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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/12/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.12.2017

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 259/2017 (MENSAGEM Nº
103/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
A LEI Nº 10.505, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016, QUE INSTITUI
O MUTIRÃO RUA DIGNA, DESTINADO À EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, NA FORMA QUE
ESPECIFICA. - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. . – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

II – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nº  954/
2017)

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  Nº 019/2017,
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 099/2017), QUE  ALTERA
A LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 06 DE NOVEMBRO DE
2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO – IPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. COM PARECER VERBAL
EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; E ADMINISTRAÇÃO, PÚBLICA E
SEGURIDADE SOCIAL. RELATOR DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA  POR
SOLICITAÇÃO DO LIDER DO GOVERNO E POR FALTA DE
QUORUM QUALIFICADO.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQS.  Nºs 969,

992 E 993/2017)

3. PROJETO DE LEI  Nº 006/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS, QUE INSTITUI A TAXA DE
CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DE TRANSPORTE, MANUSEIO,
ARMAZENAGEM E APROVEITAMENTO DE RECURSOS
MINERÁRIOS E O CADASTRO ESTADUAL DO CONTROLE,
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE
TRANSPORTE, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. COM EMENDA. – RELATOR
DEPUTADO  FÁBIO MACÊDO; E PARECER VERBAL EMITIDO
DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FIANANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. - RELATOR DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM. -  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR.

4. PROJETO DE LEI  Nº 292/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, DISPÕE SOBRE O
RECONHECIMENTO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA
SERRA COMO EVENTO OFICIAL DO CALENDÁRIO
CULTURAL E TURÍSITCO DO ESTADO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES COMPETENTES.

5. PROJETO DE LEI  Nº 324/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO,  DISPÕE SOBRE O
“RECONHECIMENTO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ COMO EVENTO OFICIAL DO CALENDÁRIO
CULTURAL E TURÍSITCO DO ESTADO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES COMPETENTES.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

6. PROJETO DE LEI Nº 116/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI O DIA DO
BOMBEIRO CIVIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR
LEVI PONTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR EM
VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO AUTOR.

V - PROJETOS DE LEIS EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE LEI Nº 310/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO, O DIA 14 DE JULHO, COMO O DIA DA
COMUNIDADE FRANCESA DO MARANHÃO. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO.

8. PROJETO DE LEI Nº 311/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO A FESTA DO CÍRIO DE NAZARÉ. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA.

9. PROJETO DE LEI Nº 312/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO A FESTA DE CORPUS CHRISTI. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2ºTURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR DEPUTADO FEDERAL ROBERTO DE LUCENA. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.
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VII – MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nº 974/
2017)

11. MOÇÃO  Nº 032/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ, QUE PROMOVE HOMENAGEM AOS
PROFESSORES, PESQUISADORES, DOUTORES, INSTITUIÇÕES
E DEMAIS AUTORIDADES QUE CONTRIBUEM PARA O
ESTUDO E A PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO PELA
POPULAÇÃO MARANHENSE DA BALAIADA, MOVIMENTO
DE IMENSURÁVEL IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO
DA DEMOCRACIA EM NOSSO ESTADO. COM PARECER
VERBAL E FAVORÁVEL  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO. -  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO
AUTOR.

VIII  – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO

12. REQUERIMENTO Nº 997/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
REQUERIMENTO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO
TIME DE BASQUETE MASCULINO DO MOTO CLUB,
PARABENIZANDO PELA CONQUISTA DO CAMPEONATO
MARANHENSE DE BASQUETE ADULTO MASCULINO 2017,
TÍTULO INÉDITO DO REFERIDO CLUBE.

13. REQUERIMENTO Nº 998/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 259/17, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 (LOA), DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

14. REQUERIMENTO Nº 999/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA , QUE  REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 331/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CELEBRAR TERMOS ADITIVOS E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

IX - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

15. REQUERIMENTO Nº 976/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADO PEDIDO DE INFORMAÇÕES
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE CARLOS LULA,
REQUERENDO A RELAÇÃO NOMINAL DOS SUPOSTOS 400
SERVIDORES FANTASMAS, CONFORME DECLARAÇÃO DE
MEMBROS DA POLÍCIA FEDERAL, JÁ EM PODER DAQUELE
ÓRGÃO, NOTICIADO NA IMPRENSA LOCAL. - TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO.(2ª SESSÃO).

16. REQUERIMENTO Nº 996/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS

AUSÊNCIAS DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS
DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA
ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTADO EM
ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 14/12/2017 - QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 341/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 113/17, que dispõe sobre a criação do Programa de
Incentivo à Agricultura Familiar, no âmbito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 342/17, de autoria da Senhora

Deputada Andrea Murad, que torna obrigatória, em todos os
supermercados e congêneres, a adptação de 5% (cinco por cento) dos
carrinhos de compras às crianças e adolescentes com deficiência ou
mobilidade reduzida.

2. PROJETO DE LEI Nº 343/17, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que dispõe sobre a transparência na Política
Estadual de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do
Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 344/17, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que determina que toda e qualquer
propaganda institucional, no Estado do Maranhão, financiada com
recursos do tesouro estadual, traga elementos capazes de identificar o
número do contrato administrativo, o valor do contrato de publicidade,
a edição e data de publicação do contrato no Diário Oficial e a tiragem
da referida publicidade.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/17,
de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Coronel QOPM
Jorge Allen Guerra Luongo, Sub-Comandante Geral da Polícia Militar
do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 041/17, de autoria do Senhor Deputado Dr.

Levi Pontes, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração aos resultados obtidos pelo Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral de Chapadinha, Dr. Cristiano Simas, onde demonstrou
coerência social na aplicação do direito no exercício de sua jurisdição,
que deixa os trabalhos e seguirá sua brilhante carreira de magistrado em
São Luís.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 340/17, de autoria do Senhor

Deputado  Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, a
Academia Ludovicense de Letras – ALL, com sede e foro em São Luis
- MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 13/12/17.

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

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

Barros.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MAX BARROS (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 111 / 17

São Luís, 12  de  dezembro  de 2017.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por contrariar o interesse público, o Projeto de Lei nº 302/2017, que
altera dispositivos da Lei nº 9.550, de 04/01/2012, que dispõe sobre a
construção de estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios
e condomínios, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Total ao Projeto de Lei nº 302/2017, que altera
dispositivos da Lei nº 9.550, de 04/01/2012, que
d ispõe sobre a construção de estações de
tratamento de esgotos sanitários em edifícios e
condomínios, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 269/2017.

RAZÕES DO VETO

A presente iniciativa visa alterar o texto normativo que trata
sobre a construção de estações de tratamento de esgotos sanitários em
edifícios e condomínios no âmbito do Estado do Maranhão.

Decerto, a lei que dispõe sobre esse assunto é a de nº 9.067, de
24 de novembro de 2009, posteriormente alterada pela Lei nº 9.550, de
4 de janeiro de 2012. Essa, portanto, por se tratar de diploma legal
secundário, não subiste e nem faz sentido no mundo jurídico sem
aquela.

Qualquer alteração substancial no texto, portanto, seja para
acrescer, alterar ou revogar dispositivos, deve referir-se à Lei principal,
no caso, a de nº 9.067, de 24 de novembro de 2009, e não à secundária,
tal como proposto, sob pena de resultar em inevitáveis embaraços
interpretativos, bem como a própria ineficácia dos dispositivos
alterados.

Para tão somente evitar imbróglios dessa natureza e, com
fundamento no interesse público, Senhor Presidente, oponho veto
integral ao Projeto de Lei nº 302/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 112 /2017

 São Luís, 12 de dezembro de 2017.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por contrariar o interesse público, o Projeto de Lei nº 327/2017, que
dispõe sobre a composição da guarda prisional e a concessão de
indenização para aquisição de fardamento e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 327/2017, que
dispõe sobre a composição da guarda prisional e
a concessão de indenização para aquisição de
fardamento e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 327/2017.

RAZÕES DO VETO

O veto ao §3º do art. 5º do Projeto mostra-se necessário em
razão da incongruência com o disposto no caput do mesmo dispositivo,
que já trata sobre a regra específica aos contratados temporários em
relação à forma de pagamento da indenização no tocante ao fardamento
adquirido.

Nesse contexto e, diante da impossibilidade de aplicação de
duas regras distintas para o mesmo caso, o referido veto é medida
salutar e que se impõe, haja vista que o §2º do art. 2º do Projeto de Lei
em questão – ao qual o dispositivo ora vetado faz menção – é voltado
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aos integrantes permanentes da Guarda Prisional no Estado do
Maranhão, não aos temporários.

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me fizeram
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 327/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 12 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 113 /2017

São Luís, 12  de  dezembro de 2017.

Senhor Presidente,

Submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência e dos demais
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas o texto do Projeto de Lei
que dispõe sobre a criação do Programa de incentivo à Agricultura
Familiar no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Em que pese os avanços alcançados nos últimos anos, o
Maranhão ainda figura como um dos Estados mais pobres do país,
contando com aproximadamente 37% da população na zona rural.
Nesse passo, a agricultura familiar tem um papel fundamental na
segurança alimentar e nutricional, bem como na geração de renda a essa
população.

Verifica-se que a agricultura familiar no Maranhão tem como
características a baixa renda pela ainda pequena produtividade das
atividades agropecuárias, as dificuldades de acesso a mercados e baixos
preços dos produtos. Uma alta proporção dos agricultores familiares
– inclusive os assentamentos da reforma agrária — não tem acesso a
crédito e assistência técnica (AT).

Ademais, a falta de titulação pela terra é um problema bastante
generalizado. As condições de vida precárias, junto a dificuldades de
regularização fundiária, tem facilitado a expansão de culturas altamente
capitalizadas, principalmente a soja e o eucalipto, sobre áreas de
produção familiar.  Isso afeta também florestas nativas que constituem
uma fonte de renda para as populações tradicionais, em particular o
coco babaçu.

Apesar dos graves problemas, existem condições para promover
a redução da pobreza rural, tendo por base a melhoria das atividades
produtivas da agricultura familiar. Isso porque as condições do meio
ambiente são favoráveis, com pluviosidade significativamente maior
que na zona semiárida da região Nordeste.  Como consequência, existe
um potencial para melhorar significativamente a produtividade das
atividades agropecuárias em nosso Estado. Também é possível promover
alternativas de diversificação das atividades produtivas, com potencial
de produção interessante.

Nosso Governo tem como prioridades a melhoria da qualidade
de vida da população e o combate à pobreza rural.  Em 2015, criamos
a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) e iniciamos a execução de
um novo programa, o Mais IDH, que prioriza ações nos 30 municípios
do Estado com os menores índices de desenvolvimento. Isso inclui,
entre outros, investimentos em infraestrutura social e recursos para
que as famílias em condições de extrema pobreza realizem
investimentos produtivos com o objetivo de melhorar sua segurança
alimentar e renda, como por exemplo, em infraestrutura de
abastecimento de água (Programas Segunda Água e Água Doce), e os
Programas de compras de alimentos (PAA e PNAE).

E é nesse contexto que se enquadra a apresentação do presente
Projeto de Lei para criação do Programa de Incentivo à Agricultura
Familiar, através da doação de equipamentos agrícolas para os
agricultores familiares individuais ou organizados em forma de pessoa
jurídica, com vistas a proporcionar o aumento da produção através de
técnicas e da utilização de equipamentos agrícolas, tornando a agricultura

familiar competitiva no mercado, contribuindo, assim, para a redução
da pobreza e da fome no Estado do Maranhão.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
o Projeto de Lei em apreço, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.

Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e
Deputadas pela apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 341 / 17

Dispõe sobre a criação do Programa de incentivo
à Agricultura Familiar no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

  Art. 1º Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa de Incentivo à Agricultura Familiar, por meio de distribuição
de equipamentos e insumos agrícolas, tendo por finalidade organizar e
estruturar empreendimentos produtivos individuais ou associativos
da Agricultura Familiar.

Art. 2º O Programa disposto nesta Leia visa incentivar e
fomentar a produção agrícola familiar por meio dos seguintes
instrumentos:

I – incentivo à comercialização;
II – promoção de aquisições e doações de equipamentos e

insumos agrícolas para os beneficiários do Programa.
Art. 3º O Programa de Incentivo à Agricultura Familiar terá

como objetivos:
I – fortalecer a agricultura familiar no Estado do Maranhão;
II – elevar a renda dos agricultores familiares;
III – dinamizar e elevar a produção agrícola do Estado do

Maranhão, oriunda da agricultura familiar;
IV – elevar o nível de competitividade dos produtos da

agricultura familiar.
Art. 4º São beneficiários desta Lei o agricultor familiar, assim

considerado aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais;

II – utilize predominantemente mão-de-obra da própria família
nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III – tenha percentual da renda familiar originada de atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma
definida pelo Poder Executivo;

IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua
família.

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica
quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de
propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse
4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2º São também beneficiários desta Lei:
I – silvicultores que atendam simultaneamente a todos os

requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas
ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

II – aquicultores que atendam simultaneamente a todos os
requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios
hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até
500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se
efetivar em tanques-rede;

III – extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos
previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa
atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e
faiscadores;
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IV – pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos

previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a
atividade pesqueira artesanalmente.

V – povos indígenas que atendam simultaneamente aos
requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo;

VI – integrantes de comunidades remanescentes de quilombos
rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam
simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput deste artigo.

Art. 5º Para fins do disposto nesta Lei considera-se:
I – família: a unidade nuclear, eventualmente ampliada por

outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de
afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto
e que se mantém pela contribuição de seus membros;

II – domicílio: o local que serve de moradia à família;
III – renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos

auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família,
excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de
transferência de renda, nos termos do regulamento.

Art. 6º As despesas do Programa de Incentivo à Agricultura
Familiar correrão à conta das dotações orçamentárias alocadas no Fundo
Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP, bem como de outras
fontes das esferas Estadual e Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a
quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros específicos do
Programa com as dotações orçamentárias existentes.

Art. 7º Fica a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar –
SAF autorizada a fazer doações de equipamentos e insumos agrícolas
às pessoas físicas descritas no art. 4º desta Lei, como também a pessoas
físicas organizadas em forma de pessoa jurídica.

Art. 8º A doação de equipamentos e insumos agrícolas, prevista
como instrumento deste Programa, deverá ser condicionada aos
seguintes termos:

I – a doação será feita formalmente, por meio de Termo de
Doação;

II – a condição de beneficiário deverá ser comprovada através
da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, e nos casos de pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, através de Declaração
de Aptidão ao Pronaf Jurídica – DAP Jurídica;

III – o equipamento não poderá ficar em estado ocioso;
III – é vedada a venda, o aluguel, a cessão e a doação dos

equipamentos e insumos objeto deste Programa.
Art. 9º Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos

respectivos benefícios do Programa a que se refere a presente Lei.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 342 / 17

Torna obrigatória, em todos os supermercados e
congêneres, a adaptação de 5% (cinco por cento)
dos carrinhos de compras às crianças e
adolescentes com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Art. 1º - Os Hipermercados, Supermercados e estabelecimentos
congêneres adaptarão 5% (cinco por cento) dos seus carrinhos de
compras para atender as necessidades das crianças e adolescentes com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 2º - Para os fins desta Lei ficam estabelecidas as seguintes
definições:

I - supermercado: estabelecimento comercial de autosserviço
onde se exibem à venda mercadorias variadas com área de vendas
superior a 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, média de
7.000 (sete mil) itens à venda e número de check outs entre 2 (dois) e
30 (trinta);

II - hipermercado: estabelecimento comercial de autosserviço
onde se exibem à venda mercadorias variadas com área de vendas
superior a 5.000 (cinco mil) metros quadrados, média de 45.000
(quarenta e cinco mil) itens à venda e número check outs superior a 50
(cinquenta);

III - criança: para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos
de idade incompletos, conforme disposto na Lei Federal nº 8.069, de
13 de julho de 1990;

IV - adolescente: pessoa de doze até dezoito anos de idade,
conforme disposto no art. 2º da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de
1990;

V - deficiência ou mobilidade reduzida: a que temporária ou
permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o
meio e de utilizá-lo.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os
infratores a:

I - notificação por escrito;
II - após a notificação e persistindo a infração, será aplicada

multa de 200 (duzentas) Unidade Fiscal de Referência do Estado do
Maranhão -UFR-MA ou outro índice substituto, dobrada em caso de
reincidência.

Art. 4º - É de competência da Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor – PROCON/MA, em convênio com os PROCONs
municipais, a fiscalização para o cumprimento das disposições contidas
nesta lei e a aplicação da penalidade prevista.

Art. 5º - Os estabelecimentos terão três meses para se
adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

dezembro de 2017. - Andrea Murad - Deputado Estadual PMDB/MA

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei representa, para as crianças e
adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida, a possibilidade
de participarem das atividades em família, momentos tão importantes
para a formação emocional das crianças e adolescentes, ainda mais,
destas que sofrem com necessidades especiais.

É importante reforçar que este carrinho já deveria estar nos
supermercados, pois o número de cadeirantes no país é significativo e
todos merecem serviços e produtos que os atendam. Desenvolver
medidas que promovam a adaptação dessas pessoas ao nosso meio
deve e precisa fazer parte da política social de um Estado.

Recentemente, circulou o desabafo de milhares de pais que
possuem filhos com diferenças físicas e motoras e querem inclui-lo em
seu cotidiano, como uma simples ida ao supermercado, mas o esforço
físico necessário para empurrarem a cadeira de rodas e o carrinho os
impedem.

Considerando que a saúde é um direito fundamental previsto
no art. 6º, caput, e no art. 196 e seguintes da Constituição Federal de
1988, reforçado pela adesão e ratificação de Tratados Internacionais, e
que possui como um dos fatores determinantes e condicionantes a
alimentação, cabe ao Poder Público assegurar condições para solucionar
esse problema da população.

Acerca do tema, preceitua também o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/1990). A criança e adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo dever
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à dignidade, entre outros. Ademais,
em seu art. 7º, o estatuto dispõe que a criança tem direito à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.

Desse modo, solicito o apoio dos ilustres Pares para aprovação
dessa proposição de grande relevância e alcance social.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
dezembro de 2017. - Andrea Murad - Deputado Estadual PMDB/MA
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PROJETO DE LEI Nº 343 / 17

Dispõe sobre a Transparência na Política Estadual
de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS no
Âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão
obrigada a garantir a transparência nas atividades de Regulação do
Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Estado do Maranhão,
disponibilizando, diariamente e em tempo real informações no sítio
eletrônico da internet, do número de leitos ocupados e livres nas
Unidades de Saúde, hospitalar e UTI, credenciadas no Sistema Único
de Saúde do Estado do Maranhão e os pedidos de regulação por
município.

Art. 2º - O sistema de informação a ser disponibilizado ao
público deverá conter informações de todos os pedidos de regulação
efetuado no estado, alimentadas em tempo real, por número de regulação,
evidenciando a ordem de classificação do pedido.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa garantir a transparência nos

atos de regulação do SUS, no âmbito do Estado do Maranhão.
Lamentavelmente, quando o paciente necessita dos serviços

de saúde em estado de urgência ou emergência ou necessita de tratamento
especializado, geralmente originário do interior do Estado, vivencia
longa angústia, juntamente com os seus familiares, por não ter acesso
às informações de vaga ou da posição que ocupa na ordem de
classificação na expectativa de ocupar os leitos disponíveis para a
consecução do tratamento devido, quando ele entra na “Regulação”.

Tem-se notícia, e alguns casos já foram divulgados através da
imprensa e das redes sociais, de que muitos pacientes chegam a óbito
nas unidades de saúde do interior do Estado por não existir vaga nos
leitos em hospitais especializados ou vagas nos leitos de monitoramento
em UTI.

Vale ressaltar que o direito à saúde está previsto na Constituição
Federal/88 como direito de todos. Na letra do Art. 196 desse diploma
legal, encontramos de forma clara esta garantia quando o constituinte
afirma que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Ora, nas
rotinas de regulação atualmente executadas no Estado do Maranhão, o
paciente permanece a espera de uma transferência por muitos dias,
que lhe são fundamentais para o tratamento. E o pior, sem informação
de qual é a real expectativa de conseguir a vaga tão desejada e necessária.
Atualmente, não se leva em consideração a transparência dessas
informações.

A clareza da legislação atualmente regulatória da Política
Nacional de Saúde quanto às obrigações dos entes federados é cristalina
abordando, inclusive, o princípio da transparência que neste projeto
de lei visa-se imprimir ao Sistema Estadual de Regulação. Na mesma
linha de garantir ao usuário o acesso aos serviços de saúde, o Decreto
nº 7.508, também traz esta garantia, Art. 13, “Para assegurar ao usuário
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde
do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que
venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores: I- garantir a
transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos
serviços de saúde; II - orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde; III - monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde;”. Portanto, verifica-se que a transparência está presente na
política pública de Saúde, entretanto, esta materialização ainda não se

realiza na forma das necessidades dos usuários, notadamente no caso
da regulação no Estado da Bahia.

Necessário se faz lembrar o marco regulatório do acesso à
informação, previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição
Federal, consubstanciado na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que garante a todos a
obtenção de informações de interesse público, independentemente de
requerimento e garante o acesso a informação para o desenvolvimento
do controle social. Controle este que não se faz possível hoje em razão
da total falta de informação sobre a quantidade de vagas existentes e a
posição na ordem de classificação do paciente em razão da expectativa
em ocupar o leito de que necessita no Sistema de Regulação do Estado.

Nestes termos, por estarmos diante de caso de relevância para
a promoção e manutenção da saúde, levamos a esta Egrégia Casa o
presente Projeto de Lei para depois de cumpridas as formalidades
regimentais ser apreciado e aprovado pelos demais pares.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

PROJETO DE LEI Nº 344 / 17

Determina que toda e qualquer propaganda
institucional, no Estado do Maranhão, financiada
com recursos do tesouro estadual, traga elementos
capazes de identificar o número do contrato
administrativo, o valor do contrato de publicidade,
a edição e data de publicização do contrato no
Diário Oficial e a tiragem da referida publicidade.

Art. 1º - Fica determinado que em toda e qualquer publicidade
institucional, financiada com recursos do tesouro estadual, sob
responsabilidade de qualquer Poder ou órgão público do Estado do
Maranhão, veiculada por meio escrito, falado, televisado, e por meio
digital, sejam introduzidos elementos capazes de identificar os seguintes
itens:

I – O número do contrato administrativo;
II – O valor do referido contrato administrativo;
III – A edição do Diário Oficial e a data de publicização do

referido contrato administrativo;
IV – A tiragem da referida peça publicitária, nos casos de

publicidade por meio escrito.
Art. 2º - Entende-se por publicidade institucional, para os

efeitos desta lei, aquela veiculada por meio de jornais, revistas, panfletos,
cartazes, outdoor, busdoor, ou qualquer outro meio escrito, além das
veiculadas através da televisão, rádio e internet.

Art. 3º - Na publicidade veiculada por meio escrito, os itens
constantes nos incisos I, II, III e IV do artigo 1º, deverão ser impressos
em tamanho de fonte proporcional ao do restante da peça, e que seja
capaz de ser lido sem dificuldades.

Art. 4º - Na publicidade veiculada pela televisão, os itens dos
incisos I, II e III do artigo 1º, deverão ficar expostos durante toda a
duração da peça publicitária, em local que seja possível a sua
visualização.

Art. 5º - Na publicidade veiculada através de rádio, os itens
constantes dos incisos I, II e III do artigo 1º, deverão ser inseridos ao
final do spot publicitário, gravado em voz diferente do locutor da
publicidade institucional.

Art. 6º - Na publicidade veiculada através da Internet, os itens
constantes nos incisos I, II e III do artigo 1º, deverão ser inseridos no
banner utilizado para a veiculação da peça publicitária.

Art. 7º - A referida lei se aplica a todos os contratos de
publicidade institucional assinados a partir da sua publicação.

Art. 8º - Fica facultado ao Poder ou órgão público, responsável
pela publicidade institucional, a aplicação desta lei aos contratos
administrativos celebrados anteriormente à sua publicação.
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Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que

couber.
Art. 10º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de

dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

JUSTIFICATIVA

A publicidade das questões administrativas é tema central nos
regimes democráticos contemporâneos. Nesse particular, a
Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988 insculpe em seu
art. 37 que a administração pública direta e indireta de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. (grifos nossos)

Por Administração Pública entende-se a atividade concreta do
Estado dirigida à consecução das necessidades coletivas de modo direto
e imediato, ou seja, o conjunto das funções necessárias aos serviços
públicos em geral, a própria atividade administrativa.

Para Meireles (2007) a natureza da Administração Pública é a
de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens,
serviços e interesses da coletividade, tanto que para os atos de alienação,
oneração, destruição e renúncia de tais bens e interesses há sempre
necessidade de consentimento especial do titular – o povo. Na
administração Pública esse consentimento deve vir expresso em Lei.
Ainda segundo Meireles (2007) os fins da Administração Pública
resumem-se no objetivo único do bem comum da coletividade
administrada. E para a consecução de seus objetivos a Administração
Pública realiza atos jurídicos denominados atos administrativos.

Um dos principais fundamentos da transparência dos atos
administrativos é a garantia de acesso dos cidadãos às informações
coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas agências estatais.
Na relação com o poder público, o acesso livre e transparente protege
o cidadão de intromissões indevidas e atos arbitrários por parte dos
governos e, por outro lado, é precondição para a participação do cidadão
e dos grupos organizados da sociedade nos processos políticos e na
gestão da coisa pública e, portanto, para uma democracia mais efetiva.

Nesse particular, os serviços de publicidade institucional chama-
nos bastante a atenção. Inicialmente cumpre-nos afirmar que a
publicidade institucional tem por objetivo a prestação de contas do
planejamento e das ações tomadas pela Administração Pública. Refere-
se a divulgação de campanhas, programas e notícias sobre as atividades
desenvolvidas pela Administração Pública. Deve respeitar o interesse
público, tendo apenas caráter educativo, informativo ou de orientação
social, sendo vedada a referência a nomes, símbolos, expressões ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

Como pode se ver, é uma atividade típica da Administração
Pública, e, como tal, se obriga a obedecer todos os princípios que
regem a atividade administrativa.

Nesse sentido, foi promulgada no ano 2010 a Lei federal nº
12.232, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação
pela administração pública de serviços de publicidade prestados por
intermédio de agências de propaganda. Essa lei tem aplicabilidade em
todas as esferas de poder, vinculando também todos os entes da
federação brasileira.

Como se vê, para a contratação das agências publicitárias há de
ser observado um procedimento licitatório, a fim de ao final ser
escolhido o vencedor do certame que irá ser contratado pelo Estado. O
critério de julgamento do vencedor será exclusivamente o de melhor
técnica ou técnica e preço.

Todavia, após a escolha da agência publicitária e a assinatura
do contrato administrativo, muito pouco se sabe quanto a execução do
referido contrato. Não se sabe, por exemplo, a tiragem da publicidade
escrita. Não se sabe com facilidade os valores envolvidos naquela
contratação. Pouco se sabe sobre o desembolso dos valores, e

principalmente o número do contrato administrativo que originou a
prestação daquele serviço de publicidade institucional.

Nesse sentido, percebemos que infelizmente se abre uma grande
margem para a corrupção e o enriquecimento ilícito, quer seja dos
gestores públicos, bem como dos empresários da publicidade. É lógico
que isso não é uma regra, mas a história recente do Brasil nos mostra
que é bastante possível.

Dessa forma, entendemos que toda e qualquer publicidade
institucional, quer seja escrita, falada, televisada ou por meio digital,
podendo ser através de periódicos, revistas, outdoor, busdoor, rádios,
televisões, internet, e outros meios de comunicação, deverá trazer
elementos que garantam aos cidadãos e também aos órgãos de controle
uma rápida verificação sobre a origem daquela peça publicitária, a sua
tiragem, o valor daquele contrato, a edição do Diário Oficial onde o
contrato foi publicizado, além de outras informações pertinentes.

Para tanto, e tomando-se analogicamente a legislação eleitoral,
que trata das normas gerais das eleições, nos reportamos à Lei nº
9.504/97, sobretudo o seu art. 38, §1º, que trata sobre a apresentação
da propaganda eleitoral em material impresso. A citada lei estabelece o
seguinte:

Art. 38 […]
§1º. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter

o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do
responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a
respectiva tiragem.

Observamos que a citada legislação eleitoral estabelece um
mecanismo de controle. Tal controle é operacionalizado através do
cruzamento de dados, sobretudo dos valores informados pelos
contratados, quando da emissão da respectiva Nota Fiscal Eletrônica,
e o valor informado pelo contratante no sistema de Prestação de Contas
Eleitorais. Em que pese ainda haver fraudes, a referida norma contribuiu
decisivamente para diminuição do famoso caixa 2, contribuindo assim
para uma melhor transparência dos gastos públicos nas campanhas
eleitorais.

De forma análoga à interpretação da referida lei, entendemos
que a propaganda institucional carece de uma maior transparência,
carece de um controle mais efetivo por parte dos cidadãos, que são os
legítimos donos das riquezas do Estado, haja vista serem os verdadeiros
contribuintes. Além disso, os órgãos de controle, a exemplo do
Ministério Público e o Tribunal de Contas muitas vezes necessitam
obter informações relativas a tais contratos, e as mesmas dificuldades
encontram, haja vista a dificuldade de acessar os portais de transparência
mantidos pelo Poder Executivo.

Assim, com o objetivo de dar efetividade e garantir a
transparência, como um dos subprincípios da administração pública, é
que propomos o referido Projeto de Lei a fim de obrigar que toda e
qualquer publicidade institucional, quer seja dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, Tribunais de Conta
e Defensoria Pública, tragam no seu bojo elementos capazes de
identificar o número do contrato administrativo, o valor do contrato de
publicidade, a edição e data de publicização do contrato no Diário
Oficial, e, no caso da publicidade por meios gráficos (periódicos,
revistas, outdoor, busdoor), a tiragem referente àquela peça publicitária.

Ante os pontos acima elencados, e a relevância da referida
matéria, conclamo meus nobres colegas para a aprovação deste projeto
de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
dezembro de 2017. - ANDREA MURAD - Deputado Estadual PMDB/
M A

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº 054 / 17

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Coronel QOPM Jorge Allen
Guerra Luongo, Sub Comandante Geral da Polícia
Militar do Maranhão.
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Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Cel.  Jorge Allen Guerra Luongo, Sub Comandante Geral
da Polícia Militar do Maranhão.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de Dezembro de 2017. - Rogério
Cafeteira - Deputado Estadual - Líder do Governo

JORGE ALLEN GUERRA LUONGO – Coronel QOPM
Brasileiro, casado, 13/10/1969.

 (98) 991441876
jluongo@uol.com.br

FORMAÇÃO ACADÊMICA
2017 Bacharel em Direito

Universidade Cruzeiro do Sul

2015 Especialização em Direitos Humanos e Mediação de
Conflitos

UEMA – Univ. Estadual do Maranhão / SENASP / Min Justiça

2005 Especialização em Segurança Pública
Centro de Ensino da Polícia Militar da Paraíba / Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
João Pessoa/PB

1995 Bacharel em Segurança Pública
UEMA – Universidade Estadual do Maranhão
São Luís/MA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1996 Comandante da 2ª Companhia de Policiamento de Trânsito
Batalhão de Policiamento de Trânsito da PMMA - BPTran

1996 a 2002       Comandante do Centro de Informática e Sistema,
responsável planejamento estratégico, desenvolvimento, suporte e
manutenção na área de tecnologia da informação da PMMA.
                            Diretoria de Apoio Logístico da PMMA - DAL

2002 a 2004          Membro da Equipe de Planejamento e Implantação
do Centro
                             Integrado de Operações de Segurança – CIOPS
                             Gerência de Estado da Segurança Pública

2004 a 2007     Comandante do Centro de Informática e Sistema,
responsável pelo planejamento estratégico, desenvolvimento, suporte
e manutenção na área de tecnologia da informação da PMMA.
                            Diretoria de Apoio Logístico da PMMA

2007 a 2008      Subcomandante da Academia de Polícia Militar
Gonçalves Dias – APMGD da Polícia Militar do Maranhão

2008 a 2012     Comandante Companhia de Polícia Militar de
Turismo Independente - CPTur Ind da Polícia Militar do Maranhão

2012                  Coordenador das Unidades de Segurança Comunitária
- USC
                Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão

2013        Comandante do Comando de Policiamento Especializado da
Polícia Militar do Maranhão

2014       Coordenador das Unidades de Segurança Comunitária -
USC
                Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão

2015      Diretor do Centro Integrado de Operações de Segurança da
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão

2016 - 2017   SubComandante Geral da Polícia Militar do
Maranhão

CURSOS
· QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OFICIAIS
Universidade Estadual do Maranhão

· FORMAÇÃO DE INSTRUTORES MULTIPLICADORES DE
DIREITOS HUMANOS E DIREITO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
Polícia Militar do Maranhão

· TREINAMENTO PR OFISSIONAL EM GERÊNCIA DE
PROGRAMAS
TWA Conhecer

· POLICIA JUDICIÁRIA MILITAR
Polícia Militar do Maranhão

· CAPACITAÇÃO PARA O COMBATE A PIRATARIA
Associação de Defesa da Propriedade Intelectual – ADEPI
Embaixada Norte Americana / Ministério da Justiça

· CURSO PARA AUTO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA  -
500 pontos
Núcleo Estadual do GesPública – Maranhão

· CURSO MATRIZ C URRICULAR EM MOVIMENTO :
Capacitação para Equipe Técnica
Secretaria Nacional de Segurança Pública – Brasília - DF
· CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE
TUTORES EM ENSINO A DISTANCIA DA UEMA
Universidade Estadual do Maranhão

· CURSO DE GEST ÃO E MODERNIZAÇÃO PARA
COMANDANTES DE UPM’S
Polícia Militar do Maranhão – 45 H/A

· CURSO DE TIRO DEFENSIVO NA PRESERVAÇÃO DA VIDA
‘MÉTODO GIRALDI’ – USUÁRIO REVÓLVER E PISTOLA
MJ / SENASP / SSP-MA - PMMA

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DIREITOS HUMANOS
MJ / SENASP / SSP-MA – Faculdade São Luís

· CURSO NACIONAL DE MULTIPLICADOR DE POLICIA
COMUNITARIA
MJ / SENASP / SSP-MA

· CURSO DE GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO
NA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-MA / ACADEMIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

· CURSO ELABOR AÇÃO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO INSTITUCIONAL
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP-
DF

· III CURSO DE DIF USÃO DE BOAS PRÁTICAS EM
ANTITERRORRORISMO
DGP – ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - DF

OUTRAS INFORMAÇÕES
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· Desenvolveu a informatização da PMMA do nível mais alevado da
Corporação até o nível das Companhias Independentes

· Criador da INTRANET e do Website da PMMA ferramenta de
difusão de informações da PMMA.

· Digitalizou o Boletim Geral da PMMA o qual passou a ser publicado
on-line via INTRANET a todos os segmentos da PMMA.

· Integrante do Projeto de planejamento e operacionalização do Centro
Integrado de Operações de Segurança – CIOPS – MA

· Coordenador do Programa Interno de Integração das Normas de
Direitos Humanos e Princípios Aplicáveis à Função Policial

· Integrante da equipe técnica do videomonitoramento da Capital São
Luís.

· Planejou e comandou o policiamento das festividades comemorativas
aos 400 anos de São Luís na Lagoa da Jansen – Maior concentração de
público já visto aqui na Capital durante o Show de Roberto Carlos.

· Consultor operacional do Programa Crack é Possível Vencer

· Coordenador do projeto de implantação e operacionalização das
Unidades de Segurança Comunitária da Polícia Militar do Maranhão /
Secretaria de Segurança Pública-MA nos bairros da Capital.

· Diretor do Centro Integrado de Operações de Segurança - CIOPS

CONDECORAÇÕES

· Agraciado com a MEDALHA DE MÉRITO INTELECTUAL por
ter sido o 1º Colocado no Curso de Formação de Oficiais/UEMA

· Agraciado com a MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO
POLICIAL MILITAR – 10 anos.

· Agraciado com a MEDALHA BRIGADEIRO FALCÃO, mais alta
condecoração da PMMA

· Agraciado com o Titulo de Colaborador Hemérito do Exército
Brasileiro – 2006

· Agraciado com a MEDALHA DE MERITO OPERACIONAL DA
PMMA – 2009

· Agraciado com a MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO
POLICIAL MILITAR – 20 anos.

· Agraciado com a MEDALHA SIMÃO ESTÁCIO DA SILVEIRA
da Câmara Municipal de São Luís – MA.

· Agraciado com a MEDALHA ALFERES MORAES SANTOS do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

· Agraciado com a MEDALHA BATALHÃO SUEZ

· Agraciado com a M EDALHA DO MÉRITO MILITAR
‘GOVERNADOR LUIS ANTONIO DOMINGUES DA SILVA’ do
Gabinete Militar do Governo do Maranhão

· Agraciado com a MEDALHA DO MERITO POLICIAL MILITAR
da Polícia Militar do Piauí.

· Agraciado com a Medalha GRAN CRUZ – MEDALHA DO ALTO
COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.

São Luís, 12 de dezembro de 2017.

Jorge Allen Guerra Luongo – Coronel QOPM

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de Dezembro de 2017. - Rogério
Cafeteira - Deputado Estadual - Líder do Governo

REQUERIMENTO Nº 996 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que sejam justificadas as minhas ausências da sessões
plenárias realizadas nos dias 07 e 11 de dezembro  do corrente ano,
para atendimento médico, conforme atestados em anexo.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, 12 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.12.17
EM: 12.12.17

REQUERIMENTO Nº 997 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado Requerimento de Aplausos
e Congratulações ao Time de Basquete Masculino do Moto Club,
parabenizando pela conquista do Campeonato Maranhense de Basquete
Adulto Masculino 2017, título inédito do referido clube.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE DEZEMBRO DE
2017. - JUNIOR VERDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.12.17
EM: 12.12.17

REQUERIMENTO Nº 998 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 259/2017, que estima a receita e
fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de
2018 (LOA), de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE DEZEMBRO DE
2017. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.12.17
EM: 12.12.17

REQUERIMENTO Nº  999 /2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 331/2017, que autoriza o Poder
Executivo a celebrar termos aditivos e dá outras providencias.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 14 DE DEZEMBRO DE
2017. RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.12.17
EM: 12.12.17

INDICAÇÃO Nº 1380 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Prefeito Municipal de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa, requerendo,
em caráter de urgência, que sejam efetuados serviços de asfaltamento,
drenagem de águas pluviais, bem como a construção de meio-fio, sarjetas
e calçadas nas ruas que adentram a Reserva Itapiracó. Num clima de
muita insatisfação e indignação, moradores da Reserva relatam que os
agentes públicos responsáveis pela obra fizeram um belo trabalho de
construção de um espaço de lazer, esporte e diversão, porém
esqueceram que existem moradores naquela localidade e por isso não
pavimentaram as ruas da área. “ Muito bom ter um espaço para lazer,
mas nossas ruas continuam acabadas, sem uma estrutura digna aos
moradores” relatou Seu Ivan, morador da rua 08 do Itapiracó.

O local está com suas vias quase intransitáveis, e, por
conseguinte, o acesso de ambulâncias e do caminhão de lixo está
prejudicado, além de, no período chuvoso, por conta da água represada
acumulada nos buracos que se formam ao longo das ruas, há grande
incidência de Dengue. Já no período da estiagem, por conta da poeira
acumulada, aumentam as incidências de patologias pulmonares.
Portanto, urge providências saneadoras cabíveis para oferecer melhor
estrutura aos moradores do Bairro.

Abaixo seguem algumas fotos tiradas pelos próprios moradores
e enviadas para o nosso gabinete. Peço que analisem a situação e apoiem
a urgência em oferecer a estes moradores os serviços dignos de
mobilidade urbana.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de dezembro 2017.
- Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1381 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a
reforma do Centro de Ensino Rural dos Lopes, localizado no município
de Primeira Cruz.

Esta indicação se justifica em razão da situação de degradação
em que se encontra o Centro de Ensino, em condições precárias e
correndo risco de desabamento. A reforma se mostra essencial frente a
estas condições insustentáveis, para que se possa oferecer condições
mínimas de trabalho aos professores e demais funcionários, bem como
garantir qualidade de estudo aos alunos da rede pública de ensino.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de dezembro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1382 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
encaminhado oficio ao Excelentíssimo Senhor Secretário
Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís, Sr. Canindé
Barros, para que efetue com a maior brevidade a implantação de
sinalização especial na frente da Escola Comunitária “Educando com
as Letrinhas”, situada na Avenida Joaquim Mochel, 63B, Cohatrac IV,
nesta cidade.

A presente proposição, tem o fulcro de atender a uma demanda
antiga de pais e da direção da supracitada escola comunitária, visto que
está localizada em uma avenida com grande fluxo de carros, onde não
há sinalização apropriada e que indique o trânsito de crianças naquele
local.

Dessa forma, solicitamos a implantação de sinalização de
trânsito, tais como faixa de pedestres, placa de trânsito – área escolar,
a fim de organizar o trânsito e propiciar segurança às crianças
frequentadoras daquela região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
dezembro de 2017. - JUNIOR VERDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1383 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário
de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solicitando, em caráter de
urgência, a ampliação e reestruturação do Hospital Regional de Balsas/
MA, considerando a necessidade de expandir a quantidade de leitos
disponíveis.

O município de Balsas, localizado no sul do Maranhão, a
aproximadamente 810Km (oitocentos e dez quilômetros) de distância
da Capital São Luís, possui uma grande deficiência quanto à saúde
fornecida a sua população.

A ampliação e reestruturação do Hospital Regional, assumido
pelo Governo do Estado, é de suma importância para assegurar
assistência efetiva à população da Região Sul, que atende ao total, 14
munícipios circunvizinhos, perfazendo uma demanda de 240 mil
habitantes. Isto, pois, o hospital regional carece da criação de novos
leitos, tanto para tratamento adulto quanto para neonatal, e para
atendimento obstétrico e pediátrico, elidindo, por conseguinte, a espera
por leitos de UTI, representando ainda, a indicação da criação de novos
postos de trabalho.

Vale ressaltar que a população do aludido município, conta
com aproximadamente 93.511 habitantes (Censo 2016), e encontra-se
à mercê de um atendimento à saúde satisfatório e adequado que
compreenda a demanda apresentada, evitando a superlotação das demais
unidades de saúde, capaz de ser sanada através da construção de um
novo bloco, adjacente ao referido hospital, visto que, em casos
emergenciais, é necessário o deslocamento para os municípios próximos.

Cumpre observar que o referido investimento fará uma grande
diferença para a população maranhense, aumentando a capacidade de
atendimento proporcionado, tornando cada vez mais grave e imperiosa

a ampliação da presente obra, com fito de suprir o atendimento de
saúde aos municípios inseridos no plano regional.

É sabido que à vida é o bem mais valioso e importante de todo
ser humano. E para que todos possam usufruir de uma melhor qualidade
de vida, é indispensável que tenham acesso irrestrito à saúde. Entretanto,
é imprescindível que este direito seja usufruído de forma digna.

 Nesse sentido, buscando contribuir para a efetividade do direito
social de todos ao acesso a saúde, de maneira digna, solicitamos a
ampliação e reestruturação do hospital regional de Balsas, para o melhor
atendimento da população daquela região, que clamam por um
atendimento de mais qualidade, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 11 de dezembro de 2017– JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 1384 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário
de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solicitando, em caráter de
urgência, a ampliação e reestruturação da cozinha, refeitório e câmara
fria para armazenamento de alimentos, do Hospital Regional de Balsas/
MA, considerando a necessidade de promover melhorias na
infraestrutura e na qualidade dos alimentos servidos aos pacientes e
funcionários da instituição.

O município de Balsas, localizado no sul do Maranhão, a
aproximadamente 810Km (oitocentos e dez quilômetros) de distância
da Capital São Luís, possui uma grande deficiência quanto à saúde
fornecida a sua população.

A ampliação e reestruturação da cozinha, refeitório e câmara
fria do Hospital Regional, é de suma importância para assegurar
assistência efetiva à população da Região Sul, que atende ao total, 14
munícipios circunvizinhos, perfazendo uma demanda de 240 mil
habitantes. Isto, pois, o hospital regional carece de um espaço adequado
e apto à preparação e armazenamento de alimentos, além de
equipamentos e utensílios compatíveis com a proteção individual que
garante a segurança no trabalho.

Vale ressaltar que a ampliação e reestruturação do espaço
específico destinado ao recebimento e higienização dos alimentos, antes
de serem armazenados, e a disponibilização de tais equipamentos,
expressam os instrumentos necessários para o preparo de refeições
nutritivas e balanceadas, incidindo na melhora da qualidade da
alimentação servida no hospital.

Cumpre observar que o referido investimento fará uma grande
diferença para os municípios inseridos no plano regional, aumentando
a qualidade do atendimento proporcionado no hospital, tornando cada
vez mais grave e imperiosa a ampliação da presente obra, com fito de
suprir o atendimento mais cômodo e seguro, além de contribuir,
significativamente, para a melhora nas condições de trabalho para os
funcionários do refeitório.

É sabido que à vida é o bem mais valioso e importante de todo
ser humano. E para que todos possam usufruir de uma melhor qualidade
de vida, é indispensável que tenham acesso irrestrito à instrumentos
que satisfaçam, de forma digna, o direito à saúde. Nesse sentido,
buscando contribuir para a efetividade do direito social de todos ao
acesso a saúde, de maneira digna, solicitamos a ampliação e
reestruturação da cozinha, refeitório e câmara fria para armazenamento
de alimentos, do Hospital Regional de Balsas/MA, para o melhor
atendimento da população daquela região, que clamam por um
atendimento de mais qualidade, justificando assim a presente demanda.
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Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “

Manuel Beckman”. São Luís, 11 de dezembro de 2017– JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1385 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Sr. Flávio Dino, com cópia para o Exmo. Secretário
de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, para que
em caráter de urgência, adote as medidas legais e administrativas
necessárias à construção de um novo prédio para a 3ª Delegacia Regional
de Chapadinha/Ma, garantindo um melhor atendimento à população,
considerando o aumento da criminalidade na região.

Chapadinha é um município Maranhense, localizado na região
leste do Estado, possuindo cerca de 78.965 habitantes (Censo 2017),
em uma área de 3.247,385 km². Atualmente tem sido registrado um
aumento no índice de criminalidade, mazela esta que antes existia em
menor proporção e tem acompanhado o crescimento da cidade.

Considerando o aumento na criminalidade no Município,
pretendemos, pela presente proposição, atender às inúmeras
reinvindicações oriundas dos moradores da região, que relataram a
necessidade da criação de um novo prédio para a 3ª Delegacia Regional,
uma vez que o número de policiais é reduzido e o aparato funcional
não consegue atender todas as demandas, fazendo com que a população
fique exposta diariamente à prática crescente de assaltos, furtos,
homicídios e tráfico de drogas.

Destarte, a criação de um novo prédio será instrumento de
reforço no quantitativo de policiais, com a realização de rondas contínuas
e em horários de maior incidência de ocorrências, oferecerá maior
segurança à população, promovendo a ordem social nos espaços
urbanos públicos, e permitindo aos moradores desfrutar de um ambiente
digno e capaz de assegurar o bem-estar social e a ordem pública nos
espaços urbanos.

Sendo assim, o presente pleito visa inibir os atos de violência,
através da criação de um novo bloco para a Delegacia Regional,
possibilitando uma estrutura operacional melhor e com um número
maior de policiais, o que por sua vez irá proporcionar, sobretudo, a
promoção dos direitos humanos, garantindo aos moradores da cidade o
afastamento da sensação de insegurança, e permitindo uma melhora na
qualidade de vida através de um trabalho preventivo e da segurança
ostensiva, justificando assim a presente demanda.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 04 DE DEZEMBRO DE 2017
– JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, não há oradores inscritos
no Pequeno Expediente, alguém gostaria de se inscrever? Senão, eu
vou suspender a Sessão, por cinco minutos. Senhores deputados, vou

suspender a Sessão, por cinco minutos, enquanto algum deputado se
inscreve para utilizar o Pequeno Expediente. Registro a presença do
Vereador Aldir Júnior, seja bem-vindo. Com a palavra, o Deputado
Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia, Plenário. Ontem, fizemos a visita eu, como Presidente da
Comissão de Obras, e o Deputado Eduardo Braide, à Barragem do
Bacanga. A barragem que está... essa foi segunda visita que nós fizemos
este ano à barragem com a finalidade de verificar o andamento das
obras que estão sendo feitas naquela barragem. Para quem não sabe, a
barragem foi, há mais de 50 anos, projetada no sentido de interligar o
Centro Histórico de São Luís ao Porto do Itaqui, fazendo essa
interligação também a barragem com suas comportas faz o sistema de
adequar o nível, o leito da barragem, que é em média 1,5m, fazendo
com esse nível não aumente e não inunde áreas, não faça inundação das
áreas da região do Sá Viana, Areinha e indo até a Kennedy. Então, a
preocupação dos moradores locais, a preocupação da comunidade com
aquela barragem é no sentido de verificar sempre o pronto funcionamento
daquela barragem para que não se tenha, no período de inverno e no
período de grandes marés, a inundação dessas áreas. Estivemos lá em
agosto e setembro e constatamos que as obras estavam em andamento.
Estava indo um guindaste lá fazendo o levantamento da comporta via
guindaste. Nesta última visita, verificamos que já foi colocada uma
comporta das três, que já era parte do projeto, que é a parte da licitação.
Feita essa licitação que terminou, foi contratada outra obra que tem
uma licitação junto ao Estado para se fazer reparação em prédios
públicos, em obras públicas. Nós estivemos lá com os membros da
Sema, do Crea, da Sinfra e representantes da comunidade local,
conversamos com os técnicos no sentido de que, em curto prazo de
tempo, essa comporta e essa barragem tenham pleno funcionamento e
façam o seu papel que é justamente não criar problemas junto às
comunidades que dependem sempre, todos os dias, dessa regularização
da água para que não se inunde a barragem por inteiro. O que nós
constatamos também é que, apesar de alguns atrasos provocados por
problemas técnicos, a obra tem e teve pelo menos o êxito de estar
sendo feito o levantamento, estar sendo feito o bom funcionamento da
comporta. A comunidade lá também reclamou e foi dada a explicação
pelo técnico especialista nesta área de meio ambiente, Márcio Vaz, que
explicou a questão da mortalidade dos peixes, a questão da água salgada
que entra na barragem, a qual também sofre influência de vários e
vários esgotos despejados por mais de 25 a 26 mil pessoas em
residências que colocam o seu esgoto dentro dessa barragem,
provocando um desequilíbrio ecológico e provocando a mortalidade
muitas vezes de peixes e de qualquer outro ser vivo que fica na barragem.
Eu e o deputado Eduardo Braide andamos no entorno da obra,
fiscalizamos o bom andamento, ouvimos atentamente explicações dos
técnicos, tiramos dúvidas, fizemos junto com a comunidade uma série
de inquirições no sentido de ver o que está sendo feito, o que foi feito,
o que pode ser feito e se essa obra vai ter o impacto desejado, vai ter o
funcionamento adequado da barragem. Portanto, a Comissão de Obras
ontem esteve na Barragem do Bacanga fazendo essa vistoria, inclusive
nós devemos ter outra reunião, deputado Eduardo Braide. Junto com a
comunidade, vimos a necessidade de se fazer uma reunião para explicar
vários fatores que a comunidade não compreende acerca do bom
funcionamento da barragem, explicações técnicas que vão fazer com
que a comunidade entenda o funcionamento daquela barragem. Portanto,
fica aqui o registro dessa vistoria da Comissão de Obras ontem na
Barragem do Bacanga.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do

orador) - Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em
eternidade, e todo povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. (Salmo 106:48).
Com essa mensagem bíblica quero cumprimentar saudando aqui todos
os nobres parlamentares presentes, nesta sessão, por meio do
Presidente Deputado Othelino Neto, também extensivo à imprensa, a
todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. E hoje, de
forma muito especial quero saudar a galeria em nome da equipe do
Moto Clube Basquete campeã de 2017, um título inédito em que
estamos recebendo essa equipe nesta Casa, parabenizando por essa
grande conquista. Foram guerreiros, guerreiros realmente pelo esporte
e sabemos da importância que tem o esporte, do valor social que tem o
esporte e que precisamos incentivar e apoiar. Então em nome desta
Casa também quero aqui parabenizar essa grande conquista da equipe
do Moto Clube, porque sabemos das dificuldades que é hoje a prática
esportiva, as dificuldades financeiras. Sabemos de tudo que realmente
permeia esse processo e o quanto foi importante essa interação, essa
união e, claro, o resultado que foi alcançado por meio realmente de
muito esforço, de muita dedicação e do compromisso que vocês
assumiram com o esporte maranhense. Então quero, na manhã de hoje,
Senhor Presidente, aqui parabenizar a todos os atletas, à equipe técnica
que conduziu com muito zelo, foi em busca realmente de apoio e que
permitiu de fato essa competição, esses atletas participarem desse
importante momento do esporte maranhense e, claro, chegando ao
êxito dessa grande conquista. Então quero cumprimentar aqui o Estefani
Júnior, diretor técnico; Aline Andrade, auxiliar técnico; Marquinhos,
Jonatan, Antônio Jorge, Carlos Mateus, Jamilkson Costa,
Marianderson Castro, Jorge Viana, Maxwan, Jonatas Monteiro,
Kassius Pinheiro, Emanoel, Max Maia, Fernando Pereira. Então quero
em vossos nomes aqui cumprimentar e saudando a todos que fazem o
esporte neste Estado e neste país. Então pela vitória, parabéns, que
Deus possa estar abençoando, que seja mais uma de muitas conquistas.
Porque precisamos incentivar algo que é fundamental para a sociedade,
que agrega um valor social imensurável. E tenho dito isso porque temos
feito investimento no esporte pelo Maranhão, em vários municípios
maranhenses. Recentemente tivemos aqui destacando inclusive a Copa,
em Caxias, Copa Verde em Caxias, um sucesso. Inclusive ontem estive
presente em uma reunião com o Secretário de Esporte buscando
investimentos. Inclusive já me comprometendo em colocar recurso,
emenda parlamentar para incentivar o esporte. Nós vamos direcionar
recursos de emenda individual que o Deputado tem direito, para 2018,
como fizemos em 2015, mas infelizmente não foi aplicado esse recurso,
mas em função realmente da questão, não do recurso, mas da questão,
enfim, da situação da própria Secretaria que já foi superada. Estive
com o Secretário e ele garantiu que se colocarmos recursos para a
Secretaria, se todos os Deputados colocarem recursos para a Secretaria
de Esporte ele vai conseguir empenhar esses recursos e assim destinar
para o fomento às práticas esportivas mais diversas. Então fui buscar
inclusive essa certeza, porque queremos que os nossos recursos sejam
bem aplicados. Então os deputados que têm emenda individual, e aqui
eu faço esse compromisso, senhoras e senhores, de em 2018 colocar a
emenda individual para fomentar os campeonatos pelo Estado do
Maranhão, o esporte amador. Mas também que já fica essa sinalização
para que nós possamos apostar na equipe de basquete que hoje está
aqui, no futebol maranhense, para que eles possam participar das
competições nacionais e, assim, trazer alegrias para o povo do Estado
do Maranhão, o povo que é entusiasta do esporte. Nós temos aqui
grandes competições. Nós temos grandes atletas, temos grandes times
e o nosso esporte também é grandioso. E isso tem que ser louvado, tem
que ser incentivado e por isso que nós estamos aqui hoje, não só nesta
justa homenagem à equipe de basquete campeã de 2017. Título inédito,
como aqui repito, mas que não tenho dúvida que, se incentivado, se
apoiado, terão realmente o êxito necessário nesse País, levando o nome
deste Estado, levando o nome de um grande time, que é o Moto Club.
Nós temos aqui o Sampaio Corrêa entre outros times grandes que nós
temos no Estado e que precisamos realmente dar alegria às torcidas.
Mas também estar representados, como nós temos equipes espalhados

por esse País que representam os seus estados, o Maranhão também
tem representação. Então parabéns à equipe do Moto Clube. Receba
aqui as nossas salvas de palmas porque vocês merecem. Muito obrigado,
Senhor Presidente, que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, a quem eu saúdo de forma especial os representantes
do SINDJUS, os atletas do time de basquete do Moto, imprensa aqui
presente. Senhor Presidente, ontem esta Casa rejeitou um requerimento
para que nós pudéssemos votar em regime de urgência o projeto de lei
do poder judiciário que trata dos reajustes dos servidores deste poder.
E aí, Senhor Presidente, eu quero aqui primeiro lembrar que esta Casa
votou em regime de urgência o reajuste dos servidores do Tribunal de
Contas do Estado, do Ministério Público, do Poder Legislativo e de
todos aqueles que chegaram até a apreciação dessa Casa. E em relação
aos servidores do judiciário não pode ter um tratamento diferenciado.
Esta Casa, eu lembro também quando foi para votar uma medida
provisória que rasgava o estatuto do magistério, prejudicando os
professores do Estado, votou sem a matéria estar sequer publicada no
diário desta Casa. Esta Casa quando foi para aumentar os impostos
dos maranhenses no ano passado, o imposto que aumentou a energia
elétrica, a telefonia, a internet, votou. Chegou em um dia e foi votado
no outro contra o meu voto e de outros deputados. Por tanto, eu quero
dizer que quando esta Casa quer votar uma matéria, ela vota de um dia
para o outro e, às vezes, até no mesmo dia. E qual é o apelo que venho
fazer? Faço um apelo aos líderes desta Casa para que possam fazer um
acordo para que essa matéria de reajuste dos servidores do Poder
Judiciário possa entrar logo na pauta para que a gente possa votar. Se
for o caso, que haja um acordo para entrar na sessão de amanhã, para
que a gente possa aprovar e amanhã mesmo encaminhar à sanção do
Poder Executivo. Não há nenhum impedimento para que isso aconteça
e fica aqui o pleito para que nós possamos aprovar essa matéria dos
servidores do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário e até porque é
uma questão mais do que justa, levando em consideração ao tratamento
que foi dado aos outros servidores. Fica portanto, senhores e senhoras
deputados, o pedido para que os líderes desta Casa possam fazer um
acordo, e colocar essa matéria o quanto antes em votação, é assim que
esta Casa sempre fez. Se fez assim para retirar direitos, por que não
pode fazer para garantir o direito dos servidores do Judiciário? E é este
o apelo que faço. Em segundo ponto, Senhor Presidente, temos na
Ordem do Dia de hoje, um projeto nº 114/2017, que principalmente
acaba com o sistema de incentivo à cultura no Estado do Maranhão,
apresentei uma emenda, quando esse projeto chegou a esta Casa, não
permitindo que a composição da comissão avaliadora de projetos fosse
mudada. Como é que funciona hoje em dia? Nós temos 15 membros e
a lei estabelece que esses membros têm que acontecer a sua nomeação,
de forma tripartite e isonômica. Quer dizer que, nós temos 5
representantes do Governo do Estado, 5 representantes de artistas e 5
representantes de produtores culturais. E agora o Governo do Estado
quer simplesmente acabar com isso, reduzir de 15 para 10 e não deixar
mais, retirou do texto da lei o termo que tratava da isonomia e da
divisão igualitária entre os membros, ou seja, o Governo do Estado
quer ser o único que vai dizer como serão gastos esses recursos, e
vocês sabem por que esse interesse todo, senhores e senhoras
deputados? Porque existem seis milhões e meio depositados, no
FUNDECMA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Cultura do
Maranhão e, além disso, além de querer alterar a composição da
comissão avaliadora de projetos, que é quem vai analisar os editais, o
Governo do Estado quer retirar 50% desses recursos que deveriam ser
utilizados exclusivamente em projetos de iniciativa dos artistas e dos
produtores e querer que esses recursos possam ser utilizados até 100%
pelo poder público. Por isso estamos apresentando uma segunda
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emenda para retirar, com apoio de vários deputados desta Casa, para
retirar essa maldade que o Governo do Estado quer fazer com a cultura
do Maranhão, ora, senhores e senhoras deputados, se a cultura do jeito
que está nesses últimos três anos já está quase acabando no Maranhão,
imagine se o Governo do Estado conseguir aprovar esse projeto aqui
onde 100% dos projetos do Sistema de Gestão de Incentivo serão do
poder público e onde ele muda a composição da comissão avaliadora
de projetos para que ele coloque lá só aqueles que dirão amém à vontade
do excelentíssimo senhor governador. Então, espero que esta Casa
possa, primeiro, os líderes fazerem um acordo para aprovar o projeto
dos servidores do Poder Judiciário; segundo, rejeitar essa alteração no
sistema e gestão de incentivo à cultura do Estado do Maranhão senão
será decretar praticamente a falência da cultura do Estado do Maranhão,
senhores e senhoras deputadas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito à galeria que evite as manifestações
tanto de aplausos quanto de vaia em razão do nosso regimento, mas
todos fiquem à vontade para acompanhar a sessão.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu não posso
deixar de fazer algumas considerações antes da Ordem do Dia. Eu
queria só fazer algumas considerações que eu não posso deixar de ficar
solidário com os servidores do Judiciário e concordo com o deputado
Eduardo Braide, e eu queria só fazer um lembrete aqui dos projetos
que foram votados em medida de urgência. Reajuste do Ministério
Público.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto, V. Ex.ª quer ocupar o
Pequeno Expediente?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu só queria
questão de ordem. Só para não deixar de fazer algumas considerações.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É que a questão de ordem é sobre algum assunto
específico da sessão.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu sei disso, mas
é só para concordar com o deputado Braide. Eu queria concordar com
ele sobre essa questão da solicitação do regime de urgência para o
reajuste dos servidores do Judiciário porque já foi aprovada, em regime
de urgência, a questão do Ministério Público, a questão do Poder
Legislativo, do reajuste do Tribunal de Contas do Estado, a renegociação
do empréstimo do BNDES, o aumento de ICM, o empréstimo de 400
milhões com a Caixa Econômica, a criação de cargos de comissão do
governo, quer dizer, quando o governo quer votar medida de urgência,
é votada aqui nesta Casa, agora, quando o deputado pede medida de
urgência para aumento dos servidores do Judiciário, é negada porque o
governo do Estado não quer. Isso é um absurdo! Então fica aqui minha
solidariedade. Eu faço um apelo a esta Casa para que votem, para que
os líderes entrem em um acordo para votar a questão da medida de
urgência para aumento dos servidores do Poder Judiciário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria que hoje está ocupada por

servidores do Judiciário que honram o Parlamento Estadual com suas
presenças, representantes da cultura, infelizmente nem todos estão
aqui, não tivemos tempo de mobilizar a cultura. Sejam todos bem-
vindos à Casa do Povo. Mesmo tendo as considerações iniciais por
parte do presidente Othelino, quero dizer a vocês que fiquem à vontade,
a casa é do povo, a casa é de vocês, nós somos representantes de vocês
e é para isso que estamos aqui. Então que Deus abençoe vocês e sejam
bem-vindos. Imprensa que acompanha os nossos trabalhos e difunde
as nossas ações no Parlamento Estadual, internautas, telespectadores
que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia e que Deus seja louvado. Senhor presidente, na verdade, vou tratar
sobre duas audiências públicas que realizamos na segunda-feira, na
cidade de Carolina, e na terça-feira, na cidade de Balsas. Na cidade de
Carolina, o governo da mudança, o governo que se dizia da mudança, o
governo que é uma decepção para muitos de nós, e eu falo isso com
conhecimento de causa, falo isso porque votei em Flávio Dino em
várias oportunidades desde Deputado Federal, Prefeito de São Luís,
Governador em 2010 e em 2014 e uma decepção por onde ando e a
exemplo das duas cidades das quais passei. Na cidade de Carolina, por
exemplo, o Governo quer implantar, quer construir um presídio. Uma
cidade que tem vocação para o turismo, que deveria ter é creche, deveria
ter escola, que deveria ter era atenção e cuidado na geração de emprego
e renda. E eu durante essa audiência pública consegui perceber alguns
elementos na cidade de Carolina. Por exemplo, o que se fala de Carolina,
o que se fala de turismo para Carolina na verdade é para quem é de fora.
É para quem é de fora de Carolina, para quem é piauiense, cearense,
paraense, tocantinense, mas isso não fica para a cidade. A cidade está
padecendo por falta de investimentos e de incentivos e agora o Governo
quer descer e colocar goela abaixo um presídio na cidade de Carolina.
Senhor Governador, a cidade de Carolina, a população de Carolina não
vai aceitar esse presídio na cidade de Carolina. É esse o recado que
trago da audiência pública realizada na última segunda-feira, na cidade
de Carolina. E ontem realizamos uma audiência pública na cidade de
Balsas. Vejam outro absurdo, estão querendo construir outras pequenas
hidrelétricas no rio Balsas. Não teve nenhum gaúcho, carioca, mineiro,
europeu, norte-americano que veio se preocupar com Balsas, que veio
se preocupar com o rio Balsas, saber a situação do rio Balsas, que o rio
Balsas está agonizando, precisando de socorro. Estão jogando lixo e
esgoto no rio Balsas. Ontem identifiquei que a Unidade Prisional de
Balsas, recém-reformada, recém-construída pelo Governador Flávio
Dino, está jogando lixo e esgoto no rio Balsas. Cadê o saneamento
básico Flávio Dino? Cadê o saneamento básico do estado do Maranhão?
É um serviço porco, imundo como estão fazendo no Italuís? Tramita
na Secretaria de Meio Ambiente a possibilidade de conceder as licenças
ambientais. Nós solicitamos aqui ao Governo do Estado e até agora
não mandaram. Cadê a transparência? Então a população de Balsas
tem padecido, mas tem padecido com a falta de socorro ao rio Balsas,
a falta de investimentos na cidade de Balsas e no rio Balsas. Esgoto
correndo a céu aberto e indo direto para o rio. O absurdo dos absurdos,
um lixão no perímetro urbano da cidade contaminando o lençol freático.
E o mais absurdo ainda, agora durante o período chuvoso toda essa
água vai correr por dentro do lixão, vai levar lixo, chorume para uma
lagoa e depois para o rio Balsas. Então são duas situações que
precisamos nos debruçar. Vou fazer mais de forma detalhada nesta
Casa e apresentar relatório ao Governo do Estado, Secretaria do Meio
Ambiente, Ministério Público para que tomem as devidas providências.
E, por último, para finalizar, o meu apoio incondicional à Cultura do
Maranhão. Infelizmente a situação que encontramos hoje na Cultura é
a falta de respeito, tanto por parte do Prefeito Edivaldo Holanda como
do Governador Flávio Dino e querem, mais uma vez, sem transparência
empurrar goela abaixo modificações que não são boas, que não são
benéficas e que vão, na verdade, prejudicar a cultura. E os servidores
do Judiciário tem o nosso apoio incondicional desde o primeiro dia do
mandato. Estivemos em defesa dos servidores, dos 21%. E estamos
mais uma vez em defesa de vocês nesta Casa. Esta Casa já votou com
muita rapidez vários assuntos e por que não pode fazer isso para os
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servidores do Judiciário. Então vocês tem o nosso apoio incondicional
aqui nesta Casa, que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei Complementar 019 fica
transferido para a próxima sessão devido a ausência de quórum
qualificado a pedido do Líder do Blocão, Deputado Rafael Leitoa.
Suspendo a sessão para que a Comissão de Educação e Cultura possa
emitir o parecer referente ao Projeto de Lei 114, de autoria do Poder
Executivo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o deputado
Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, o respectivo projeto foi aprovado pela maioria com o voto
contrário do deputado Wellington do Curso.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, a este projeto, que é o Projeto de Lei 114, de 2017, foram
apresentados duas emendas, uma emenda eu apresentei na época à
CCJ que prévia sobre a situação e trata sobre a situação da composição
da Comissão Avaliadora de Projetos que foi rejeitada na época pela
CCJ e agora uma emenda de plenário que trata sobre a retirada do
artigo 2º do Projeto de Lei nº 114, que trata da questão dos 50% dos
recursos do FUNDECMA. A pergunta que faço a Vossa Excelência é
sobre a cronologia da votação. Primeiro nós votaremos as emendas e aí
eu quero saber de Vossa Excelência qual das duas emendas que nós
vamos votar primeiro, só para que a gente possa fazer um
encaminhamento, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sim, deputado Braide. Nós votaremos primeiro
as emendas. Em discussão. Senhores deputados, nós vamos iniciar a
discussão do Projeto de Lei nº 114/2017. Primeiro vamos votar as
emendas. Para encaminhar a votação da Emenda nº 1, deputado Eduardo
Braide, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
presidente, eu peço a atenção dos senhores deputados e senhoras
deputadas porque esse é um tema da maior importância que nós iremos
tratar agora e que diz respeito ao incentivo à cultura do nosso estado.
Iremos apreciar agora o Projeto de Lei 114/2017 que altera a Lei 8.912,
de 23 de dezembro de 2008, que alterou e consolidou o sistema de
gestão e de incentivo à cultura no estado do Maranhão. O que nós
iremos votar hoje na prática, que fique bem claro, é como serão gastos
os recursos do Fundecma, que é o Fundo Estadual de Desenvolvimento
da Cultura do Maranhão. Para que vocês tenham uma ideia, hoje o
Fundecma tem em caixa seis milhões e quinhentos mil reais. Esse
recurso, diga-se de passagem, nunca foi utilizado, mesmo sendo uma
lei de 2008 encaminhada na época pelo então governador Jackson
Lago. Esse recurso nunca foi utilizado sendo acumulado ao longo dos
últimos anos. E o que faz o governo do Estado agora, o governador
Flávio Dino? Como ele quer passar a utilizar os recursos, ele quer
alterar a lei e para pior. Vou explicar a vocês. A emenda que nós
apresentamos à então Comissão de Constituição e Justiça, que eu

lamento que tenha sido rejeitada, tratava exatamente da alteração a ser
feita no que diz respeito à composição da Comissão Avaliadora de
Projetos, que é a comissão que vai analisar os projetos que serão
custeados com recursos do FUNDECMA. O que diz a lei originalmente?
Artigo 7º: o FUNDECMA será administrado pela Secretaria de Estado
da Cultura. Parágrafo Primeiro: os projetos culturais apresentados
por produtores culturais serão analisados e selecionados por uma
Comissão Avaliadora de Projetos (CAP), constituída de forma tripartite
e isonômica, por representantes de órgãos do Governo do Estado, de
instituições culturais e de entidades representativas de artistas e
produtores culturais, composta por 15 membros efetivos, e igual
suplente. E o que faz o Governo do Estado com esse projeto de lei que
vai ser apreciado agora? Ele simplesmente retira os termos “tripartite
e isonômico” que era o que dava o direito a uma participação paritária
entre, de um lado o Governo de outro os artistas e produtores culturais
do Maranhão, e reduz de 15 para 10 membros. Ora, Senhores e Senhoras
Deputados, está claro, mais do que claro que o Governador Flávio
Dino não utilizou antes, os recursos do FUNDECMA, porque ele
quer ter o controle 100% daquilo que deveria ser investido para incentivo
à Cultura e ele quer dizer agora como devem ser gastos esses recursos
ao bel-prazer do chefe do Poder Executivo. E quem está dizendo isso
não sou eu, quem está dizendo isso é a alteração proposta pelo Exmo.
Senhor Governador. E o que nós fizemos com essa emenda agora,
Senhores e Senhoras Deputados? Mantivemos o texto original da Lei
n.º 8.912, uma lei que remonta o Governo do então Governador Jackson
Lago. E por que isso? Porque era a melhor forma, a forma mais
democrática dos recursos serem avaliados pela comissão avaliadora.
Quer dizer então que nós vamos retirar a participação isonômica e
paritária dos artistas e produtores culturais do Maranhão e dizer que
agora terão só 10 membros. Se o Governo do Estado quiser, com
redação da lei que está aqui se essa emenda não for aprovada, dos 10
membros ele pode indicar 09 membros do Governo do Estado e só 01
membro dos artistas e dos produtores culturais e assim ele cumprirá a
lei. Ora Senhores e Senhoras Deputados, não podemos deixar isso
acontecer. O Governo do Estado pode ter até a intenção de não ter
democracia na utilização dos recursos do FUNDECMA, mas a
Assembleia não pode corroborar com isso. A Assembleia não pode
ajudar a desmontar a Cultura no estado do Maranhão. Esses recursos,
e aí está a explicação do porquê o atual Governo nunca ter utilizado os
recursos do FUNDECMA, é porque se ele pretendesse utilizar hoje
teria que passar por uma comissão avaliadora de projetos onde dos 15
membros, só 05 seriam do Governo, os outros teriam que ser dos
artistas e dos produtores culturais. Portanto, o que iria prevalecer era
a vontade dos representantes da Cultura, a vontade daqueles que fazem
e trabalham todos os dias na Cultura do Maranhão. Mas não, o
Governador mais uma vez quer promover o desmonte da Cultura do
Maranhão. Peguem o que vem acontecendo com a Cultura do Maranhão
nos últimos três anos e agora não quero eu acreditar que a Assembleia
vai tornar o oficial o desmonte da Cultura maranhense. Portanto,
senhores e senhoras deputados, o que eu peço aqui é que esta Emenda
possa ser aprovada para que a gente mantenha o texto original da Lei nº
8.912, para que a comissão avaliadora de projetos seja democrática,
seja como está nos termos da Lei, composta de forma tripartite e
isonômica, e não que seja uma comissão montada à vontade do Chefe
do Poder Executivo e tornar o FUNDECMA, que é esse fundo tão
importante para incentivar a cultura do Maranhão, um puxadinho do
Palácio dos Leões. Porque é isso que vai acontecer, senhoras e senhores
deputados. E eu desafio qualquer deputado vir defender aqui a mudança
desse parágrafo 1º do artigo 7º, me mostrar de que forma isso vai ser
melhor do que está aqui nos termos da Lei de 2008. É claro que não
tem. Serão... Primeiro: diminuirá a participação de 15 para 10 membros;
segundo: não haverá mais isonomia e paridade na escolha daqueles que
vão compor a comissão avaliadora de projetos, senhoras e senhores
deputados. E é por isso, Senhor Presidente, que eu peço a votação
nominal da Emenda de nossa autoria para que possa a Assembleia
Legislativa corrigir essa injustiça que pretende fazer o Governo do
Estado, esse desmonte. Na verdade o Governo do Estado pretende
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acabar com o sistema de gestão de incentivo à cultura por meio do
FUNDECMA, senhores e senhoras deputados. E por isso, Senhor
Presidente, eu requeiro a votação nominal da Emenda de nossa autoria,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela
Ordem. Senhor Presidente, gostaria de ter copia, acesso a copia desta
Emenda, por favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que levem a cópia ao Deputado Adriano.
Deputado Wellington do Curso para encaminhar a emenda por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria, internautas,
telespectadores que nos acompanham através de TV Assembleia,
representantes da cultura que estão acompanhando a Sessão de hoje na
galeria e, com certeza, estão meio que atônitos e o questionamento que
eu faço não é um questionamento meu, é o questionamento de vocês.
Um governo que se diz o governo da mudança, um governo que se diz
transparente, por que não discutiu isso, nos últimos três anos? Por
que não chamou os representantes da cultura para discutir? Falta de
planejamento, falta de organização e falta de respeito com a cultura.
Em três anos, nada foi feito e agora o que o governo faz? Tenta colocar
goela abaixo as mudanças que ele, todo poderoso, acha conveniente
fazer. Traz às pressas para esta Casa, tenta colocar de forma açodada,
apressada, sem a mínima discussão com representantes da cultura e
fica o nosso questionamento: Qual foi a contribuição do Governador
Flávio Dino, ao longo dos últimos 3 anos, para a cultura? Qual a
contribuição? Colocar um chapéu de boi, durante as brincadeiras e
festividade juninas? Um fofão durante o carnaval? A cultura precisa de
valorização, precisa de incentivo, precisa de investimentos e se o senhor
governador não sabe, se na sua teoria comunista de administrar, falta
atenção no cuidado com a cultura, a cultura tem a possibilidade de
geração de emprego e renda, e é a cultura de um povo, é a cultura do
Maranhão. E aí mais um questionamento, para que essa alteração?
Quais os motivos desta alteração? O que está por baixo desta alteração?
O que precisa ser desvendado desta alteração? O governador quer
colocar a mão na cultura, de forma açodada, como ele já tem feito, para
manipular da forma como ele bem quiser e assim perseguir aqueles que
não rezam a cartilha comunista, a cartilha do seu Governo, aqueles que
são perseguidos nas redes sociais, nos seus pronunciamentos, nas
suas defesas. Eu faço, mais uma vez, o questionamento, vamos viver
no Maranhão da República do pensamento único? Que todos aqueles
que vão divergir do Governo do Estado, da atual gestão, são
perseguidos? São desqualificados? São desconstituídos? Senhoras e
senhores, é a cultura do Maranhão, é a cultura de um povo, necessita
de muito mais respeito, de muito mais atenção e é por isso que durante
a votação na Comissão de Educação, presidida até então pelo Deputado
Júnior Verde, eu votei pela aprovação da emenda e faço aqui o pedido
aos demais pares, deputado Levi, deputado Stênio, deputado Edson,
deputado Rogério Cafeteira, deputado César Pires, deputado
Hemetério, deputado Carlinhos Florêncio, deputado Antônio Pereira,
deputada Ana do Gás, todos os deputados desta Casa, nós não podemos
fazer isso com a cultura que precisa de transparência, precisa de mais
incentivos e não fazer da forma que estão fazendo, de forma atropelada,
na correria e desrespeitando a cultura. Flávio Dino já acabou com a
cultura no Maranhão, o que ele quer agora é enterrar. Flávio Dino já
acabou com a cultura no Maranhão e o que ele quer, deputado César
Pires, é enterrar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela ordem,
presidente, liderança do meu partido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado César, Vossa Excelência vai encaminhar
daí?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Posso encaminhar. Presidente, eu confesso a Vossa Excelência
que algumas observações eu queria fazer. Primeiro eu falei que está
sendo revogado esse artigo que data de 2008, portanto, do governo
totalmente divergente do governo atual. Segundo: alguma coisa me
chama atenção que eu acho que é terrível sob o ponto de vista
democrático, pois subtrai ações tipo isonomia que passa a não ter,
subtrai a questão da quantidade de membros que decidam esse
procedimento, ou seja, joga para quem entende de cultura sem decidir,
o que para mim é uma agressão à classe artística do Maranhão, além de
colocá-los também como se não tivesse competência de assim fazer.
Veja bem aqui que, quando coloca essas situações, presidente, ele remete
a dez membros e releva o poder discricionário que o governo tem de
escolher um desses dez membros, ou seja, pode ser sete contra três
que nunca ganhará nada. Leva o governo a deixar de optar por uma
questão de quem entende de cultura para poder ter uma parte tirana de
um governo. Eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que o que eu vejo,
além dos ranços políticos, além da apropriação de dinheiro e de recursos,
eu diria assim, subtraindo o desejo da socialização do direito de optar
pela questão democrática cultural, por todos esses valores, presidente,
e o ranço político que aqui traz também, considerando a lei ser de
Roseana na época de 2008. Eu recomendo à bancada de oposição que
aprove a emenda do deputado Eduardo Braide, a qual eu já declino aqui
o meu voto pela igualdade, pela isonomia e, sobretudo, pelo direito
discricionário e paritário de ser discutida a questão de onde vai e deixa
de ir o recurso e não simplesmente remeter ao Executivo, a parte
unitária desse direito da socialização de recursos e da opção cultural
que nós temos aqui no Maranhão. É na verdade um desserviço que esta
Casa vai prestar à cultura do Maranhão que ficará com certeza,
inequivocamente, registrada como mais um lapso que nós cometemos
aqui, como mais uma inobservância que nós cometemos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Mais alguém quer encaminhar a votação?
Deputado Braide, vi que Vossa Excelência quer se manifestar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para
relembrar o pedido de votação nominal que fiz o requerimento verbal
dizendo que, se é uma matéria que o governo tem tanta convicção de
que é boa, não há motivos para que não seja feita de forma clara e
transparente. Portanto, solicito a votação nominal, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados e senhoras deputadas, peço
que fiquemos todos atentos porque nós vamos agora decidir sobre o
pedido, o requerimento de votação nominal feito pelo deputado...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente antes da votação se for possível eu gostaria só de fazer um
esclarecimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Vossa Excelência quer encaminhar daí?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Sim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Pode fazer.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Foi colocado aqui pelos Deputados Eduardo Braide,
César Pires e Wellington do Curso sobre a questão da paridade. Eu
queria ler aqui no artigo 14, do Decreto, o que fala: A comissão
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avaliadora de projetos será constituída pelo Secretário de Cultura e
Turismo na qualidade de Presidente como membro nato e por 10
membros efetivos e igual número de suplentes, com mandato de dois
anos, permitida a recondução, assim distribuídos: 05 membros do
Poder Público, 02 representantes de institutos de culturas privadas e
03 representantes de entidades representativas dos artistas e produtores
culturais. Então, Senhor Presidente, não consigo ver onde não existe a
paridade aqui dos 10 membros, se são 05 indicados pelo poder público
e 05... no Decreto. Então Senhor Presidente, gostaria que fosse, inclusive
o Deputado Braide aqui me questiona, para que a gente pudesse fazer
o esclarecimento antes da votação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Qual o ano do
Decreto?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, até porque eu acho importante esse debate.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Decreto
n.º 31.892/2016.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – 2016 e estamos
em 2017, dá para ver a lei. Decreto regulamenta a lei.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, isso é importante para esclarecer a esta Casa. O projeto de
lei encaminhado pelo Governador, e é o que vamos apreciar agora, para
que ninguém vote nada errado aqui. Diz o seguinte, Artigo 16: O Poder
Executivo, por meio de Decreto, no prazo de até 90 dias expedirá as
instruções para fiel execução desta lei. Ora, Senhor Presidente, a lei
que está em vigor, que é a Lei n.º 8.912/2008, prevê a composição de
15 membros. Como é que pode ter um Decreto já estabelecendo 10
membros, se a lei que vai reduzir de 15 para 10 nem existe ainda? Eu
gostaria até dessa explicação. O Decreto, Senhor Presidente, é um
Decreto regulamentador, que vem para regulamentar a lei.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – Senhor Presidente, só me pronunciar antes da votação. Eu
vi Deputados inflamados na tribuna e preocupados com a questão da
Cultura. E aqui o próprio Deputado Braide fez uma explanação que
acho bastante pertinente e esclarecedora. O FUNDECMA foi
constituído em 2008 e hoje existem recursos na ordem de R$ 6,5
milhões, Senhor Presidente. Infelizmente até hoje, por falta de interesse,
nunca foi regulamentado e esse dinheiro nunca pôde ser utilizado.
Então qual é a reclamação atual? É de se regulamentar esse fundo para
que possa ser utilizado? Nós é que estamos contra a Cultura? Ou é
quem foi que deixou desde 2008 até agora, quase 10 anos, esse dinheiro
parado sem poder ser utilizado?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pelo ordem,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) - O líder do Governo está encaminhando como líder do Governo?
O que está acontecendo aqui nesta votação?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano, a Mesa permitiu certa

liberalidade na discussão, mas agora vamos submeter votação à emenda,
do pedido de votação nominal, no caso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Porque se
tiver uma discussão agora, eu gostaria também de rebater.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Faremos a discussão no momento posterior.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, Deputado Max, é questão de ordem?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – É um encaminhamento rápido, Presidente. Eu acho que até
para o bem da Casa e para o bem da cultura. Pelo que eu estou vendo
aqui, nós estamos travando um bom debate e a grande preocupação é
na formação do Conselho, que haja isonomia, haja de 50% de
representantes do Executivo e 50% dos representantes da sociedade
civil, das entidades ligadas à cultura. E dentro deste debate, até o líder
do Governo querendo mostrar a preocupação que o Governo tem com
a cultura, ele cita o Decreto onde existe essa isonomia realmente. Só
que o fato é que esse Decreto não vai ter nenhuma validade depois que
for votada a lei. A lei remete a um Decreto que ainda vai ser editado.
Então na maior boa fé o Deputado aqui líder do Governo cita... Só um
minutinho, Deputado Stênio, por favor! Na maior boa vontade...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que garantam a fala do Deputado Max,
por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Obrigado,
Presidente! Deputado Roberto Costa, se V. Exa. permitir um minuto
aí, Deputado Roberto.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Agradeço,
Presidente. O que eu coloco, Presidente, é que eu estou sentindo o
interesse de toda a Casa, independente de filiação partidária, de se
estabelecer uma lei que melhore a cultura. E no bom debate aqui o líder
do Governo, inclusive, apresenta que existe um Decreto onde há
isonomia, há 50% de representantes do Executivo e 50% de
representantes da sociedade civil, das entidades culturais. Se esse
Decreto tivesse validade, eu acho que estava todo mundo de acordo. O
problema é que no momento em que for aprovada a lei, ela remete a um
novo Decreto. Esse Decreto vai perder a validade. Então era bom que
a gente repensasse isso, para que todo mundo votasse com consciência
daquilo que está sendo votado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Mas o problema,
deputado, Presidente, é que se houvesse intencionalidade, já vinha no
bojo da lei. Não era preciso fazer Decreto para regulamentar uma coisa
que podia vir no bojo da lei, como está a de 2008. Essa que é a questão
que nós estamos dizendo. Portanto volta a reafirmar: vamos votar a
favor...

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, permitam-me fazer uma
ponderação. Nós estamos ainda discutindo a Emenda. Teremos o
momento de discutir o mérito do projeto.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Estamos
encaminhando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Estamos encaminhando. Vamos apreciar a
Emenda e, em seguida, daremos sequência às discussões. Deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
encaminhar dois pontos que o Deputado César colocou sobre a Emenda
e com relação à Emenda do Deputado Eduardo. Primeiro, no projeto de
lei de 2008 o governador era o saudoso Jackson Lago, não era Roseana.
Então não há porque ter ranço político no processo. E segundo, o
Decreto, deputados, que o Deputado Rogério Cafeteira citou com
certeza será o Decreto também utilizado para regulamentar essa lei
com relação à paridade. Até porque se são 10 membros e o presidente
é um conselheiro nato, e essa própria lei do governador traz o mesmo
texto da lei do projeto anterior com relação à discricionariedade da
indicação, que também é do Executivo, como está na lei anterior, o
importante é que o Conselho seja formado, o fundo, que está aí desde
2008 para ser utilizado, e por meio de editais públicos. Cabe também
à comissão dessa Casa, juntamente com o líder do Governo, acompanhar
a elaboração e a publicação desse decreto, que vai ser feita em seguida.
Então eu encaminho, Senhor Presidente, pela rejeição da Emenda do
Deputado Eduardo Braide. E encaminho pela aprovação também, em
seguida, do projeto em sua originalidade. Quanto à questão do voto
nominal, eu não tenho problema nenhum, Deputado Eduardo Braide,
em colocar o meu voto favorável à votação nominal, pelo contrário. E
deixo também à vontade os deputados do nosso Bloco que queiram se
manifestar pelo Sim ou pelo NÃO com relação ao voto aberto.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Parabéns,
Deputado Rafael, parabéns... Senhor Presidente, pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- Eu gostaria
de fazer uma sugestão. Eu acho que o que nós queremos aqui é fazer
com que esses recursos da cultura sejam utilizados da forma mais
democrática possível. Eu faço a seguinte sugestão: Já que os termos
que vão ser regulamentados são esses que foram lidos pelo Deputado
Rogério, a gente apresenta agora uma alteração na lei e já faz constar na
lei e aí já fica bem claro como vai ser a composição da comissão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu farei o seguinte: Vou submeter agora à
apreciação dos senhores Deputados o requerimento de votação nominal.
Os Deputados que aprovam o requerimento em votação nominal
permaneçam como estão. Aprovado. Solicito que zere o painel e libere
para a votação à Emenda. Lembrando, orientar aqui a forma de votação.
Senhores Deputados, vamos apreciar a Emenda n.º 1. Ainda não está
em votação. Estou apenas orientando a forma de votação para que os
Deputados possam votar. Os Deputados que forem favoráveis à
Emenda apresentada pelo Deputado Braide votam SIM. Os que forem
contrários votam NÃO. Está liberado o painel.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, só para orientar quanto à votação.
Essa é uma votação nominal, portanto depois será evidentemente
divulgado como votou cada Deputado e dizer que a votação SIM é um
voto pela cultura. É não acabar com a comissão avaliadora como está
querendo o Governo do Estado. Portanto, faço um apelo aqui para que
a emenda seja aprovada e aí, sim, os recursos serem utilizados como
devem ser utilizados, em nenhum momento está dizendo que o recurso
não deve ser utilizado, agora que fique registrado na história aqueles

que votarem e desmontarem a Comissão Avaliadora de Projetos, como
quer o Governo do Estado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só para
ratificar, senhor presidente, que o Bloco Unidos pelo Maranhão voto
NÃO, no painel registrando confirmar as presenças e votar NÃO.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto NÃO e ao
contrário do que disse o deputado Braide, nós não vamos desmontar
cultura nenhuma; ao contrário, vamos regulamentar e implementar os
recursos porque todos os recursos oriundos dessa Lei, Senhor
Presidente, serão utilizados obrigatoriamente por Editais Públicos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Enquanto
vai acontecendo a votação, senhor presidente, deixar claro que a Lei já
está aprovada há muito tempo, já existia até decreto regulamentador,
não usaram exatamente porque querem alterar as regras para que os
recursos, esses seis milhões e meio, não haja participação dos artistas,
é exatamente isso que vai acontecer. Por isso que o Governo do Estado
nunca utilizou, porque nunca faltou nem Lei, nem Decreto
Regulamentador para que ele pudesse utilizar esses recursos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - A Lei,
senhor presidente, é de 2008, o atual governo é de 2015, de 2015 são
sete anos que esse recurso não foi utilizado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, eu vou encerrar a votação,
alguém ainda não conseguiu votar? Concluída a votação. Peço que
libere o resultado no painel. Emenda rejeitada por 23 votos contrários
e 09 favoráveis. Em votação e em discussão a Emenda nº 02, também
de autoria do deputado Braide, subscrita por outros 13 deputados.
Vossa Excelência vai encaminhar? Deputado Braide, cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, vejam o que acaba de acontecer. Uma lei
de 2008, que alterou e criou o sistema de incentivo à cultura com
recursos na ordem de seis milhões e 500 mil que, de acordo com essa
lei, deveriam ser analisados e aprovados por uma comissão avaliadora
composta por 15 membros divididos de forma tripartite e isonômica,
acabou. O governo do Estado daqui para frente quer só 10 membros e
vai indicar da forma como ele bem entender, porque o que a Assembleia
acaba de dar é um cheque em branco ao Poder Executivo. E o mais
grave, em nome da Cultura do Maranhão. Com certeza aqueles que
fizeram a história da Cultura do Maranhão estão certamente tristes em
uma hora dessas. Dizer que agora, Senhores e Senhoras Deputados,
nós iremos analisar a segunda emenda que contou com o apoio de
vários Deputados desta Casa, que retira o parágrafo segundo, do artigo
6º, do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Na lei que foi
aprovada em 2008 que, diga-se de passagem, nunca foi utilizada pelo
atual Governo, porque ele não quis implantar uma comissão avaliadora
democrática. E aqui está o maior motivo dessa lei nunca ter sido utilizada.
E peço a atenção de V. Exas, é porque a lei que está em vigor desde
2008, Senhores e Senhoras Deputados, no artigo 6º, parágrafo segundo
diz o seguinte: Da totalidade dos recursos do FUNDECMA não
poderão ser aplicados mais de 50% em projetos oriundos do Poder
Público. Vou repetir: Dos recursos do FUNDECMA não poderão ser
aplicados mais de 50% em projetos oriundos do Poder Executivo. O
que isso quer dizer, Senhores e Senhoras Deputados? Que
obrigatoriamente 50% dos recursos do FUNDECMA têm que ser
investidos em projetos de iniciativa da Cultura do Maranhão, dos
artistas maranhenses, dos produtores culturais maranhenses. E o que
quer o Governo do Estado agora? Retirar essa restrição dos 50% que
tinha para ele usar e quer poder utilizar agora até 100% dos recursos
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do FUNDECMA. Realmente é muito dinheiro. São seis milhões e
meio, onde no mínimo R$ 3,250 milhões, de acordo com a lei que está
em vigor até o dia de hoje, tem que ser utilizados exclusivamente por
artistas e produtores culturais do Maranhão. Mas o Governo do Estado
é insaciável, ele quer que esses recursos possam ser utilizados até
100% por projetos de iniciativa do Poder Público. Sabe o que isso quer
dizer? Que nenhum Deputado que votar favorável a esse projeto não
venha reclamar quando os nossos artistas, os nossos representantes
culturais não tiverem mais um único projeto sequer aprovado pelo
Sistema de Incentivo a Cultura para utilizar recursos FUNDECMA.
Que nenhum Deputado, que votar favorável a essa lei, venha a reclamar
quando tudo aquilo que estiver sendo feito pela Cultura seja feito só
por indicação do Governo do Estado e que não tenha mais a participação,
principalmente dos pequenos produtores, principalmente dos pequenos
grupos culturais. Porque esses R$ 3,250 milhões que estavam sendo
assegurados a eles, por conta da lei de 2008, a Assembleia quer retirar
no dia de hoje. Portanto, Senhores e Senhoras Deputados, quero dizer
que hoje é um dia triste para a Cultura do Maranhão. Um dia onde
tinha uma lei de 2008, que garantia uma avaliação democrática daqueles
que fazem a Cultura e foi lhes retirado o direito de avaliar os projetos.
Um dia onde R$ 3,250 milhões estavam assegurados para os nossos
artistas e pequenos produtores culturais e está sendo retirado pelo
projeto do Governo do Estado. E é isso que a Assembleia do Maranhão
vai fazer? É a esse papel que Assembleia Legislativa do Maranhão se
presta? Terminar de acabar com a cultura do nosso Estado? Prestar um
desserviço a todos aqueles pequenos produtores e artistas que lutam
para levar a cultura do Maranhão com o maior sacrifício. Porque se não
fosse o amor que eles dedicam à cultura do Maranhão, a depender do
Governo do Estado, a cultura do Maranhão já tinha acabado há muito
tempo. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu peço que ainda há
tempo de corrigir pelo menos essa injustiça do Governo do Estado
com a cultura do Maranhão. Vamos manter o texto da lei atual que
garante no mínimo 50% dos recursos para os nossos artistas e pequenos
produtores culturais. Eu não quero acreditar que a Assembleia do
Maranhão vai assinar um cheque em branco de 6,5 milhões para entregar
ao Poder Executivo, ao Governo do Estado, e ele é que vai dizer como
devem ser utilizados esses recursos. Ora, senhoras e senhores
deputados, já acaba de ser destruída a democracia na composição da
comissão avaliadora de projetos. O último resquício que ainda se tem
para garantir por força de lei a utilização de recursos do FUNDECMA
por aqueles que realmente fazem a cultura do Maranhão é deixar
assegurado na lei que no mínimo 50% dos recursos têm que ser utilizados
pelos nossos artistas e pequenos produtores culturais. E é por isso,
Senhor Presidente, que eu peço a aprovação desta emenda, que é uma
emenda que não é minha, mas que foi assinada por 14 deputados
estaduais desta Casa, para que a gente possa aprovar essa emenda e
manter o direito dos nossos produtores culturais terem pelo menos a
metade dos recursos do FUNDECMA. Porque é isso que estará sendo
retirado por aqueles que votarem contra nossa emenda, Senhor
Presidente. E eu peço neste momento, senhor Presidente, que haja
novamente a votação nominal, porque merecem ficarem gravados na
história aqueles que estão retirando da cultura do Maranhão os recursos
aos pequenos produtores e aos artistas que tanto lutam para sobreviver.
E aqui faço um desafio, senhores e senhoras deputados, perguntem
qualquer um de vocês qual foi o artista maranhense que conseguiu
entrar por meio do incentivo à cultura em algum projeto no atual
governo? Perguntem qualquer de vocês qual foi o grupo cultural? Qual
foi aqueles que tentam levar a cultura do Maranhão que tiveram
aprovados e liberados algum projeto no que diz respeito a suas
atividades culturais. E é esse o troco que a Assembleia vai dar? Essa
que é ajuda que a Assembleia vai dar? Retirar três milhões, duzentos e
cinquenta que estão assegurados por força de lei a esses artistas
maranhenses, e entregá-los em um cheque em branco ao Governo do
Estado para fazer o que bem entender com esses recursos. Para contratar
artistas ligados ao partido do Governador a peso de ouro para fazer,
enquanto os nossos artistas não têm direito a usar os recursos da
cultura do Maranhão. Para contratar aqueles que somente são

contratados porque tem filiações no mesmo partido do Governador do
Estado. Quer dizer que aqueles que têm o partido da cultura do
Maranhão no sangue serão eliminados pela Assembleia Legislativa.
Não quero acreditar, senhores e senhoras deputados, que a Assembleia
do Maranhão, no dia de hoje, se prestará a retirar um dinheiro que é do
povo da cultura e entregar um cheque em branco ao Governo do Estado
para fazer o que bem entender. Portanto, Senhor Presidente, peço a
aprovação de nossa Emenda e, de já, requeiro a votação nominal da
Emenda que ora apresentamos juntamente com outros 13 deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Para encaminhar pelo Partido Verde, deputado
Edilázio Junior, por cinco minutos, sem apartes, lembrando que nós
estamos discutindo, agora encaminhando a Emenda nº 002.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom Dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, eu venho aqui também endossar
as palavras do deputado Eduardo Braide que a culpa da nossa cultura
hoje estar abandonada, termos todos saudades da época áurea dos
nossos carnavais e do nosso São João, onde os turistas chegavam aqui
e tinham as melhores brincadeiras, os melhores arraias e hoje não existe
mais nada, a culpa de tudo isso é de nós termos um governador apático
à cultura, é termos um governador, deputado Wellington, que não sabe
distinguir um maracá de uma matraca, e aqui eu desafio algum colega a
dizer que já viu o governador do estado, à época enquanto advogado,
quanto estudante, juiz, em alguma manifestação popular? Em algum
arraial da vida ou lá na Madre Deus, nosso berço da cultura? E, a partir
desse momento, só vai ter vez - só vai ter vez aos recursos da cultura
aqueles que são simpatizantes ao Comunismo, aqueles que andam com
uma bandeira de Cuba ou da Venezuela na mão. Aqueles apartidários
que não têm coloração política não terão vez e muito menos aqueles
que têm simpatia por um outro grupo político. Mas como todo bom
ditador que é, ele quer ter 100% do controle, porque já tem 50%,
Deputado Eduardo Braide, 50% deste recurso, ele já pode utilizar a bel
prazer, mas para um ditador como ele é ou é tudo ou nada, e como esta
Casa, que sempre se curva à vontade do Governador, mesmo sabendo
que está fazendo a coisa errada, vai colocar um cheque em branco para
ele ajudar apenas aqueles que têm a coloração partidária. E, Deputado
Edilázio, por que V. Ex.ª está falando isso? Aí eu questiono vocês e
questiono a imprensa aqui também. Qual foi o último show que a
sambista Leci Brandão fez no Estado do Maranhão antes do Governador
Flávio Dino? Qual foi o último show que ela fez cobrando bilheteria?
Se alguém se recordar... Qual foi o último sucesso da sambista Leci
Brandão que teve seu apogeu nos anos 80? Mas eu pergunto agora:
Para vir tocar no réveillon como foi no réveillon passado e agora o
réveillon deste ano pago com dinheiro público. E aí eu pergunto a
vocês: O Governador que tanto criticava porque tinha a maior sambista
do nosso país, que tem o sangue maranhense e que muito nos orgulha
quando tocava aqui, a Alcione que está completando 70 anos agora e
foi homenageada no Fantástico, programa de maior audiência da TV.
Ano sim, ano não emplaca uma música de grande sucesso em uma
novela, e hoje não sabe o que é tocar mais no Maranhão por birra e
vaidade do governador. Uma maranhense que leva a nossa cultura país
afora, que tem orgulho de ser maranhense, externa isso onde chega, em
todos os programas de TV, reconhecida em todo o Brasil como a maior
cantora deste país, mas não tem vez no governo comunista que traz
quem está no ostracismo, que ninguém conhece uma música, e paga a
preço de ouro para tocar no Maranhão porque paga com dinheiro
público. Agora eu quero ver ela fazer um show privado aqui, quem é o
produtor que traz Leci Brandão para tocar aqui no Maranhão, para ver
o sucesso de público que é, que nem de graça ninguém quer ir, enquanto
isso deixa de fora os maranhenses, tudo o que ele tanto falava ontem
faz pior hoje. Então aqui o meu repúdio a esse projeto de lei que é mais
uma mostra da forma ditatorial do governador Flávio Dino que não é
apreciador da cultura maranhense, diga-se de passagem, nunca participou
de nenhuma brincadeira e agora vem prejudicar aqueles que têm
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identidade com a cultura do nosso estado. Então aqui eu quero
acompanhar essa emenda do deputado Eduardo Braide para que nós
possamos voltar o mais breve possível e ter um grande carnaval que
nós tínhamos e ter o maior São João do Brasil como foi durante anos,
mas que hoje está esquecido por um governador que dá calote, que não
paga as brincadeiras, não paga as emendas aqui da cultura dos
parlamentares, vocês sabem disso, que antes fomentava a cultura e
fomentava a economia do nosso estado que tem perdido turistas, ano
a ano, por conta da falta de incentivo do governador Flávio Dino ao
turismo e à cultura. Então aqui, meus amigos, para que nós possamos
acabar com essa aglutinação de comunistas nas nossas brincadeiras,
vamos manter os 50% para incentivar de forma a dar livre arbítrio
àquele conselho para que possa ajudar as outras entidades. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, vamos apreciar o pedido.
O deputado Rogério Cafeteira vai encaminhar pela liderança do governo,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa. Eu até iria me pronunciar apenas na
votação do projeto, mas eu ouvi alguns questionamentos aqui, algumas
colocações, então eu não poderia me calar. Eu espero que tenha sido,
deputado Inácio, um descuido dos oradores que me precederam aqui,
porque eu ouvi uma argumentação de que esse recurso de seis milhões
e meio viraria um cheque em branco para o governador, deputado
Marco Aurélio, usar como quisesse. Eu primeiro lugar, queria aqui
registrar, porque eu queria saber onde estão esses grandes defensores
da cultura que nunca reclamaram da utilização desse recurso, deputado
Marco, porque eles estão desde 2008, mas eu não vi essa preocupação.
Aqui volto à galeria, representantes da nossa Cultura, não vi essa
preocupação durante todo esse período. Durante 09 anos esse recurso
não pôde ser utilizado simplesmente porque não havia regulamentação.
Isso é fato, isso é fato. A lei do FUNDECMA que data de 2008, e aqui
eu queria esclarecer aos colegas, ela não pode ser utilizado, o recurso
oriundo dela não pode ser utilizado a bel prazer do Governo. Qualquer
atividade cultural obrigatoriamente deve ser feita por meio de
chamamentos públicos, de editais públicos. Então as entidades de
Cultura do nosso Estado é que irão se apresentar, se habilitar para se
fazer a execução desses projetos. Então vejam bem, não vamos deixar
que disputas políticas prejudiquem a nossa Cultura. Vejam bem, vi
aqui o Deputado Edilázio querer falar de maracá e chocalho e o Deputado
Edilázio não conhece nem a casinha da roça. Então o Deputado Edilázio
vem aqui fazer uma colocação que não é verdadeira. Dizer que o recurso,
agora, o Governo vai usar da maneira que ele quiser sem prestar contas
a ninguém. Deputado Edilázio, está na lei, o Governo não está acima
da lei, a lei tem que ser cumprida. Agora, V. Exa fala de shows, o que o
Governo atual fez foi desconcentrar, que antigamente... realmente a
cantora Alcione, Deputado Edilázio, é uma grande cantora, uma grande
representante do nosso Estado, mas acredito que V. Exa concorda que
o Zeca Baleiro também é. Por que ele não cantava antes? Por que ele
não podia se apresentar antes aqui? Bois existem vários, por que
antigamente existia, vamos dizer, um cuidado maior com o Boizinho
Barrica? Existe algum direcionamento? Aqui não é uma afirmativa, é só
um questionamento. Então, Senhores e Senhoras Deputados, Senhor
Presidente, vamos prosseguir a votação, não existe nenhuma orientação
e prefiro até que os Deputados votem nominalmente, e essa minha
opção pessoal. Mas se sintam a vontade para decidirem a maneira que
acharem mais conveniente. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Presidente
Othelino.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) - Eu fui citado nominalmente e eu queria fazer o uso da
prerrogativa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado, não houve nenhuma ofensa a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Houve.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não cercearei a palavra a V. Exa., mas V. Exa. não
acha que pode voltar em um momento posterior para continuar
debatendo o tema? Mas se fizer questão, venha à tribuna.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Talvez até
seja melhor realmente eu não falar para não ser descortês com o
Deputado Rogério.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Grato pela sua gentileza de sempre. Vamos
apreciar, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, o requerimento
verbal de votação nominal feito pelo Deputado Eduardo Braide. Os
Deputados que aprovam o requerimento de votação nominal...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu encaminho
para que o Bloco levante.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Ora,
Senhor Presidente, se é tão bom assim, porque não querem deixar o
nome registrado? Qual é o problema? Se o projeto é tão bom assim por
que tem medo de deixar os nomes? É básico.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Rejeitado o requerimento. Peço à galeria,
novamente, enfatizo que vocês são muito bem-vindos aqui, mas peço
que não se manifestem, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Essa é a
maior prova, Senhor Presidente, do desmonte da Cultura que está
sendo feito. Não queiram deixar seus nomes na história de quem está
desmontando a cultura.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, nós estamos em votação, não é verdade?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Vamos votar. Agora vamos iniciar, vamos votar
a emenda. Peço que atentem à forma de votação. Os deputados que
forem favoráveis à emenda deverão permanecer como estão e os que
forem contrários deverão levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, só para orientar, o Bloco Independente orienta votação
“sim” pela emenda. Não é justo retirar 50% dos recursos do
FUNDECMA dos nossos artistas e produtores culturais do Maranhão.
Portanto recomendo e oriento voto “sim”.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – O
Governo orienta o voto “não”. E não está sendo retirado nem 1%.
Pode ser utilizado, inclusive, Senhor Presidente, 100% por entidades
públicas. Não existe mais a obrigatoriedade de 50%.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – E por que
está sendo retirado um direito garantido?
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Senhores deputados, a discussão já está encerrada.
Em votação. Os deputado que aprovam a emenda permaneçam como
estão. Emenda rejeitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Com base no Regimento, eu solicito que sejam
apontados os nomes dos deputados que votaram contrários à emenda.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, dessa forma não seria votação nominal.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu faço
questão que o meu seja registrado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, feito o registro. Deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Se os
deputados rejeitaram a votação nominal é porque não gostariam de
fazer votação aberta no painel. A partir do momento que a Mesa
declarar quem votou a favor ou contra deixa de ter sentido a proposta
do requerimento do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, o nosso Regimento Interno é muito claro: “Em caso de
votação simbólica, serão registrados os votos contrários à matéria”. Se
houver alguma dúvida eu peço a V. Exa. que suspenda a sessão e eu
levo até aí a Vossa Excelência o Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há necessidade de suspender a sessão,
Deputado Braide. Deputado Rafael, nós vamos aplicar aqui o que
estabelece o Regimento. Inclusive vou ler para que fique claro para
todos. Deputados Rafael e Eduardo Braide, vou ler aqui o artigo para
que fique claro para todos. Artigo 201: “Pelo processo simbólico, o
Presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os
deputados a favor para permanecerem sentados e proclamará o resultado
manifesto dos votos, anunciando sempre os nomes dos deputados que
votarem contra”. Votaram contra a emenda os deputados: Fábio
Macedo, Ricardo Rios, Zé Inácio, Antônio Pereira, Raimundo Cutrim,
Roberto Costa, Hemetério Weba, Rafael Leitoa, Francisca Primo,
Carlinhos Florêncio, Glalbert Cutrim, Valéria Macedo, Sérgio Frota,
Cabo Campos, Toca Serra, Ana do Gás, Edison Araújo, Dr. Levi Pontes.
Esqueci de alguém? Feito o registro.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
eu agradeço o cumprimento do Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em discussão o projeto de lei. Está inscrito
paras discutir o Deputado Eduardo Braide, por 10 minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, serei
rápido nessa discussão, não utilizarei os 10 minutos, só para dizer o
seguinte: Senhoras e senhores deputados, esta é a terceira oportunidade
que nós deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão teremos para corrigir essa injustiça, tivemos duas
oportunidades anteriores quando da votação das emendas que nós
preservarmos o texto original da lei de 2008 que assegurava a
participação democrática na composição da comissão e destinar 50%
dos recursos para os artistas e produtores, mas agora nós temos uma
nova oportunidade que é rejeitando o projeto. O deputado que teve a
oportunidade de ler o texto do projeto 114/2017 vai ver que basicamente

essas foram as duas principais alterações que foram feitas, as outras
são só alterações de correção onde tinha Secretaria de Cultura, colocaram
Secretaria de Cultura e Turismo porque foi absorvida a pasta de Turismo
pela Secretaria de Cultura e outras alterações e aí faço a seguinte
pergunta: Se o Governo do Estado está dizendo que vai utilizar metade
dos recursos para os artistas, por que ele quer retirar a segurança e a
garantia que está na lei? Que deixava a lei da forma como sempre foi de
2008 estabelecendo que 50% vai ser utilizado, isso não é intenção de
quem quer bem utilizar a lei 114/2017, se o Governo do Estado diz que
vai haver a participação democrática, por meio de um decreto que o
governador vai editar ainda, por que não deixar os termos da Lei de
2008 que previa 15 membros de forma paritária? E aí eu faço a pergunta
para aqueles que vierem depois de mim: Qual é a alteração positiva que
está sendo feita na lei? O quê está sendo feito para melhorar o
cumprimento desta lei? Eu quero saber o porquê dessas mudanças, por
que estão retirando os 50% que estavam garantidos aos artistas
maranhenses, por que estão retirando a composição isonômica e
paritária dos membros da comissão avaliadora de projeto, por quê? A
lei estava em vigor desde 2008 e poderia já ter sido utilizada nos três
anos do atual governo, por que ele resolveu agora modificar? É
exatamente para que ele tenha 100% do controle dos recursos do
FUNDECMA, ao Governo do Estado não interessaria discutir em
uma comissão avaliadora onde nós tivéssemos a participação igualitária
entre membros do governo e representantes da cultura do Maranhão,
para o Governo do Estado não é interessante ter recursos onde a
metade desses recursos, por força de lei, tem que ser dos artistas e
produtores culturais do Maranhão, não, ele quer ter o cheque em branco
para utilizar até 100% dos recursos. Agora, me respondam as seguintes
questões: Se as alterações do governo forem aprovadas, ele vai ter o
controle total da Comissão Avaliadora de Projetos, a possibilidade de
usar até 100% dos recursos, qual é a diferença que vai fazer o edital? Se
quem vai avaliar é a comissão que o governo vai aparelhar e vai dizer
quem vai fazer parte? Se os recursos podem ser 100% utilizados por
projetos de iniciativa do poder Executivo? E o que acontece? O Poder
Executivo vai apresentar 100% dos projetos e a comissão que vai
avaliar é composta por quem? Pelos membros do governo, senhores
deputados e senhoras deputadas, e é isso que a Assembleia vai fazer, a
Assembleia do Maranhão, recursos que foram arrecadados ao longo
dos anos que hoje importam seis milhões e 500 mil reais. Nós vamos
entregar um cheque em branco? Para quê? O governo que vai dizer
quem vai ser aprovado porque o controle da comissão avaliadora vai
ser do governo e acabará a garantia de que 50% dos recursos sejam
obrigatoriamente para nossos artistas locais. A pergunta que fica é por
que retirar a garantia dos 50%, já que o governo pode utilizar até
100%? Foi exatamente por isso, senhoras deputadas e senhores
deputado, que fique claro, que o governo nunca utilizou os recursos do
FUNDECMA porque ele não queria utilizar a metade para os artistas
do Maranhão. Ele quer 100% para os projetos de iniciativa do Governo
do Estado. Aqui vou falar uma coisa que já ouvi de vários deputados,
mas que ninguém tem a oportunidade de falar. A Lei de Incentivo à
Cultura do Maranhão serve hoje tão somente à vontade do Palácio dos
Leões. Qual o projeto apresentado por algum artista que tem o apoio
da Lei de Incentivo à Cultura? Não. O carnaval, o São João, os eventos
que estão sendo feitos, todos são pela Lei de Incentivo à Cultura,
então, o Estado está deixando de gastar o orçamento que era para a
cultura para utilizar uma lei que, como o nome diz, deveria ser de
incentivo à cultura, mas o que está havendo é um desestímulo à cultura
porque os artistas maranhenses não conseguem romper a barreira do
partidarismo do governo que aí está e ter os seus projetos aprovados.
Não bastasse tudo isso, na prática a cultura do Maranhão sendo
acabada, sendo destruída, nós vamos agora dar o golpe de misericórdia
na cultura do Maranhão em relação ao FUNDECMA? Fazer com que
a comissão avaliadora caia de 15 para 10 membros e retirar as palavras
“tripartite” e “isonômica” para que o governo do Estado possa
manipular a sua composição, o texto da lei está aqui, está muito claro,
senhores deputados e senhoras deputadas, Artigo 6º, Parágrafo 2º,
50% dos recursos do FUNDECMA não poderão ser de iniciativa
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somente do Poder Público. Isso quer dizer que tinha que ser garantido
para os artistas os outros 50%, então a pergunta que faço e desafio é:
por que essas mudanças? A lei estava emperrando a utilização desses
recursos? É difícil para o governador nomear uma comissão avaliadora
que tenha de forma tripartite e isonômica a participação dos artistas
locais, difícil para o governador colocar na cabeça que no mínimo 50%
dos recursos do Fundecma, que foram arrecadados ao longo dos anos,
deverão ser aplicados em projetos de iniciativa dos artistas do
Maranhão? Mas não, ele precisa ter o controle de tudo e pelo visto ele
tem o controle de tudo e de todos porque é lamentável que a Assembleia
do Maranhão esteja chancelando, no dia de hoje, o fim do incentivo à
cultura do Maranhão. E portanto, Senhores e Senhoras Deputados,
quero dizer que tivemos a primeira oportunidade, tivemos a segunda e
teremos agora a terceira e última de não permitir essa injustiça com a
Cultura do nosso Estado, que será exatamente rejeitando esse Projeto
de Lei, porque os principais pontos desse projeto de lei são exatamente
esses que o Governo está conseguindo: acabar com a democracia na
comissão que avaliará os projetos e retirar a obrigatoriedade de que
50% dos recursos sejam utilizados pelos artistas, Senhoras e Senhores
Deputados. E o pleito que fica é pela rejeição do Projeto de Lei n.º 114/
2017. E aqui faço o desafio: quero que me apontem quais são as
melhorias que serão obtidas com essas duas alterações que a Casa
acabou de aprovar? A mudança na composição da Comissão de Avaliação
e a retirada da garantia dos 50% dos recursos. Quero que me digam o
que vai melhorar para a Cultura do Maranhão com essas alterações que
foram feitas?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Inscrito para discutir o Deputado Adriano
Sarney, por 10 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, vou abrir mão da discussão e vou apenas encaminhar ao
final da discussão, porque estamos todos cansados já, mas ao final vou
encaminhar pelo Partido Verde, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tudo bem, Deputado Adriano. Deputado Marco
Aurélio inscrito para discutir, por 10 minutos com apartes e em seguida
o Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa que acompanha esta Sessão, esta discussão, há
muita retórica no que está sendo colocado na manhã de hoje. Há muita
falácia, há muita demonstração de preocupação de pessoas que não
tiveram essa preocupação, Deputado Rogério, quando o fundo foi
criado, em 2008, nunca foi regulamentado e não cobraram a
regulamentação desse fundo. Há muita retórica, portanto. Se tivesse
uma preocupação teriam cobrado sua regulamentação. E uma prova de
que estão dando certo os investimentos da Cultura do Governo Flávio
Dino é que há poucas semanas, e aí pouca gente quer lembrar disso, há
pouca semanas o próprio Governador Flávio Dino enviou para esta
Casa uma medida provisória aumentando o orçamento da lei de incentivo
à Cultura. Deputado Carlinhos Florêncio, aumentou de 0,4% para
0,5% da arrecadação do ICMS. Quem já fez isso? Quem já aumentou
esse orçamento, esse teto dos investimentos pela lei de incentivo?
Qual foi o outro Governo que já fez isso? O Governador Flávio Dino
fez, mas tem quem não queira ver. Tem quem não queira ver. Inclusive
houve pessoas que tentaram até confundir dizendo que esse recurso,
ou seja, em um primeiro momento chegaram dizendo de que estaria
modificando a Lei de Incentivo à Cultura. Pelo contrário, a Lei de
Incentivo permanece intacta e inclusive tem recebido mais orçamento.
É o diferencial do Governo Flávio Dino. E trabalha, Deputado Roberto
Costa, com total isenção. Não há nenhum tipo de seleção para quem
vai ser beneficiado em um projeto para conseguir o certificado de
mérito cultural, não há qualquer descriminação. Há pouco perguntaram:

Me cite pelo menos um artista que já foi beneficiado? Eu cito vários:
César Nascimento, Boi Barrica, Pão com Ovo, Bruno Batista, Flávia
Bittencourt, Boi de Morros, Boi da Maioba e vários outros grupos de
bumba meu boi aqui do Estado do Maranhão. E ainda mais, como não
há perseguição até o ex-deputado Joaquim Haickel tem vários projetos
aprovados pela lei de incentivo por meio do belo trabalho que tem
desenvolvido na parte de audiovisual, não há qualquer discriminação.
Mas há, na verdade, uma intenção de desconstruir o que tem sido feito
no Governo Flávio Dino. A lei de incentivo ninguém quer olhar. A
oposição não quer olhar que foi aumentado esse orçamento, esse teto
da lei de incentivo. E agora vem para esta Casa um projeto de lei que
regulamenta um fundo que desde 2008 está criado e ninguém
regulamentou, mas também não cobraram. Os que hoje se alvoroçam
cobrando, mas no passado não cobraram. Esta lei foi enviada para cá
para a Assembleia ainda no início do primeiro semestre, mas não
cobraram e hoje a gente está discutindo e vai votar logo em seguida.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA- Deputado
Marco Aurélio, depois eu queria um aparte quando fosse possível.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Marcos, eu quero aqui primeiro externar a minha posição
pública em relação a esse projeto que nós vamos votar, e faço de forma
muito tranquila. Primeiro, porque a minha vida também, inclusive
política, também sempre esteve ligada à cultura. Eu sempre participei
do Conselho Estadual de Cultura. Cheguei a presidir o Conselho
Estadual de Cultura. Venho da comunidade ali do bairro do Codozinho,
da Madre de Deus, Lira, Belira, que é a essência da cultura, inclusive,
do Maranhão. E ontem, quando estava se discutindo esse projeto, eu,
inclusive no primeiro momento, tive até uma posição contrária, porque
acreditava eu que estava se discutindo já a questão da lei do incentivo.
E eu acho que é uma das maiores conquistas do nosso sistema cultural
é a lei do incentivo. E essa lei foi criada, foi construída, inclusive, aqui
na nesta Casa pelo ex-deputado, inclusive, Joaquim Haickel. E depois
o Poder Executivo, a Governadora Roseana aprovou. E se mantém até
hoje, inclusive, com o acréscimo que já foi feito pelo atual Governo. E
tem sido uma lei fundamental para o fortalecimento da nossa cultura.
Eu vi aqui alguns companheiros, inclusive, na tribuna o Zeca da Cultura,
que é o presidente da Associação das Danças Portuguesas, meu colega
do Lira. Também já fui brincante de dança portuguesa. Vi aqui o Silvério
Júnior, o Boscotô, que é da Máquina de Descascar Alho, que também
eu participo lá na Madre de Deus. Sou fundador da Máquina. Vejo uma
pessoa também lutadora, o Brasa, que sempre sai em defesa da nossa
cultura. Inclusive tem algumas posições, inclusive, diferenciadas da
minha, mas que eu respeito a posição de cada um. Em relação a essa
situação desse projeto, hoje, nós temos que ver de forma muito clara.
Eu não estou falando aqui fazendo defesa de governo e nem defendendo
oposição. Eu estou vendo como uma pessoa que sempre viveu a cultura
e não apenas aqui dentro da Assembleia, porque fazer cultura
principalmente cultura popular é saber das dificuldades que as
brincadeiras têm, que o Zeca da cultura aqui, que é presidente da
Associação de Cultura, sabe quando as danças portuguesas saem não
tinham o mínimo de apoio até no transporte do ônibus e ficavam os
brincantes muitas vezes vestidos, a caráter, sem ter para aonde ir, pela
falta não de contrato, mas pela falta de transporte. Eu vejo aqui os
Brasas na mesma luta dos blocos organizados, blocos tradicionais, das
tribos de índio que são feitas, que formam a nossa cultura do nosso
Estado. E eu disse que tinha duas duvidas: Uma em relação à questão
da mudança dos 50% em relação ao governo ter o direito a fazer todo o
investimento dos 100%, conversei hoje pela manhã, inclusive também
junto com o senhor com o secretário de Cultura e que deixou bem claro,
inclusive a lei mostra isso, o que o governo pode usar 100%, os
produtores, os artistas também poderão apresentar na sua totalidade
também os 100%. Agora quem fazer a escolha desses projetos? É bom
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que se diga, de forma clara, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum
sentimento político de transformar isso num cavalo de batalha onde o
que se discute a menos da verdade é o fortalecimento da nossa cultura
nesses casos. Porque discutir cultura aqui é muito bom, eu quero ver
discutir é dentro das comunidades, é descer para Madre Deus, é descer
para o Lira, é descer para Belira, é descer lá para Liberdade, é descer
para as brincadeiras do interior do Estado que também vivem
necessitando desses apoios. Discutir cultura é isso. Agora, disse isso
para o secretário: O mais importante para mim é saber quem fará a
escolha desses projetos, porque uma das maiores reivindicações que
sistema cultural nosso tinha sempre foi a questão dos editais públicos
para que pudesse dar oportunidade, democratizar o acesso do recurso
à cultura, porque, em muitos casos, se não sabem, a gente sabia que
ficava perdido em função de uma ou duas agremiações e a maioria das
brincadeiras terminava não tendo acesso, diga-se de passagem, eu com
a secretaria Olga Simões por muito lutamos também para que os editais
fossem feitos na época da Olga e avançamos e acho que só teremos
realmente a democratização de todo o conjunto, a partir de todos os
recursos, provenientes da cultura, sejam feitos dessa forma, por meio
de editais, essa sempre foi uma luta minha, uma luta da secretaria Olga
e uma reivindicação do sistema cultural e o secretário me deu uma
posição hoje e quero e eu estou votando acreditando na palavra do
secretário, porque se fizer diferente, eu cobrarei e subirei à tribuna,
como estou falando aqui hoje, que a questão da comissão, o que era 15
se tornou 10, mas ia manter essa paridade, de 05 do poder público e 05
das entidades representativas da cultura, que é fundamental a sua
participação. Então, eu voto é exatamente acreditando na palavra do
secretário, se tiver alguma modificação, eu serei o primeiro a subir, mas
quero dar o voto de confiança ao secretário pela postura que ele teve
hoje de esclarecer todos esses pontos que eu coloquei para ele hoje,
então eu fico muito tranquilo e de cabeça erguida porque eu sei o que é
o sistema cultural no Maranhão, eu sei o que é as brincadeiras fazem
para fortalecer a nossa cultura. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Roberto, eu agradeço, não vai dar mais tempo, deputado
Júnior, de conceder aparte, que o meu tempo já está exíguo, eu quero
reforçar o projeto que está sendo votado dá condições de serem
ampliados investimentos na cultura do Estado do Maranhão, este valor
que hoje tem no fundo de 6,5 milhões e meio será aplicado com editais
que serão lançados, com total transparência e a palavra do governo é
firme em garantir essa paridade, conforme o próprio deputado Roberto
Costa falou. Serão cinco membros do Poder Público e cinco membros
de setores da cultura, o que será amplamente debatido inclusive no
Conselho Estadual de Cultura. Quero, portanto, reforçar que o
Fundecma, uma vez um edital sendo lançado e um projeto sendo
aprovado, não precisará sair atrás de patrocinadores porque já haverá
o recurso no fundo. Será um grande ganho para o povo do Maranhão,
portanto, deputado Rogério, votar contra esse projeto é votar
exatamente contra esse investimento na cultura. Quero deixar bem
claro que votar contra esse projeto é votar contra esse investimento na
cultura. Quem votar contra esse projeto é falar o seguinte: que esses
seis milhões e meio continuem lá acumulados e que entrem outros
recursos e não sejam investidos, o governo não vai utilizar desse recurso
para fazer projetos que ele já faz hoje por meio do orçamento da
Secretaria de Cultura, todos serão por editais, as entidades participarão.
Isso será importante, diferente do que antes era feito quando se fortalecia
com exclusividade, com prioridade de alguns grupos. Agora não, é de
forma democrática, todos poderão participar. Portanto, reforço, com a
mesma segurança do governo, o governo Flávio Dino, que, há poucos
dias, enviou para esta Casa uma medida provisória aumentando o
orçamento da lei de incentivo, aumentando em 25% por sinal, que era
0.4 e passou a 0.5% da arrecadação do ICMS. É com esta segurança
que avançaremos reforçando a cultura que não terá perdas. Há pessoas
que estão dizendo que vai haver perdas, mas não vai haver perdas.
Esse fundo nunca tinha sido nem disponibilizado, mas a partir de
agora, da votação, da aprovação, ele será disponibilizado, investido

com total transparência e participação por meio dos editais públicos
que serão lançados. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Encerrada a discussão. Em votação.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano vai encaminhar pelo Partido
Verde. Cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, maranhenses. Eu sei que já estamos próximos da hora do
almoço e decidi por apenas encaminhar porque, em pronunciamento
anterior... Eu peço, por favor, o silêncio dos nobres deputados para
que a gente possa nos concentrar no discurso. Em pronunciamento
logo no momento da aprovação do requerimento de urgência desse
projeto imoral do governo do Estado, eu subi a esta tribuna e denunciei
o golpe do governo comunista mais uma vez para a cultura do Maranhão.
É de fato e é sabido que o governo comunista não trata a Lei de Incentivo
à Cultura da forma que era para ser tratada e da forma que governos
anteriores trataram. É fato, deputado Roberto Costa, V. Exa. que é da
área de Cultura sabe muito bem que o tratamento da Lei de Incentivo à
Cultura não é o mesmo, hoje no governo comunista, do que no governo
passado e nos governos passados. Por que digo isso? Porque tenho
participado de reuniões com as empresas CEMAR, Mateus e outras
empresas que sempre participaram da questão do apoio aos grupos
tradicionais, aos grupos folclóricos, aos produtores independentes de
cultura e eles, os diretores, gente graúda dessas empresas dizem para
não ser registrado aqui nesta tribuna, mas hoje com o amor que tenho
pela Cultura do Maranhão posso aqui dizer, porque segredos nós
guardamos quando ele é benéfico, mas quando não é benéfico ele tem
que ser dito aqui em voz alta. Os diretores dessas grandes empresas
dizem que o Governo do Estado chamou, e chama todas essas empresas
a utilizarem 100% dos recursos da Lei de Incentivo para os eventos do
Governo do Estado. Ou seja, eventos de Carnaval, de Ano Novo,
eventos que deveriam ser custeados com o dinheiro do Tesouro, dinheiro
da Secretaria da Cultura, dinheiro direcionado para esses eventos como
sempre foi feito e a Lei de Incentivo é para incentivar justamente os
grupos independentes, os grupos tradicionais como sempre foi feito,
sempre foi feito e terá que ser feito cada vez mais. Era para ser feito
cada vez mais. O Deputado Marco Aurélio sobe a esta tribuna e se
equivoca quando diz que o Governo do Estado aumentou a verba para
a Lei de Incentivo Cultural, porque não conhece o que é a Lei de
Incentivo. A Lei de Incentivo não tem verba, Deputado Marco Aurélio.
A Lei de Incentivo é o que é tirado de desconto do ICMS dessas
empresas e é aplicado. Muito bem, Senhor Presidente. Acho que tudo
o que nós devíamos falar aqui já foi dito pelos outros Deputados, foi
pontuada a questão da falta de garantia. O que se trata, Senhoras e
Senhores Deputados e Deputadas, é a garantia do FUNDECMA, do
investimento do FUNDECMA que antes, em 2008, não adianta nem
falar aqui, os Deputados que gostam de falar de oligarquia, não adianta
nem falar em oligarquia, porque quem fez essa lei que hoje está sendo
completamente deformada pelo governo comunista foi o Governador
Jackson Lago, do PDT. Aqui nós temos a maior bancada aqui que é do
PDT, essa lei que estamos deformando hoje, com o apoio da Oposição,
é a Lei de Jackson Lago. Respeitem! Respeitem a Lei do Jackson Lago
aqui se vocês quiserem avançar em alguma coisa. Aqui não se trata de
Sarney ou não Sarney, se trata da Cultura no Estado do Maranhão.
Então, senhores e senhores, essa lei de 2008 que dá garantia de 50% da
aplicação do FUNDECMA, do Fundo da Cultura para entidades
representativas, instituições culturais privadas, produtores culturais,
artistas, essa lei que garante. Não é a palavra do Secretário que vai
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garantir alguma coisa, não é a palavra do Governador que vai garantir
alguma coisa, é a lei, é o que está no papel, na tinta da lei que querem
tirar. Agora eu vou aqui votar a favor de uma mudança confiando na
palavra do Secretário? Não. Eu vou confiar na Lei do Maranhão, porque
essa lei tenho certeza que será cumprida. E se não for cumprida, será
mais uma vez denunciada aqui na tribuna, porque a lei aqui é soberana.
Só para finalizar, Senhor Presidente, outras questões que nós íamos
pontuar e que já pontuamos no discurso anterior que foi a questão da
falta de transparência, de democracia, da questão republicana mesmo,
que a gente não consegue visualizar no governo comunista. Isso aqui já
foi dito por outros deputados, a questão de retirar os direitos, diminuir
os conselheiros, o número de conselheiros. Essas questões já foram
discutidas e já foram debatidas amplamente aqui. Então agora, Senhor
Presidente, o que eu quero deixar é que os líderes aqui desta Casa se
reúnam para finalizar e que a gente possa fazer um último acordo,
acordo dos líderes das bancadas, dos líderes dos partidos. Porque a
gente hoje, eu dei entrada, Senhor Presidente, eu dei entrada... Na
verdade, não foi hoje. Na verdade, foi desde a semana passada, quando
eu fiz o meu pronunciamento. Logo após aqui o requerimento de
urgência, eu dei entrada, Senhor Presidente, em um requerimento para
fazermos uma audiência pública, para discutirmos mais esse projeto.
Nós precisamos discutir mais esse projeto. Nós precisamos saber por
que aqui alguns deputados de maneira equivocada dizem que esse
projeto não foi regulamentado. Ora se nós temos a Lei de 2008, Senhor
Presidente, como é que esse projeto não foi regulamentado? Se nós
estamos aqui discutindo aqui justamente a questão da regulamentação
desse projeto da nova regulamentação desse projeto. Então isso é um
verdadeiro absurdo. Eu deixo aqui, Senhor Presidente, é o seguinte:
estão atropelando mais uma vez uma lei de 2014, aí sim, da governadora
Roseana Sarney. Porque essa, sim, tem amor à cultura do Estado do
Maranhão. Fez em 2014 uma lei de número 10.159, aprovada por esta
Casa e no seu artigo 7ª do conselho estadual de cultura, que diz o
seguinte: O Conselho Estadual de Cultura é órgão colegiado com
atribuições normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, tendo
por finalidade promover a gestão democrática da política estadual de
cultura. Então eu quero saber, Senhor Presidente, se o Conselho estadual
de cultura foi ouvido, se o Conselho estadual de cultura foi consultado
em relação a essa alteração. Por que se não foi, Senhor Presidente, aqui
nós estamos cometendo um erro até legal, um erro que depois pode ser
até cogitado, pode ser até questionado na justiça, pela OAB, por outros
entes. Porque esse projeto por tudo e pelo que parece se o Conselho
estadual de cultura não foi realmente consultado, isso aqui pode ser
um projeto inconstitucional. Então não podemos, mais uma vez, votar
um projeto inconstitucional como é também praxe aqui nessa Casa.
Hoje mesmo nós quase votamos um projeto aqui que já veio e retornou
para esta Casa mais de duas vezes, porque o governo segue errando a
questão da redação. Então, Senhor Presidente, eu peço mais uma vez,
antes, nesse um segundo, nesse um minuto entre a votação e esse meu
pronunciamento, que os líderes se reúnam e que a gente possa fazer
um acordo geral aqui para que a gente possa fazer, primeiro, uma
audiência pública, dar mais transparência, chamar o pessoal da cultura.
Alguns estão presentes aqui para que a gente possa discutir e debater
mais isso, dar mais transparência. E se a gente sair dessa audiência
pública achando que realmente esse é um projeto que vale a pena fazer,
eu sou o primeiro a votar. Mas está faltando transparência, está faltando
transparência e temos argumentos tanto de ambos as partes. Então por
favor, Senhor Presidente, a gente pode chamar os líderes aqui para que
a gente possa adiar essa votação. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Para encaminhar pelo Bloco Independente o
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados e senhoras
deputadas, eu ouvi atentamente os argumentos daqueles que me
antecederam e quero acreditar que alguns usaram alguns argumentos

que não foram por má-fé, acho até que foi por desconhecimento da
matéria, não acredito que alguns argumentos que foram lançados aqui
desta tribuna tenham sido por má-fé, primeiro, que o que nós estamos
fazendo é regulamentando a lei, ora, senhores, essa é uma lei de 2008,
que já está em vigor, desde de 23 de dezembro de 2008, e não se
regulamenta a lei que já está sancionada, a lei é regulamentada por um
decreto, não pela alteração de uma lei, o que nós estamos fazendo aqui
é alterando a lei do FUNDECMA para pior e o que me deixou frustrado
em toda essa discussão é que eu pedi que alguém viesse à tribuna dizer
por que estão mudando o artigo da Comissão Avaliadora de Projetos e
aí dizem, não, vocês que são representantes da cultura, vão continuar
os representantes da cultura, meus amigos, a forma como está a lei hoje
prevê uma comissão tripartite e isonômica de 15 membros, quer dizer
que são 5 do governo, 5 dos artistas, 5 dos produtores culturais. Então,
vocês teriam maioria e agora está sendo reduzida para dez, onde estão
dizendo que a metade vai ser de vocês, mas vocês já perderam a maioria
da comissão, a verdade tem que ser dita, a lei é clara, era tripartite de 15
membros, então era 5, 5 e 5 e já foi reduzida para 10. Este é o primeiro
ponto que tem que ficar claro; segundo ponto que tem que ficar claro,
a questão de que até 100% dos recursos do FUNDECMA podem ser
usados pelas entidades, isso já estava na lei, eu vou ler para vocês: Da
totalidade dos recursos do FUNDECMA não poderão ser aplicados
mais de 50% oriundos do Poder Público, mas se os 100% forem
aplicados para os artistas. Pode. O que não pode é ser aplicado 100%
para o Poder Público e é isso que a lei impedia, mas estão retirando a
garantia. E aí eu ouço dizer: Não, vamos aprovar essas alterações que
ninguém até agora conseguiu explicar que são alterações para melhorar
dizendo que a gente vai confiar no governo e aí eu digo a vocês: Quando
vocês estiverem com o cachê atrasado confiem no governo, quando
vocês não tiverem um projeto de vocês aprovado, confiem no governo.
É esse o recado que uma parte dos deputados está dando a vocês.
Vocês não têm que confiar no governo, acima do governo está a lei. E o
que está sendo feito hoje é alterando a lei que garantia a vocês uma
participação majoritária no conselho, que garantia que os recursos, no
mínimo, 50% teriam que ser utilizados por vocês, é isso. Eu pedi que
qualquer um viesse aqui dizer para mim o que está mudando para
melhor. Então, que fique bem claro aos deputados que vão votar o
projeto, o que está sendo votado, senhoras e senhores deputados, não
é a regulamentação dessa lei, essa lei não precisa de regulamentação, a
lei está sendo alterada e alterada para pior. Que fique claro isso. Segunda
situação, essa lei só será regulamentada e aí sim eu quero ler para
vocês. Artigo 16 do projeto que vai ser votado: O Poder Executivo por
meio de decreto no prazo de até 90 dias expedirá instruções para a fiel
execução desta lei, bem como delegará conforme o caso ao secretário de
Estado de Cultura e Turismo competências para instruir atos
normativos complementares. Portanto, senhores, aqueles que têm uma
boa amizade com o secretário de Cultura, boa sorte! Aqueles que não
tiverem, tchau, porque a garantias da lei irão embora com a aprovação
dessa lei e é por isso que os deputados ainda têm um último momento
de rejeitar esse projeto de lei porque os dois principais pontos, volto
a dizer, esse projeto na verdade não teve outro objetivo que não tenha
sido retirar a democracia da comissão avaliadora de projetos e retirar a
garantia de 50% de recurso do FUNDECMA para os artistas locais e
aí, senhoras e senhores deputados, fica aqui a clareza de que quem
votar esse projeto estará votando para, primeiro, vou falar inclusive
em números, retirando os 15 participantes. A lei está aqui de forma
tripartite e isonômica: eram 05 do governo, 05 dos artistas e 05 dos
produtores, mas retiram 05 de cara, vão ficar só 10 sob a confiança de
o governo elaborar um decreto para dizer que será isonômico. Será que
é isto que o povo da cultura quer? Ficar na mão do governo? Será que
o povo da cultura quer é continuar a depender e ficar fazendo suplícios
na porta da Secretaria de Cultura para receber os seus cachês depois de
meses que se apresentaram? Quando na verdade a gente sabe que os
recursos da cultura precisam ser antecipados em uma parte para poder
preparar as manifestações. Portanto, senhoras e senhores deputados,
que nenhum deputado vote aqui sabendo e depois dizendo que não
soube o que foi que votou. O que nós estamos votando aqui não é a
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regulamentação da lei de 2008, o que nós estamos fazendo são alterações
na lei de 2008 e para pior. Eu fico imaginando como é que vai ficar a
situação daqueles depois que perceberem que lançaram os editais, mas
a maior parte dos projetos que foram aprovados, porque a comissão
será do governo, foi de iniciativa do governo e depois não poderão
reclamar ou falar nada. Portanto, senhor presidente, voto com muita
tranquilidade, não serei o coveiro da cultura do estado do Maranhão.
Por isso, meu voto é não e peço a votação nominal do referido projeto
de lei, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Vou colocar o projeto de lei em votação, mas
antes vamos apreciar o requerimento de votação nominal. V. Ex.ª vai
encaminhar, deputado Rogério? Deputado Rogério Cafeteira por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu vou fazer uma fala rápida, senhor presidente, de
encaminhamento do voto pelo SIM e quero reiterar aos colegas de
parlamento. Votar NÃO é votar contra a cultura do Maranhão, votar
contra esse projeto é votar contra a cultura do Maranhão, repito, eu
gostaria de saber onde estavam os defensores da cultura do Maranhão
desde 2008 porque até agora os seis milhões e meio tão propalados
aqui não foram utilizados. Isso que é defesa? É assim que se defende a
cultura, deputada Nina? Esse que é o interesse que se tem pela cultura?
Eu pediria até, presidente Othelino, que a Mesa pudesse me confirmar,
mas, salvo engano, hoje eu vi propostas aqui de fazermos audiências
públicas e abrirmos o diálogo. Eu gostaria de saber a data em que esse
projeto chegou aqui. Salvo engano, foi em abril, então, se realmente
essas pessoas estivessem interessadas na cultura, essa discussão deveria
ter sido feita há muito tempo. O problema é que tudo, principalmente
no ano que antecede o ano eleitoral, se politiza. Então uma iniciativa
positiva do Governo é politizada apenas por interesses eleitorais. Eu
realmente fico entristecido com essa posição de alguns, apesar de ter
ouvido aqui do Deputado Adriano que iria apoiar a aprovação do
projeto e de já quero agradecer ao Deputado Adriano. Então, Senhor
Presidente, só para reiterar, esse projeto é benéfico à Cultura do
Maranhão, ele democratiza os recursos da Cultura para as entidades. E
aqui repito, a lei de 2008, que constituiu o FUNDECMA, exige que
todos os recursos sejam utilizados por meio de editais públicos. Então
qualquer que seja a manifestação cultural, Deputado Max,
obrigatoriamente passará por editais públicos e pelas entidades de
cultura. Isso sim é democratizar o recurso da cultura. Isso sim é não
direcionar partidariamente nem politicamente os recursos da cultura.
Agradeço a todos pela atenção e encaminho o voto pela aprovação do
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, vou colocar em votação o
requerimento verbal do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, pela ordem. Eu fui citado nesse discurso de maneira
equivocada.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) - Eu acho que o Deputado Rogério Cafeteira ficou tão
estressado, está tão estressado que está votando contra a Cultura que
quer colocar coisa na minha boca. Eu nunca disse que ia aprovar esse
projeto. Eu falei que eu era a favor de mais transparência, falei que eu
era a favor que pudéssemos fazer audiência pública e se na Audiência
Pública os argumentos a favor do Projeto me convencerem, eu seria o
primeiro a votar a favor. O que não é o caso. Deputado Rogério Cafeteira,
V. Exa. como líder quer fazer uma Audiência Pública para dar mais

transparência ao Projeto? Deputado Cafeteira, V. Exa. aceita
prorrogarmos por mais uma Sessão para que a gente possa fazer
Audiência Pública, Deputado Cafeteira?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Adriano, eu gostaria da confirmação da data da chegada do
Projeto? Foi em abril?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Responda,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA -
Deputado Adriano, Vossa Excelência não vai fazer politicagem com
isso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Responda.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Eu exijo
as notas taquigráficas. O Projeto ser aprovado com o apoio da oposição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Responda:
quer ou não quer? Sim ou não?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Não.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Não quer
dar mais transparência.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Se Vossa
Excelência não é diligente, se V. Exa. não presta atenção nos Projetos
que chegam...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, pediria que encerrássemos
essa discussão. O Projeto, Deputados Adriano e Rogério Cafeteira, foi
protocolado no dia 23, foi publicado no dia 23 de maio deste ano. Em
votação o requerimento verbal do Deputado Braide. Os deputados que
forem favoráveis ao requerimento, para votação nominal, permaneçam
como estão. Os contrários fiquem de pé. Rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Aprovado,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, primeiro gostaria de uma informação da
Mesa que fosse confirmada. O Projeto chegou a esta Casa no dia 23 de
maio, no dia 13 de junho, eu tenho uma Emenda que foi apresentada e
que foi publicada no Diário desta Casa. Então que fique claro que
desde quando chegou esse projeto foi detectada essa injustiça com a
cultura do Maranhão. E eu peço, inclusive, que a Mesa confirme a
informação que eu estou falando, quando da apresentação da minha
emenda no dia 13 de junho e que minha Emenda foi rejeitada quando
votada na Comissão de Constituição e Justiça. Então que fique claro
isso, para não dizer que estamos discutindo esse projeto só agora.
Segundo, se é um projeto tão bom, Senhor Presidente, se é a favor da
cultura, por que a base do Governo não quer votar de forma nominal
para saber como vota cada deputado? Isso aí é a prova, Senhor
Presidente, que está sendo enterrada a cultura do Maranhão.
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O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Todas

as votações aqui são abertas, Deputado Braide. Todos têm acesso a
votos. É só V. Ex.ª, se achar adequado, pedir a confirmação da votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, vamos apreciar. Em
votação do Projeto de Lei, nº 114/2017. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Com os votos contrários dos
Deputados Eduardo Braide, César Pires, Max Barros, Wellington do
Curso, Edilázio Júnior, Adriano Sarney, Sousa Neto, Nina Melo.
Deputado Zé Inácio e Deputada Francisca Primo votaram a favor do
projeto. Estão em pé por que já estavam, Deputado Max. Vai à sanção.
Projeto de Lei nº... Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem)– Se fala muito em democratização dos projetos e tem uma
parte de 30% da população maranhense que está fora desse projeto, e
eu gostaria que também fosse lançado até eles. Eu estou com o Salmo
150 aqui aberto que diz: “Louvai-o com som de trombeta; louvai-o
com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o
com instrumento de corda e com órgãos”. Eu gostaria, Senhor Presidente,
pedir ajuda do senhor da Casa, para poder levar isso para todas as
convenções evangélicas, porque quando se tem um grande festival
evangélico, independente da cidade, fica lotado até a questão da hotelaria.
Portanto eu gostaria de levar isso também para as nossas igrejas, porque
lá também se faz cultura, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Feito registro, Deputado Cabo Campos. O
projeto de lei nº 326, de autoria do poder Executivo, que trata e dispõe
sobre a criação do programa Maranhão Solidário, assim como o projeto
de resolução legislativa do Deputado Roberto Costa, que concede o
título de cidadão maranhense ao senhor Charles Frederique Maia
Fernandes, dependem de parecer. Eu vou suspender a sessão para que
as comissões emitam os pareceres e, em seguida, daremos segmento à
Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURELIO
– Presidente, projeto de Lei n.º 326, de autoria do Poder Executivo (lê).
Foi aprovado. Registro o voto em separado do Deputado Eduardo
Braide, mas que também é favorável ao Projeto. Peço a publicação do
mesmo. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado
Roberto Costa (lê), Mensagem de Aplauso, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, também aprovado por unanimidade nas comissões.
Trabalho está encerrado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação o Projeto de Lei nº 326. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 006 fica transferido
para a sessão de amanhã. Projeto de Lei n.º 116, de autoria do Deputado
Bira. O Deputado está ausente, fica transferido para próxima sessão.
Projeto de Lei n.º 281/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que altera o artigo 1º da Lei n.º 3.754, em 27 de maio de 1976 (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que
altera dispositivos da Lei n.º 10.489. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Votado em segundo
turno. Vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa 051/2017, de
autoria do deputado Roberto Costa, concede Título de Cidadão
Maranhense ao senhor Charles Frederick Maia Fernandes, natural de
Mossoró, Rio Grande do Norte. Em discussão, em votação os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Foi à

promulgação. Deputado Vinícius, Vossa Excelência ficou de pé porque
vota contra o Título de Cidadão? Moção, de autoria do deputado Bira
do Pindaré. O deputado está ausente fica transferido para a próxima
Sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário, Requerimento, de
autoria do deputado Cabo Campos (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 987, de autoria do deputado Cabo Campos (lê). Deputada
Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Peço ao
deputado Cabo Campos para subscrever o Requerimento 287 e já
adiantando 288.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Subscrito pela deputada Valéria Macedo. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento 988, de autoria do Deputado
Cabo Campos (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 992,
de autoria da deputada Valéria Macedo (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 993, também de autoria da deputada Valéria Macedo
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído, na Ordem do Dia
de amanhã, o Requerimento nº 976, de autoria do deputado Edilázio,
que se encontra ausente. Requerimento nº 994, de autoria do deputado
Adriano Sarney (lê). Deferido. Requerimento de autoria do deputado
Stênio Rezende. Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária
de quinta-feira, 14 de dezembro: Medida Provisória 259/2017, do Poder
Executivo; Projetos de Lei 310, 311 e 312, do deputado Eduardo Braide;
Requerimento 996/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney;
Requerimento 997, de autoria do deputado Junior Verde; Requerimento
998, de autoria do deputado Ricardo Rios, além dos dois projetos da
deputada Valéria.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado
Rafael? Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Presidente,
eu gostaria de usar o Tempo da Liderança do Partido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Lei, Vossa Excelência quer utilizar o
Tempo da Liderança? Por cinco minutos, sem apartes. Em seguida,
chamarei o Bloco Independente.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Senhor presidente deputado Othelino Neto, demais
membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, TV e rádio,
imprensa. Senhor presidente, não podia deixar passar em branco a
alegria e a emoção que hoje senti quando o nosso governador do Estado
entregou mais um equipamento da mais alta relevância e importância
para diminuir a desigualdade social, para amparar aquelas pessoas
sofridas em razão de uma doença, massa que poderão ser bem acolhidas
pelo serviço público com a inauguração da Casa de Apoio ao Paciente
Portador de Câncer. Instalações do mais alto padrão, com internação,
com cozinha climatizada resgatando a dignidade daquelas pessoas
sofridas que procuram na capital o seu tratamento oncológico e muitas
vezes apesar do estigma da doença, apesar das filas a que elas são
submetidas, muitas vezes elas não têm onde se hospedarem. Portanto,
a Secretaria de Estado da Saúde e toda a sua equipe, em particular o
senhor Secretário de Saúde está de parabéns. E ao Governador que vem
fazendo um honroso trabalho de diminuição das desigualdades sociais,
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de amparo àqueles que mais necessitam do aconchego, do carinho e de
políticas públicas voltadas para essa classe que sempre foi abandonada
neste estado do Maranhão. Portanto, quero dizer aqui da minha emoção
em ter participado, hoje, dessa inauguração com tantas outras que este
Governo tem propiciado para as pessoas mais carentes como uma
forma de inclusão social. Já tínhamos projetos como a Casa do Espectro
do Autista, como a Casa antes de veraneio no estado do Maranhão, do
Governo, hoje é uma casa modelo para o Brasil todo que trata das
patologias neurológicas, em especial a microcefalia. São projetos como
esses que dignificam um Governo que faz com que a avaliação, no
Brasil, deste Governo é extremamente gratificante. Então hoje podemos
assegurar a essa comunidade carente, necessitada, sofrida e, acima de
tudo, essas famílias que chegam à nossa capital e não têm onde se
hospedar. Portanto, além de ter já criado estruturas como em Imperatriz,
para tratar desta nosologia, assim como tem ajudado aquele hospital
de referência, o Hospital Aldenora Bello que em dois meses estará
recebendo do Estado mais um aparelho para dar celeridade ao
atendimento dos doentes portadores de câncer. Portanto, mais uma
vez, o Governo do Estado por meio do seu programa inovador e de
muita competência, na saúde pública, vem desenvolvendo. Parabéns
Senhor Governador, e a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde
por essa ferramenta de trabalho mais importante para o povo do
Maranhão. Muito obrigado. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Por falta de quórum, encerro a Sessão.

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

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

Às nove horas e trinta imuntos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida,  Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Humberto Coutinho, Léo Cunha, Rafael
Leitoa, Rigo Teles e Wellington do Curso. O Presidente, em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados Vinícius Louro,
Fábio Braga, Júnior Verde, Professor Marco Aurélio e Zé Inácio. Não
havendo oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia anunciando, em segundo turno, votação
nominal a Proposta de Emenda Constitucional nº 007/17, de autoria do
Deputado Fábio Macêdo, que altera a redação do § 3º do Art. 29 da
Constituição do Estado do Maranhão, com parecer favorável da
Comissão  de Constituição, Justiça e Cidadania. Conforme a chamada
nominal, a referida PEC foi rejeitada pelo votos dos Deputados: Adriano
Sarney, Ana do Gás, Cabo Campos, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Professor Marco
Aurélio, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Toca
Serra e Vinícius Louro, em número de 15 (quinze) e votaram sim os
Senhores Deputados Bira do Pindaré, César Pires, Edson Araújo, Fábio

Macêdo, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo
Cutrim, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende e Zé Inácio, em numero de
12 (doze). Em único turno, foi aprovada a Medida Provisória nº 258/
2017 (Mensagem Governamental nº 096/17), que institui a gratificação
por condição especial de trabalho aos Gestores Escolares que integram
a Rede Pública Estadual de Ensino, com parecer favorável da CCJC.
Ainda em único turno, foram aprovados os Pareceres  da CCJC nºs:
445/2017, em redação final aos Projeto de Lei nº 299/2017, de autoria
do Deputado Josimar Maranhãozinho, que dispõe sobre a isenção de
pagamento de tarifa para embarque de viaturas e motocicletas da Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e do Sistema Prisional, em
transporte hidroviário, ferry-boat e 448/2017, em redação final ao
Projeto de Lei nº 332/2017, de autoria do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e
Vencimentos, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão. Os citados Projetos de Lei foram
encaminhados à sanção governamental. Na sequência, o Presidente
anunciou em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto
de Lei Complementar  nº 019/2017, que  altera a Lei Complementar nº
197, de 06 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, suspendendo
os trabalhos para que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
e Administração, Pública e Seguridade Social emitissem seus respectivos
pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou
que o referido Projeto foi retirado da Ordem do Dia, por vinte e quatro
horas, em virtude do pedido de vistas feito pelo Deputado Eduardo
Braide.  O Projeto de Lei  nº 006/2015, de autoria do Deputado Max
Barros, também foi retirado da Ordem do Dia a pedido do autor.  Em
seguida o Plenário aprovou, em primeiro turno, tramitação ordinária o
Projeto de Resolução Legislativa nº 020/2017, de autoria do Deputado
Edson Araújo, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Roberto de Lucena, com parecer favorável da CCJC. Submetidos à
apreciação do Plenário foram aprovados os Requerimentos nºs: 973/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 326/2017, de autoria do
Poder Executivo que dispõe sobre a criação do programa “Maranhão
Solidário”; 974/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, no
mesmo sentido, para votação da Moção de Aplauso nº 032/2017, de
sua autoria, que promove homenagem aos professores, pesquisadores,
doutores, instituições e demais autoridades que contribuem para o
estudo e a promoção do conhecimento pela população maranhense
sobre o movimento da balaiada e o Requerimento nº 985/2017, do
Deputado Roberto Costa, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Resolução Legislativa nº 051/2017, de sua autoria. O Requerimento
nº 984/2017, de do Deputado Eduardo Braide, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 338/2017, de autoria do Poder
Judiciário, que altera as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos,
em comissão e das funções gratificadas do Quadro Único de Pessoal do
Poder Judiciário do Maranhão foi rejeitado pelos votos dos Deputados
(as): Ana do Gás, Edson Araújo, Glaubert Cutrim, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Professor Marco Aurélio, Paulo Neto,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Toca Serra e Valéria Macêdo. Os
Requerimentos nºs: 986, 987 e 988/2017, do Deputado Cabo Campos,
ficaram transferidos para a próxima Sessão devido a ausência do autor.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 975/
2017, de autoria do Deputado Vinícius Louro, enviando mensagem de
pesar pelo falecimento do Senhor Tenório Britto assim como os
Requerimentos nº 978, 979 e 980/2017, de autoria dos Deputados
Edson Araújo, Doutor Levi Pontes e Sérgio Frota para que seja enviada
mensagem de pesar, expressando suas condolências ao Deputado
Estadual Rigo Teles e familiares pelo falecimento do seu genitor Manoel
Mariano de Sousa; Requerimentos nºs:  981 e 982/2017, ambos de
autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua
ausência no período especificado, conforme atestado médico;
Requerimento nº 989/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa,
solicitando que seja justificada a sua ausência no período especificado,
para tratar de assuntos oficiais, conforme declaração em anexo e o
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Requerimento nº 991/2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim,
para que seja registrado nos Anais desta Casa mensagem de pesar pelo
falecimento do Senhor Suvamy Vivekananda Meireles, com
encaminhamento de condolências à família enlutada, assim como ao
Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão. O
Requerimento nº 976/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior
ficou transferido para a próxima Sessão devido ausência do autor. Na
forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 326/2017, do
Poder Executivo; a Moção nº 032/2017, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré; o Projeto de Resolução Legislativa nº 051/2017, de autoria
do Deputado Roberto Costa e os Requerimentos nºs: 992 e 993/2017,
de autoria da Deputada Valéria Macêdo e 994/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente, assim como no tempo dos Partidos e
Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 13 de dezembro de 2017.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Fábio Braga,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina
Melo, Sérgio Frota e Sousa Neto. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado do seguinte
Expediente: Requerimentos nº 899/17, do Deputado Wellington do
Curso, ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino e ao Senhor
Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade
de Oliveira, solicitando que encaminhe a esta Casa, relatório completo
sobre a implantação de Presídio de Carolina; 900/17, do Deputado
Rigo Teles, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária o Projeto de Resolução nº 045/2017, de sua autoria,
para discussão e votação em regime de urgência; 901/17, do Deputado
Antônio Pereira, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão,
o Projeto de Lei nº 099/2016, de sua autoria; 902/17, do Deputado
Ricardo Rios, no mesmo sentido, para votação do Projeto de Lei nº
302/2017, de sua autoria e Requerimento nº 903/17, do Deputado
Roberto Costa, no mesmo sentido, para votação do Projeto de
Resolução Legislativa nº 40/2017, de sua autoria. Indicações nºs: 1321
e 1322/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Governador
do Estado, Flávio Dino e a Senhora Secretária de Estado do Planejamento
e Orçamento, Cynthia Celina Lima, solicitando que apreciem a
possibilidade de modificar os critérios de avaliação das provas objetivas
do concurso da Polícia Militar do Maranhão de forma a não atribuir

pontuação negativa caso a resposta do candidato esteja em discordância
com o gabarito oficial, solicitando ainda que apreciem a possibilidade
de reconsiderar a decisão de modificar as datas das provas objetivas do
referido concurso público; 1323/17, do Deputado Sérgio Frota à empresa
Azul Linhas Aéreas S/A, para ampliar os voos para o trecho São Luís/
Barreirinhas/São Luís; 1324/17de mesma autoria, ao Governador do
Estado, solicitando que seja doada uma motoniveladora para o
Município de Bacabeira; 1325/17, do Deputado Toca Serra, ao Senhor
Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado de Educação,
Felipe Camarão, solicitando a reforma e ampliação da Escola Estadual
Terezinha de Jesus Silva Borges, na Cidade de Pedro do Rosário; 1326/
17, do Deputado Edson Araújo, ao Governador do Estado e ao Senhor
Secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, reiterando a solicitação
contida na Indicação nº 315/2016, no sentido de viabilizar a aquisição
de uma ambulância para o Município de Cândido Mendes; 1327/17,
do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, com
encaminhamento para o Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura,
Clayton Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica, por meio do
programa “Mais Asfalto”, do trecho de aproximadamente 2 km  da
MA-020, que interliga os bairros Santana e Lagoinha, no Município de
Nina Rodrigues; 1328/17, do mesmo autor, ao Senhor Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, Deputado Neto Evangelista, para
que proceda com a perfuração de um Poço Artesiano no Povoado
Estica, no Município de Nina Rodrigues e Indicação nº 1329/17, do
Deputado Eduardo Braide ao Governador do Estado, Flávio Dino,
solicitando, em caráter de urgência, a destinação de uma ambulância
para o Município de São João dos Patos. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido à publicação
após deferir as Indicações lidas pelo Primeiro Secretário e concedeu a
palavra aos Senhores Deputados: Cabo Campos, Graça Paz, Professor
Marco Aurélio, Edilázio Júnior, Júnior Verde, Francisca Primo, Rogério
Cafeteira e Valéria Macêdo. O Deputado Cabo Campos destacou o
Dia Nacional da Consciência Negra, instituído pela Lei nº 12.519/
2011. A data homenageia Zumbi, líder do Quilombo do Palmares,
símbolo da luta negra contra o regime escravocrata e pela defesa dos
direitos do seu povo. A Deputada Graça Paz repercutiu a aprovação
do Projeto de Lei de autoria do Senador Roberto Rocha que amplia a
atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Paraíba no Estado do Maranhão. Em seguida, ouviu-se o Deputado
Professor Marco Aurélio que informou que o Ministério Público
Federal entrou com uma Ação Civil Pública requerendo junto à Justiça
Federal a anulação da Resolução que garantiu o ingresso qualificado na
UFMA, destacando que, apesar deste obstáculo, continuará firme na
luta em defesa desta Política Afirmativa. Por sua vez, o Deputado
Edilázio Júnior teceu duras críticas ao Governo do Estado, classificando-
o como corrupto e afirmando que as Secretarias de Estado estão repletas
de funcionários fantasmas.  O Deputado Júnior Verde, por seu turno,
relatou sua participação no I Fórum Estadual de Pesca Artesanal do
Maranhão, um importante evento que reuniu colônias, sindicatos e
associações. Com a palavra a Deputada Francisca Primo relatou sua
participação no lançamento da Campanha dos 16 Dias de Ativismo
pelo Combate a Violência contra a Mulher. Em seguida, ouviu-se o
Deputado Rogério Cafeteira defendeu o Governo do Estado das
acusações feitas pelo Deputado Edilázio Júnior e parabenizou a Polícia
Federal e todos os órgãos de fiscalização que realizaram um trabalho
importante para que seja feita a fiscalização de empresas ou de entidades
que trabalham e utilizam recursos públicos, tantos federais quanto
estaduais, afirmando que não existe nenhuma crítica do governo a esse
tipo de atuação. Por fim, a Deputado Valéria Macêdo registrou o início
de uma campanha de nível nacional, iniciada hoje, que são os 21 Dias
de Ativismo de Combate à Violência Contra a Mulher. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que a inscrição do Deputado Wellington do Curso ficou
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Em seguida, declarou
aberta a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação, em primeiro
e segundo turnos, sob regime de urgência, do Projeto de Lei
Complementar nº 020/2017, de autoria do Ministério Público, que
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altera dispositivos da Lei Complementar nº 013/93 e do Projeto de Lei
nº 308/2017, também de autoria do Ministério Público, que dispõe
sobre a reposição de perdas inflacionárias na remuneração dos servidores
do quadro de apoio técnico-administrativo do Ministério Público do
Estado do Maranhão. Na sequência, suspendeu os trabalhos para que
as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de Trabalho emitissem os respectivos pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Doutor Levi
Pontes, informou que os referidos Projetos foram aprovados nas
Comissões. Desta forma o Presidente da Mesa, submeteu à deliberação
do Plenário o Projeto de Lei Complementar nº 020/2017, bem como o
Projeto de Lei nº 308/2017, ambos de autoria do Ministério Público,
que foram aprovados nos seus turnos regimentais e encaminhados à
Sanção Governamental. Em seguida foram submetidos à deliberação
do Plenário, que aprovou os Requerimentos nºs: 851, 852 e 853/2017,
todos da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que sejam registrados
nos Anais desta Assembleia Legislativa a passagem dos aniversários
de criação dos Municípios de São João do Paraíso, São Pedro dos
Crentes e Ribamar Fiquene, comemorados no mês de novembro;
Requerimentos nºs: 874 a 882/2017, todos de autoria do Deputado
Antônio Pereira, solicitando que seja consignado nos Anais desta Casa
votos de congratulações aos Municípios de: Cidelândia, Buritirana,
Buriticupu, Senador La Rocque, Governador Edison Lobão, Ribamar
Fiquene, Satubinha, Lajeado Novo e Campestre do Maranhão, pela
passagem de seus aniversários comemorados no mês de novembro;
Requerimento nº 892/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja enviada mensagem de congratulação aos Prefeitos
e aos Presidentes das Câmaras dos municípios relacionados em lista
anexa, parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação de
suas respectivas cidades; Requerimento nº 898/2017, do Deputado
Othelino Neto, solicitando que seja convocada uma Sessão
Extraordinária, para discussão e votação, em regime de urgência do
Projeto de Lei nº 298/2017, de sua autoria. Os Requerimentos nºs: 856/
2017, do Deputado Professor Marco Aurélio; 895/2017, do Deputado
Josimar Maranhãozinho; 891/2017, do Deputado Bira do Pindaré e
894/2017, do Deputado Stênio Rezende, ficaram transferidos para a
próxima Sessão devido à ausência dos autores. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 896/2017, do
Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 13 e 14 do mês de junho de
2017, conforme atestado médico e 897/2017 também de autoria do
Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 04 e 06 do mês de setembro
de 2017, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Projetos de Lei nºs: 238/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré; 247 e 258/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide e os
Requerimentos nºs: 899/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso e 900/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Senhor Deputado Rogério
Cafeteira que parabenizou a atuação dos órgãos de fiscalização e
combate que são: Polícia Federal e CGU, Ministério Público, que têm
uma importante e decisiva participação no combate à corrupção em
todos os níveis, mas criticou a espetacularização feita pela mídia em
relação a algumas investigações feitas no Estado do Maranhão. No
tempo reservado aos Partidos e Blocos não houve orador inscrito. No
Expediente Final ouviu-se o Deputado Vinícius Louro que discorreu
sobre os 23 anos de emancipação política da Cidade de Trizidela do
Vale, cidade essa de um povo ordeiro, hospitaleiro e trabalhador. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de
novembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício.
Deputado Stênio Rezende - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Glalbert Cutrim - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Fábio Braga,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Max
Barros, Sérgio Frota, Toca Serra e Valéria Macêdo. O Presidente, em
exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome
do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do seguinte Expediente: Moção nº 025/17, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, de aplausos ao SD PM N° 078/14 João Victor
de Sousa Sales, MAT. 2428670, promovido por ato de bravura no dia
17/11/2017 na cidade de Timon - MA, pela sua atuação militar no
enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco de Brasil
em setembro de 2015 na Cidade de Parnarama; Moção nº 026, 027 e
028/17, todas de autoria do Deputado Rafael Leitoa, de Aplausos ao
Cabo PM Flávio Meneses Brito, ao 2° SGT PM James Cruz Cardoso
e ao Soldado PM Camilo Tercio Lopes de Sousa, promovidos por atos
de bravura no enfrentamento ao assalto praticado contra agência do
Banco de Brasil em setembro de 2015 na cidade de Parnarama;
Requerimentos nºs: 904/17, do Deputado Wellington do Curso,
encaminhando mensagem de aplausos à Superintendente da Polícia
Federal do Maranhão, Senhora Delegada de Polícia Federal Cassandra
Ferreira Alves Parazi, parabenizando-a pela condução dos trabalhos
da 5ª fase da operação “Sermão aos Peixes” que desarticulou esquema
que desviou milhões dos cofres públicos do Maranhão, através de
entidades (ONGS) e assessores do governo que ocupavam cargos
importantes; 905/17, do Deputado Zé Inácio, solicitando que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 271/2017, de sua autoria. Indicação
nº 1330/17, do Deputado Júnior Verde ao Senhor Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino, com encaminhamento para o Senhor
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, ao
Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, a
Senhora Secretária Municipal da Criança e Assistência Social, Andreia
Carla Santana, ao CMT Geral da Polícia Militar do Maranhão, José
Frederico Pereira, e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão, Célio Roberto, reiterando a indicação nº 791/17,
solicitando a adoção como Plano de Governo do Estado, do projeto
“Bombeiros Mirins”, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
como mecanismo de incentivo à segurança e  de formação cidadã das
crianças e adolescentes. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a
palavra ao Senhor Deputado Raimundo Cutrim destacou a participação
da delegação maranhense no Congresso Nacional do PCdoB, realizado
em Brasília, entre os dias 17 e 19 deste mês, evento que contou com a
presença do Governador Flávio Dino e dos Deputados Raimundo
Cutrim, Othelino Neto, Francisca Primo, Doutor Levi Pontes e
Professor Marco Aurélio. Em seguida, o Deputado Júnior Verde relatou
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sua participação na entrega de 14 motoniveladoras pelo Governo do
Estado a diversos municípios maranhenses, destacando a importância
desta ação para a economia local. Por sua vez, o Deputado Sousa Neto
fez vários questionamentos acerca de um suposto envolvimento do
Governador Flávio Dino e do Secretário de Saúde, Senhor Carlos Lula
no desvio de mais de R$ 18 milhões da Saúde do MA, de 2015 até
agora. O parlamentar disse que o “esquema fraudulento foi desmontado
na semana passada, durante a operação “Pegadores”, deflagrada pela
Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União
(CGU). Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando a discussão e votação, em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, do Projeto de Lei nº 298/2017, de autoria
do Deputado Othelino Neto, que institui o “Dia Maranhense do Samba”
e suspendeu a Sessão para que a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania emitisse o parecer. Reabertos os trabalhos, o Presidente da
CCJC, Deputado Doutor Levi Pontes, informou que o referido Projeto
de Lei foi aprovado na Comissão, desta forma o Presidente da Mesa o
submeteu ao Plenário, sendo o mesmo aprovado e encaminhado à
Sanção Governamental. Em seguida, foram aprovados em segundo
turno, tramitação ordinária e encaminhados à Sanção Governamental
os Projetos de Lei nº 247/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que institui o dia 04 de abril como o Dia Estadual dos Protetores dos
Animais e 258/2017, também de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que inclui os festejos e procissões tradicionais das Igrejas Históricas
situadas no Centro de São Luís, no Calendário Turístico e Religioso do
Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o Plenário aprovou em primeiro
turno, tramitação Ordinária, o Projeto de Lei nº 250/2017, de autoria
do Deputado Zé Inácio, que inclui no Calendário Cultural Oficial do
Governo do Estado do Maranhão, o Festival de Cultura Popular de
Fortuna. Também em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi aprovado
o Projeto de Resolução Legislativa nº 040/2017, de autoria do Deputado
Roberto Costa, que concede o título de Cidadã Maranhense a Senhora
Paula Studart Quintas Lobão. O Projeto de Lei nº 238/2017, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré, ficou transferido para a próxima Sessão
devido à ausência do autor em Plenário. Sujeitos a deliberação, foram
aprovados os Requerimentos nºs 894/2017, de autoria do Deputado
Stênio Rezende, solicitando que seja convocada uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, para que seja discutido e
votado em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 309/2017, de autoria
do Poder Executivo; 901/2017, do Deputado Antônio Pereira, no
mesmo sentido, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 099/
2016, que institui a região turística Carolina e Riachão no roteiro
turístico oficial do Estado do Maranhão; 902/2017, de autoria do
Deputado Ricardo Rios, no mesmo sentido, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 302/2017, de sua autoria; 903/2017,
de autoria do Deputado Roberto Costa, também solicitando Sessão
Extraordinária para discussão e votação em regime de urgência, do
Projeto de Resolução Legislativa nº 40/2017, de sua autoria. Por fim, o
Plenário aprovou o Requerimento nº 900/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária o Projeto de Resolução nº 045/2017, de sua autoria,
para discussão e votação em regime de urgência. De acordo com as
Lideranças partidárias este projeto foi incluído na Ordem do Dia da
presente Sessão Ordinária. Assim, o Presidente suspendeu novamente
a Sessão para que as Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se
manifestasse sobre o Projeto de Resolução Legislativa nº 045/2017, de
autoria do Deputado Rigo Teles, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Ricardo Duailibe, que recebeu
parecer favorável e foi aprovado pelo Plenário. Os Requerimentos nºs
856/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio e 895/
2017 de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho ficaram
transferidos para a próxima Sessão devido à ausência dos respectivos
autores. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº
899/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador

do Estado do Maranhão e ao Senhor Secretário de Estado de
Administração Penitenciária, solicitando que encaminhe a esta Casa
relatório completo sobre a implantação do Presídio de Carolina contendo
a ata de audiência pública sobre a instalação do mesmo, o respectivo
estudo de impacto ambiental, bem como o relatório de impacto social.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve oradores inscritos.
No tempo reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado César
Pires que falando pela Liderança do PEN criticando o parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania contrário à aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 006/2017, de sua autoria,
que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares ao
Orçamento do Estado. Ele afirmou que a inconstitucionalidade da
matéria, alegada no parecer da CCJC, não tem sustentação jurídica e
nem técnica, e envergonha o parlamento estadual. Pelo Bloco
Parlamentar Independente o Deputado Wellington do Curso discorreu
sobre o desvio de mais de R$ 18 milhões da Saúde do MA e pediu
transparência ao Governo do Estado, solicitando que emita nota oficial
para esclarecer os fatos. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas reservado. No Expediente Final não houve oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de
novembro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício.
Deputado Sousa Neto - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Zé Inácio - Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DA VOTAÇÃO DA PROPOSIÇÃO DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA REALIZADA AOS 13 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
JUNIOR VERDE – PRESIDENTE, em exercício
FÁBIO BRAGA
FRANCISCA PRIMO
WELLINGTON DO CURSO
MARCO AURÉLIO (Suplente)
PAULO NETO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO LEI Nº 114/

2017 (Mens.Gov. 031/2017), que Altera a Lei nº 8.912, de 23 de
dezembro de 2008, que altera e consolida o Sistema de Gestão e de
Incentivo à Cultura do Estado do Maranhão - SEGIC, e dá outras
providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado JÚNIOR VERDE
DECISÃO: APROVADO por maioria, na sua forma original,

nos termos do voto do relator. Rejeitada a EMENDA apresentada.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 13 de dezembro de 2017. ANTONIO GUIMARÃES DE FREITAS
- Secretário da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 12 DIAS DO MÊS DE  DEZEMBRO  DO ANO  DE 2017, ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES



QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA34
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ROBERTO COSTA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 459/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 259/2017 (MENS.GOV. 103/17) – que ALTERA a Lei nº 10.505, de
06 de setembro de 2017 – que INSTITUI o Mutirão Rua Digna,
destinado à execução de pavimentação em vias públicas, na forma que
especifica.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 460/2017 -  Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

105/2017 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI
Nº 269/2017, que DISPÕE sobre reserva de 5% (cinco por cento) aos
indígenas, das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento
de cargos efetivos e de empregos públicos, no âmbito dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário no  Estado do Maranhão, de iniciativa
do Senhor Deputado CABO CAMPOS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO:  Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do voto da Relatora.
PARECER Nº 462/ 2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

320/2017 – CONSIDERA  Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão
a EXPOIMP – Exposição Agropecuária de Imperatriz.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto da Relatora.
PARECER Nº 463/ 2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

324/2017 – DISPÕE sobre o reconhecimento do “Festejo de Nossa
Senhora de Nazaré” como Evento Oficial do Calendário Cultural e
Turístico do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATORIA; Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto da Relatora.
PARECER Nº 466/2017 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

323/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-43 do Município de Matinha-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  13  Dezembro de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

AVISO DE ADIAMENTO. CREDENCIAMENTO Nº 001/
2017-CPL/ALEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/
2016-AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL torna público que por conveniência administrativa
a Sessão Pública de Recebimento do Envelope de “Documentação”,
com vistas ao CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL
atuante na venda de móveis e imóveis, por um período de doze meses,
para prestação de serviços de alienação de bens móveis inservíveis e

sucatas de propriedade da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, recebidos a qualquer título, por meio de licitação na
modalidade Leilão designada anteriormente, para as 09:30 horas do dia
27 de dezembro de 2017, fica adiada até ulterior deliberação. São Luís,
13 de dezembro de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Presidente da CPL

AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/
2017-ALEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4088/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
através da sua Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento ao
disposto no inciso I, alínea “c” e §1º do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 comunica aos interessados que o Presidente da
Assembleia em decorrência de fato superveniente que mostra
inoportuna a continuidade do procedimento licitatório nas condições
preestabelecidas revogou o Pregão Presencial nº056/2017-CPL/ALEMA
que trata do Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de
material de consumo na espécie “isolamento térmico e tubos”,
respaldado no caput do artigo 49 da citada Lei e por razões de interesse
público e conveniência administrativa. Durante o prazo recursal o
Processo encontra-se com vistas aos interessados. São Luís, 13 de
dezembro de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL
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