campos, César Pires, Cristovam Filho, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca
Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes as Deputadas: Ana do Gás, Andrea Murad, Nina Melo e os
Deputados Carlinhos Florêncio, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Max
Barros, Paulo Neto e Rogério Cafeteira. 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 considerado
aprovado e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra no horário do Pequeno Expediente aos Deputados
Wellington do Curso, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Hemetério Weba,
Fernando Furtado, Júnior Verde, Josimar de Maranhãozinho e
Raimundo Cutrim. Em continuidade à Sessão, o Senhor Presidente
Deputado Humberto Coutinho, anunciou a Ordem do Dia, informando
que a Mesa Diretora deferiu o Requerimento nº 583/2015, de autoria
do Deputado Alexandre Almeida, que solicita o encaminhamento, pelo
Presidente, uma consulta ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão sobre a possibilidade de contratação de obras e serviços de
engenharia pela administração pública estadual ou municipal, através
de pregão ou Sistema de Registro de Preços e se a administração pública
poderá contratar serviços comuns de engenharia ou obras de pequena
complexidade com base no pregão ou sistema de registro de preços e
quais os critérios a serem seguidos. O Projeto de Lei nº 202/2015, de
autoria do Deputado Zé Inácio, foi transferido para a próxima Sessão
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do dia 04 de novembro devido a  ausência do autor em Plenário. Nos
termos do art. 113 do Regimento Interno o Senhor Presidente Deputado
Humberto Coutinho, determinou a inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária do dia 04 de novembro de 2015 as seguintes proposições:
Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2015, de autoria do Deputado
Roberto Costa e o Requerimento nº 587/2015, da autoria da Deputada
Valéria Macêdo. No horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Alexandre Almeida. No tempo reservado aos Partidos e
Blocos Parlamentares, o Deputado Rafael Leitoa usou o tempo da
Liderança e os Deputados Cabo Campos, Fernando Furtado e
Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
O Deputado Roberto Costa manifestou-se pelo PMDB. O Deputado
Sousa Neto pelo PTN. No Expediente Final não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado
o presente Resumo que lido e considerado aprovado, será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Beckman, em São Luís, 04 de novembro do ano de 2015.

LEI Nº 10.355 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro
de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, de
qualquer empresa que faça uso direto ou indireto
de trabalho escravo ou em condições análogas.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 4º combinado com  o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º - A empresa que configure redução de pessoa a condição
análoga à de escravo, além das penas previstas na legislação própria,
terá cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
intermunicipal e de comunicação (ICMS).

Art. 2º - O descumprimento do disposto no artigo 1º será
apurado na forma estabelecida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
assegurado o regular procedimento administrativo ao interessado.

Art. 3º - Esgotada a instância administrativa, o Poder Executivo
divulgará, através do Diário Oficial do Estado, a relação nominal das
empresas que tenham sido penalizadas com base no disposto nesta
Lei.

Parágrafo único – A relação de trata o caput deste artigo também
constará, ainda, os respectivos números do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), endereços de funcionamento e nome completo
dos sócios.

Art. 4º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de
contribuintes do ICMS, prevista no artigo 1º, implicará aos sócios,
pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, da empresa
penalizada:

I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade,
mesmo que em estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova
empresa, no mesmo ramo de atividade.

§ 1º - As restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da data de cassação.

§ 2º - Caso o contribuinte seja optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples
Nacional), instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, a cassação da eficácia da sua inscrição no cadastro

de contribuintes do ICMS, prevista no artigo 1º , implicará
cumulativamente:

I - a perda do direito ao recebimento de créditos do Tesouro do
Estado,

II - o cancelamento dos créditos já calculados ou liberados.
Art. 5º - A presente Lei será regulamentada mediante decreto

do Poder Executivo, definindo critérios para aplicação da punição nela
prevista.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de novembro de 2015.

Deputado HUMBERTO COUTINHO
Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REALIZADA AOS 27 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO  DE 2015 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN“ DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LÉO CUNHA-PRESIDENTE
EDSON ARÁUJO
RAFAEL LEITOA
WELLINGTON DO CURSO
FERNANDO FURTADO

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 004/2015 -  Emitido ao Projeto de Lei nº 117/

2015, que  estabelece para o Programa de Identificação, Catalogação,
Recuperação e Preservação das Nascentes de Águas dos Rios, Riachos,
Ribeirão, Córregos no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Dep.Josimar do Maranhãozinho
RELATOR: Dep. Edson Araújo
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  04 de novembro de 2015.

Valdenise Fernandes Dias
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO  DO ANO  DE 2015,  ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURELIO – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
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RICARDO RIOS
ANTONIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 317/2015 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº237/2015, subscrito pelos Senhores Deputados
Marco Aurélio e Cabo Campos, que institui o dia 17(dezessete) de
setembro como data comemorativa em homenagem a Negro Cosme .

AUTORIA: Deputados MARCO AURÉLIO E CABO
CAMPOS

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

voto do Relator.
PARECER Nº 322/2015 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

322/2015, de autoria da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que institui
a “Semana Estadual da Vigilância Sanitária”, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATOR:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO na forma do SUBSTITUTIVO,  nos

termos do voto do Relator.
PARECER Nº 323/2015 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

244/2015, de autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota – QUE considera
de utilidade pública o Departamento Autônomo de Desporto do Bairro
do Santo Antônio , com sede e foro no município de São Luis, Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  324/2015 – Emitido PROJETO DE LEI  Nº

245/2015, de autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho,
que considera de Utilidade Pública a Associação das Mulheres da
Região Munim, com sede e foro no Município de Santa Rita ,Estado
do Maranhão”.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO
MARANHÃOZINHO.

RELATOR: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  04 de  novembro  de 2015.

Vera Lucia Teixeira e Sousa
Secretária de Comissão

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 1093/2015, de 03 de novembro de 2015, exonerando

PAULO CESAR MENEZES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
novembro do ano em curso.

Nº 1094/2015, de 03 de novembro de 2015, nomeando
TALLYS BRUNO CALDAS MENEZES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1095/2015, de 04 de novembro de 2015, exonerando JOÃO
DAMASCENO ROCHA FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1096/2015, de 04 de novembro de 2015, nomeando
CAMILA CRISTINA GOMES DA SILVA, para o Cargo em Comissão,

Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 019/2015

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei nº 051/2015, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que acrescenta parágrafo único,
ao art. 102, da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que propõe a
proibição de retenção ou apreensão de veículo em decorrência da não
comprovação de pagamento do IPVA.

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 313/2015),
na forma de substitutivo.

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre mérito
financeiro todas as proposições relacionadas com a receita e despesas.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada no Projeto, ou seja, se a lei é o meio
adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância e
interesse público.

O referido Projeto tem por escopo acrescentar o parágrafo
único, ao art. 102, da Lei nº 7.799/2002. Senão vejamos: “Não haverá
recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do
não pagamento do imposto, exceto, se existir outra hipótese de
recolhimento ou retenção prevista no Código Brasileiro de Trânsito -
Lei Federal 9.503/97”.

A proposição em análise, não possui qualquer espécie de
renúncia de receita, uma vez que apenas estabelece a proibição do
fisco na apreensão de veículos por falta de pagamento do Imposto
Sobre Propriedades de Veículo Automotor.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo no âmbito desta Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

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

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
051/2015, nos termos do voto do relator.

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

em 04 de novembro de 2015.

Deputado Rigo Teles- Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Vinicius Louro
Deputado Toca Serra
Deputado Sergio Frota
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 020 /2015

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 235/2015, encaminhado pelo

Governador do Estado por meio da Mensagem nº 118/2015, que dispõe
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019.
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O Plano Plurianual, ou PPA, é uma lei ordinária, prevista no §

1º do art. 165 da Constituição Federal e editada a cada quatro anos (art.
35, I ADCT). Está também prevista no §1º do art. 136 da Constituição
Estadual.

O Plano Plurianual tem por objetivo estabelecer os programas
e as metas governamentais de longo prazo. É planejamento conjuntural
para a promoção do desenvolvimento econômico, do equilíbrio entre
as diversas regiões do Estado e da estabilidade econômica.

Visa o Plano Plurianual estabelecer, de forma regionalizada,
diretrizes, objetivos e metas para atuação governamental de longo
prazo. Além das despesas de capital e aquelas delas decorrentes, o
PPA rege as despesas relativas aos programas de duração continuada,
condicionando toda a programação do orçamento ao planejamento de
longo prazo.

Diretrizes são orientações ou princípios que nortearão a
captação, gestão e gastos de recursos durante o período, com vistas a
alcançar os objetivos de Governo no período do Plano.

Objetivos consistem na discriminação dos resultados que se
pretende alcançar com a execução das ações governamentais que
permitirão a superação das dificuldades diagnosticadas.

O Plano Plurianual é lei formal, dependendo do orçamento
anual para que possa ter eficácia quanto à realização das despesas.
Constitui mera programação ou orientação, que deve ser respeitada
pelo Executivo na execução dos orçamentos anuais, mas que não vincula
o Legislativo na feitura das leis orçamentárias. Nada obstante, o
orçamento fiscal e orçamento de investimento das empresas estatais
devem se compatibilizar com o Plano Plurianual (art.167, § 7º, da CF/
88), e nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual,
ou sem lei que autorize a inclusão (art.167, § 1º, da CF/88).

Metas são a tradução quantitativa dos objetivos.
O Projeto de Lei do PPA foi enviado à Assembleia dentro do

prazo estabelecido pela Lei Complementar 11/91 (até 30 de setembro)
e deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo até o final da atual seção
legislativa (22 de dezembro).

1. O PPA 2016-2019
O PPA 2016-2019 foi encaminhado à Assembleia Legislativa

juntamente com uma Mensagem Governamental, consistindo no
Projeto de Lei propriamente dito e três anexos. O Anexo I, intitulado
Orientações Estratégica do Governo, discorre sobre as diretrizes a
serem seguidas pelo governo e os indicadores socioeconômicos que
servirão para mensuração dos programas; o Anexo II, intitulado
Programas de Governo, relaciona os programas governamentais no
âmbito do PPA, abertos por ações, informando seus objetivos e
projetando-lhes valores e metas para o quadriênio em questão; o Anexo
III, intitulado Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual
para o Exercício de 2016 – LDO , que traz as ações prioritárias e metas
do PPA de acordo com o art. 3º da LDO; e finalmente o Anexo IV, que
traz o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico do Maranhão –
PDS.

2. A MENSAGEM GOVERNAMENTAL
Na mensagem que encaminha o PPA 2016-2019, o Governador

apresenta-o como produto de Escutas Territoriais realizadas no Estado
por Região, atendendo às demandas coletivas e aos anseios da
população.

O Governador destaca, ainda, o intuito de transformar a gestão
pública, inovando conceitos com novos paradigmas gerenciais a serem
introduzidos gradativamente, indicando um novo jeito de governar, de
modo a atender as demandas sociais e econômicas do povo maranhense.

O processo de reestruturação proposta traz como prioridades
para o próximo quadriênio ações voltadas para a promoção da inclusão,
avançando no combate à pobreza e às desigualdades sociais, tendo
como objetivo principal elevar o índice de Desenvolvimento Humano
– IDH.

O PPA foi elaborado atendendo determinação específica,
estabelecida pelo Governo do Estado. Essa metodologia compreendeu
a realização de 16 Escutas Territoriais na perspectiva de levantar e
legitimar demandas sociais. O resultado dessas escutas constituíram-
se em um caminho para elaborar o PPA, instrumento legítimo da
implantação das diretrizes e estratégias da administração estadual para
os próximos quatro anos.

Finalmente, o Poder Executivo afirma que estão previstos para
o respectivo quadriênio recursos na ordem de R$ 68,8 bilhões,
compreendendo um total de 68 programas e 551 ações que traduzem o
conjunto de objetivos e metas a serem implementados.

3. O PROJETO DE LEI
Em seu artigo primeiro, o PL, além de instituir o PPA 2016-

2019, define os instrumentos de planejamento adotados e apresenta a
estruturação do Plano.

O artigo 4º esclarece que os valores e metas estabelecidos no
Plano são apenas referenciais, não constituindo limites à programação
de despesas expressa nas leis orçamentárias anuais e respectivos créditos
adicionais.

Os artigos 8º e 9º instituem o Plano de Desenvolvimento
Socioeconômico - PDS. As ações que possuem dotação orçamentária
incluída no PDS integram as prioridades da Administração Pública
Estadual.

O artigo 12 determina uma avaliação anual do Plano, de que
resultará um relatório a ser enviado à Assembleia Legislativa até o dia
30 de abril de cada exercício.

O artigo 13 prevê revisões do PPA, através de projetos de lei
específicos, sempre que for necessária a exclusão/inclusão/alteração de
programas no Plano.

  O artigo 15 prevê a participação da sociedade no processo de
elaboração, acompanhamento e avaliação das ações constantes do PPA.

4. O ANEXO I
Intitulado Orientação Estratégica do Governo, o Anexo I

compreende uma série de informações utilizadas no processo de
elaboração do PPA.

5.1. A Conjuntura
O documento apresenta a evolução recente de um conjunto de

indicadores socioeconômicos, com vistas a possibilitar um entendimento
da conjuntura atual do nosso Estado.

Após a primeira década de 2000, estima-se para o primeiro
quinquênio da década 2010-2010 uma redução do crescimento
econômico, com diminuição de 2% em 2015, resultado das políticas
monetária e fiscal contracionistas do Governo Federal.

5.2 Perspectivas 2016-2019 e Cenário Fiscal
Estima-se, para os anos 2016-2019, retomada do crescimento

econômico.
Para 2016 está previsto crescimento da agropecuária, leve

retomada do crescimento no setor industrial e recuperação do setor de
serviços.

Em 2017 espera-se que a política de atração de novos
investimentos desenvolvida pelo Governo de Estado contribua para o
setor industrial e agropecuária.

Para 2018 e 2019, estima-se maior crescimento da economia
do Estado ocasionadas pelas políticas de estruturação das cadeias
produtivas no Estado.

Com relação ao Fundo de Participação Estadual – FPE, em
decorrência do cenário recessivo, a arrecadação federal reduziu,
prejudicando os repasses daquele ente para os Estados.

Quanto a receita tributária do ICMS (principal imposto do
Estado), apresentou crescimento em 2014 de 7,6%, bem abaixo daquele
observado nos anos anteriores (média de 13%), evidenciando uma
quebra de tendência originada na redução da atividade econômica do
Estado.
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Com relação às despesas, há três destaques a serem feitos:

gastos com pessoal, dívida pública e desvalorização do Real frente ao
dólar.

A despesa com pessoal e encargos teve aumento no período
2011-2013 de +19,9%. Entre 2013-2014 o crescimento real foi de
+5,8%. O principal impacto decorreu da implantação do Plano Geral
de Carreiras e Cargos do Estado do Maranhão – PGCE, em 2012.

A dívida total do Estado do Maranhão é de R$ 5,2 bilhões.
Sendo R$ 3,36 bilhões de dívida interna, e R$ 1,8 bilhões de dívida
externa (sendo R$1,75 bilhões do Bank of America).

Os investimentos realizados com recursos de operações de
crédito impactaram no custeio da máquina pública. Isso, aliado com o
cenário de frustação de receitas, tornou difícil realizar e finalizar obras
com recursos próprios.

Em relação à desvalorização da moeda, isso gera aumento dos
empréstimos internacionais, tornando-os mais caros para o Estado.

Mas, em relação às regras de transparências e limites fiscais
estabelecidos pela LRF, o Estado se encontra dentro dos limites
aceitáveis.

5.3 Projeção do Cenário para 2016-2019
O Maranhão terá um baixo desempenho econômico como reflexo

da conjuntura nacional. As taxas de crescimento real são: 2016. 0,8%;
2017. 2,6%; 2018. 5,1%; 2019. 5,6%.

As receitas correntes crescem abaixo dos anos anteriores por
conta da baixa expectativa de crescimento que se tem na economia para
o período. As recitas de capital tem crescimento médio no período
2016-2019 de -28,6%, influenciado pela diminuição dos repasses após
o primeiro exercício deste PPA, devido ao término do contrato com o
BNDES.

O FPE no período 2016-2019 cresce em média 5%a.a. Nos
anos anteriores esse crescimento chegou a 9%. O FPE sofreu uma
revisão no coeficiente de repasse em termos absolutos: de 7,22
no PPA anterior (2012-2015) para 7,00 no PPA atual (2016-2019);
representando uma redução de R$ 150 milhões, em valores
absolutos, considerando o modelo de projeção adotado no ano de
2015.

A Receita Corrente Líquida apresenta um baixo crescimento,
repercutindo em um cenário desfavorável para aumentos de despesas
no curto prazo; a despeito dos baixos índices da relação Dívida
Consolidada Líquida (DCL)/RCL. Em 2016, a estimativa dessa relação
é de 38%, bem abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal na
Resolução nº 40/2001, que é de 200% da RCL.

Os gastos correntes do Estado são financiados, principalmente,
pelas receitas tributárias e de transferências.

Com relação às despesas, o grupo de pessoal e encargos
apresenta a maior variável, 45,8%, seguidas por custeio, 35,2%,
despesas com investimentos, 11%, serviço da dívida, 6,2%.

A Dívida Pública Consolidada sofreu alterações na comparação
com PPA anterior. A Dívida Externa vem aumentando a participação
em relação ao Total a partir de 2013, quando fora celebrado uma operação
de crédito externa com o Bank of America. A Dívida Externa corresponde
a 30% do total, e a Dívida Interna representa 70%.

Assim, constata-se que o estado tem capacidade de enfrentar o
cenário fiscal estimado para o quadriênio 2016-2019 e atingir as metas
estabelecidas em consonância com os parâmetros definidos nos
principais instrumentos legais.

4.4 As Diretrizes de Governo
Foram elaboradas 11 Diretrizes, para as quais foram traçadas

Ações Estratégicas, com vistas à sua consecução:
1- Promover a execução de uma gestão pública com

transparência ética e controle social, descentralizando as políticas
públicas através da participação popular;

2- Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade;
3- Ampliar as políticas públicas de qualificação profissional e

geração de renda;

4- Garantir o acesso com qualidade aos serviços de atenção
básica e especializada em saúde;

5- Garantir a Defesa Social, reestruturando o Sistema de
Segurança Pública e Penitenciário;

6- Valorizar a cultura e identidades locais fomentando a criação
e produção cultural;

7- Estimular práticas esportivas e de lazer possibilitando a
melhoria na qualidade de vida da população;

8- Garantir a preservação, conservação e utilização de forma
sustentável das riquezas naturais;

9- Realizar investimentos em infraestrutura de políticas
públicas em saneamento básico, logística de transporte, mobilidade e
acessibilidade, melhorando a qualidade de vida e ambiental;

10- Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência
social e direitos humanos;

11- Promover a dinamização da economia fortalecendo o
sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento
regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.

4.5 Os Instrumentos para a Avaliação dos Programas
Para a avaliação de um programa, o instrumento mais

importante é o seu indicador, que é uma medida dos benefícios dos
bens ou serviços entregues ao público-alvo, através das ações. Cada
programa costuma estar associado a um indicador, cuidadosamente
selecionado para se adequar ao seu desenho e objetivo. Ao indicador
escolhido, deve-se estabelecer uma meta, que possibilite uma
comparação futura com o realizado.

O Anexo I do PPA apresenta uma relação de 53 indicadores
socioeconômicos, que deverão ser utilizados “como instrumentos de
mensuração dos programas de governo. Os indicadores são relacionados
a fontes, que são as Secretarias e Poderes do Estado.

5. O ANEXO II
O Anexo II, intitulado Programas de Governo, contempla os

programas, com respectivos objetivos, e suas ações, com produtos e
metas físicas definidas conforme a estimativa de receita para o período
do Plano Plurianual.

Os programas, no âmbito da Administração Pública, ficam
restritos àqueles integrantes deste Plano Plurianual.

6.1 Regionalização
Como observado na Introdução, o § 1º do art. 165 da

Constituição Federal, prevê uma abordagem regionalizado pelo PPA.
Além disso, o § 7º do mesmo artigo, determina que a lei orçamentária
anual tenha, entre seus objetivos, a redução das desigualdades inter-
regionais, o que aumenta a relevância da regionalização procedida no
PPA.

Neste PPA, a busca da regionalização teve como instrumento
as Escutas Territoriais, realizadas em 16 regiões do Estado, ouvindo
mais de 23 mil pessoas quanto às suas propostas de programas a
serem inseridas no PPA.

6.  ANEXO III
O Anexo II, Metas e Prioridades da Administração Pública

Estadual para o exercício de 2016, de acordo com a LDO (Lei nº 10.292/
2015).

De acordo com o art. 3º da LDO, as prioridade e metas da
Administração Pública Estadual para o exercício de 2016, atendidas as
despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado e
as de funcionamento dos órgãos, fundos e entidades, serão especificados
no Anexo de Metas e Prioridades, constantes no PPA.

7. O ANEXO IV
O Anexo IV, Plano de Desenvolvimento Socioeconômico do

Maranhão – PDS. As ações que possuírem dotação orçamentária incluída
no PDS integram prioridades da Administração Pública.



QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2015                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
De acordo com a LDO, as ações do PDS serão identificadas em

anexo próprio na LOA, de forma compatível com o que vier estabelecido
neste PPA.

As ações do PDS não serão objeto de limitação de empenho.

8. PPA 2012-2015 X PPA 2016-2019
Houve uma maior preocupação na participação da população

no estabelecimento de prioridades para a Administração Pública.
O governo do Estado criou a Plataforma Digital de Participação

Popular, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular (SEDIHPOP). Ela é o espaço digital de confluência
de todos os instrumentos que formam o Sistema Estadual de Participação
Popular. No portal estão disponíveis informações sobre Orçamento
Participativo e Plano Plurianual, Conselhos, Conferências e outros
espaços de consulta e controle social, bem como poderá participar em
decisões referentes a ações de governo e propor debates, soluções etc.
A Plataforma Digital de Participação Popular do Maranhão conta com
a parceria técnica da equipe do Participa.BR, portal de Participação
Social da Presidência da República.

Mais de 23 mil pessoas participaram da escolha das prioridades
de investimentos no Maranhão. As propostas foram ouvidas nas
escutas territoriais que aconteceram em 16 regiões do Estado, com a
participação de 3.082 pessoas que compareceram às reuniões regionais
e 23.006 usuários que interagiram na plataforma digital ‘Participa MA’.
A população poderá conhecer os próximos passos que envolvem as
propostas vencedoras. Foi criado um comitê gestor responsável por
acompanhar a realização das obras aprovadas. Neste primeiro momento,
as secretarias estaduais conhecerão as propostas prioritárias eleitas
pela população e apresentarão ao comitê as obras previstas no
orçamento para cada região.

Quanto aos indicadores, houve uma alteração, pois não foi
previsto os indicadores em relação a cada um dos 217 municípios,
como no PPA anterior.

As ações e as metas físicas foram estabelecidas por quadriênio,
mas também por ano, o que facilita acompanhamento anual da
efetividade dos programas governamentais.

A análise deste Plano de Governo foi facilitada pela riqueza de
informações trazidas. A avaliação ora procedida considerou satisfatório
o presente Plano do Governo do Estado.

Infere-se que a matéria constante do Projeto de Lei sob exame,
de um modo geral, está de conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais.

Por fim, a apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Plano
Plurianual é regulamentada pelo § 2º, do artigo 248 (dentro de 05 dias
e, em Plenário, por ocasião da primeira discussão), do Regimento
Interno.

Ressalte-se que as emendas serão apresentadas posteriormente,
com o prazo fixado por esta relatoria.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos, em Parecer Prévio,

favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei nº 235/2015, que
estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício
financeiro de 2016.

É o voto.

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

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
235/2015, nos termos do voto do relator.

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

em 04 de novembro de 2015.

Deputado Rigo Teles- Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro

Deputado Toca Serra
Deputado Sergio Frota
Deputado Fábio Braga

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5890/2015-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a
inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa PORTAL DO CERIMONIAL
CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.(CNPJ nº 12.238.962/
0001-62), para realização da inscrição da servidora Maria Aristéia
Rabêlo Campos Machado, Subdiretora de Cerimonial e Relações
Públicas, no 12º Foro Interamericano de Cerimonial, no valor de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a ser realizado no período de 03 a
06 de novembro do corrente ano, na cidade de Rio de Janeiro/RJ,
visando proporcionar o aperfeiçoamento da servidora em busca de
maiores e melhores resultados na execução dos serviços prestados
neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no
prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 03 DE NOVEMBRO DE 2015. Deputado Humberto
Ivar Araújo Coutinho-Presidente.
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