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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/12/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO JÚNIOR VERDE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.12.2017

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. TRANSFERIDA  CONFORME
ACORDO DAS LIDERANÇAS E BLOCOS PARLAMENTARES.

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
E FAVORÁVEL 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 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. -  TRANSFERIDO A VOTAÇÃO .

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. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.
TRANSFERIDA  AUSÊNCIA DA AUTORA.

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”. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AUSÊNCIA DA
AUTORA.

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 – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2ºTURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. 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. TRANSFERIDA DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR.

VI – MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO -REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nº 974/2017)

12. 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.

VII  – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

15. REQUERIMENTO Nº 997/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
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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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  AUSÊNCIA DO AUTOR.

16. REQUERIMENTO Nº 999/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, ANEXADO  REQUERIMENTO
Nº 1002/2017, DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, AMBOS
REQUERENDO 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DEVIDO  ACORDO DAS LIDERANÇAS.

17. REQUERIMENTO Nº 1000/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, SENHOR JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA, POR
SUA ELEIÇÃO PARA PRESIDIR O TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO E O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. TRANSFERIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

18. REQUERIMENTO Nº 1007/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENARIO, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA,
O PROJETO DE LEI Nº 338/2017, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, QUE ALTERA AS TABELAS DE VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES DAQUELE PODER.

19. REQUERIMENTO Nº 1015 /17,DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO  NOS TERMOS
DO QUE DISPÕE O REGIMENTO INTERNO,  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 341/17, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

VIII – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DA MESA

19. REQUERIMENTO Nº 1003/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA, DAS SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 11 E 12 DE
DEZEMBRO/2017, TENDO EM VISTA A SUA PARCIPAÇÃO EM
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAROLINA E A VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS/
MA.

20.  REQUERIMENTO Nº 1004/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ABONADA AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO/
2017, POR TER PARTICIPADO EM BRASÍLIA-DF, DE
AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO MEIO AMBIENTE,
SARNEY FILHO, PARA TRATAR DAS MEDIDAS
RELACIONADAS À ATIVIDADE PESQUEIRA.

21. REQUERIMENTO Nº 1005/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA DE 19/
12/17, O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2017,
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

22. REQUERIMENTO Nº 1008/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ABONADA AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO
DE 2017, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

23. REQUERIMENTO Nº 1009/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA CASA, O
FALECIMENTO DO ILUSTRE JORNALISTA OTHELINO ALVES
FILHO, OCORRIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 14/
12/2017.

24. REQUERIMENTO Nº 1010/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO  EDUARDO BRAIDE, REQUERENDO  QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO , INFORMAÇÕES A  SECRETÁRIA
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,CINTHIA
MOTA,ACERCA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS,
RENEGOCIAÇÕES, VALORES , PRAZO DE CARENCIA E
PROJETOS PREVISTOS NOS CONTRATOS  ,TENDO EM VISTA
A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 331/17.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 19/12/2017 - TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 350/17, de autoria do Senhor

Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a
Associação Antônio Brunno Pessoa Sousa.

2. PROJETO DE LEI Nº 351/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Casa
da Amizade de São Luís da Ass. Das Senhoras de Rotarianos.

3. PROJETO DE LEI Nº 352/17, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
identificação de passageiro de transporte público intermunicipal,
quando o percurso da viagem seja igual ou superior a 100 km (cem
quilômetros).

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Reverendíssimo Padre
Claudio Sousa Fernandes.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 345/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 114/17, que regula o “Programa Mais Esporte” e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 021/17, enviado
pela Mensagem Nº 22/17, que altera a redação de dispositivo da Lei
Complementar Nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciária do Estado do Maranhão); acrescenta
dispositivo à mesma Lei Complementar e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 042/17, de autoria da Senhora Deputada Valéria

Macedo, que envia Moção de Aplauso ao Governo do Estado do
Maranhão, à Secretaria de Estado da Segurança e à CODEVIM (
Coordenação das Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à
Violência contra a Mulher) pelos 30 (trinta) anos de implantação da
Delegacia da Mulher no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 346/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Macedo, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores e Produtores do Povoado Cabeceira do Magu,
no Município de Santana do Maranhão – MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 347/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Macedo, que considera de Utilidade Pública o
Sindicato dos Pescadores Profissionais Artesanais, Marisqueiros
criadores de peixe, marisco e trabalhadores na pesca do Município de
Santana do Maranhão, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 348/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Colônia
de Pescadores do Município de Santana do Maranhão – MA.
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5. PROJETO DE LEI Nº 349/17, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Associação
de Lavradores do Povoado Coqueiro do Magu.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA 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 3ª 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 adaptação 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.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/17,
de autoria do Senhor Deputado Fábio Macedo, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Kléber Costa
Carvalho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 18/12/17.

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

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

Macêdo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 350 / 17

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A
ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO BRUNNO PESSOA
SOUSA.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Associação
Antônio Brunno Pessoa Sousa., com sede no município em São Luís,
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. São Luís, 13 de dezembro de 2017. - Prof. Marco Aurélio
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 351 / 17

Considera de Utilidade Pública a Casa da Amizade
de São Luís da Ass. das Senhoras de Rotarianos.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Casa da
Amizade de São Luís da Ass. Das senhoras de Rotarianos, com sede e
foro na Rua Crisantemos , nº 146,Qd 05,sala B, Ponta D’Areia, São
Luís – MA.

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

PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 18 DE DEZEMBRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 352 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação
de passageiro de transporte público intermunicipal,
quando o percurso da viagem seja igual ou superior
a 100 km (cem quilômetros).

Artigo 1º - As empresas de serviços de transporte coletivo
urbano intermunicipal de responsabilidade do Estado ficam obrigadas
a emitir bilhete de passagem com a identificação do passageiro, nas
viagens cujo percurso seja igual ou superior a 100 km (cem quilômetros).

Artigo 2º - A identificação de que trata o caput deste artigo
será feita com o registro do nome do passageiro, e a apresentação de
um dos seguintes documentos no ato da compra:

I – carteira de identidade;
II – carteira de trabalho;
III – carteira profissional;
IV – passaporte;
V – carteira de identificação funcional;
VI – outro documento público que permita a identificação.
§ 1º - Ao embarcar, o passageiro deverá apresentar o bilhete de

passagem acompanhado de um documento de identificação, sob pena
de ter seu acesso ao ônibus impedido.

§ 2º - O passageiro menor de 18 (dezoito) anos que não possuir
carteira de identidade será identificado por meio de certidão de
nascimento.

§ 3º - Aplica-se o disposto neste artigo nos casos em que o
embarque do passageiro ocorrer após o início da viagem.

§ 4º - As empresas de transporte conservarão, pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias, os registros de identificação dos passageiros.

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa dias) a contar da data de publicação.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 18 DE DEZEMBRO DE
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Os índices de acidentes em rodovias e o envolvimento de ônibus
nesse tipo de ocorrência é bastante comum. A ausência de controle de
passageiros contribui para a incerteza e angústia de familiares de vítimas
de acidentes, tendo em vista as dificuldades de identificação dos
passageiros, principalmente em casos de acidentes graves.

A medida proposta vai possibilitar um controle com relação às
pessoas que utilizam o transporte, vez que a identificação do passageiro
passará a constar do bilhete de passagem, além do registro obrigatório
efetuado pela empresa de transporte no ato da compra.

Do ponto de vista da segurança pública, tal procedimento
facilitará o trabalho de investigação de crimes pela polícia.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 18 DE DEZEMBRO DE
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056 / 17

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Reverendíssimo Padre Claudio
Sousa Fernandes.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel

Beckman” ao Reverendíssimo Padre Claudio Sousa Fernandes
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de

sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de

dezembro de 2017. - Eduardo Braide - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Nascido em 17 de maio de 1973, em Pindaré-Mirim, Claudio

Sousa Fernandes sempre guardou uma luz no coração! E o protagonista
do enredo, que exalta a generosidade, a partilha, a esperança! Tinha
uma habilidade linguística que se destacava já aos 7 anos. Adorava
rezar e o fazia com uma sensibilidade que saltava aos olhos. Nas novenas
de Natal, nos momentos de prece diante do oratório da casa ou nos
terços da vizinhança, sempre era convocado para ler, fazendo-o com
um brilho interior capaz de tocar o espírito de quem o ouvia! Assim,
brincando, escutando música popular brasileira, acalentando sonhos e
nutrindo uma fé que o distinguia, Claudio cresceu em graça e paz!

Nos primeiros anos da caminhada escolar, estudou em sua
cidade natal, lá finalizando o antigo Ensino Primário. Nesta ocasião,
seus pais, seu Sebastião e dona Rosalina, notaram que ele precisava ir
além e o enviaram para seguir os estudos em Santa Inês que, apesar de
distar apenas 9 km de seu berço, já prenunciava uma trajetória maior
que a vivida em Pindaré-Mirim. O próximo passo, já no Ensino Médio,
foi dado em São Luís, onde cursou o 1º Ano do antigo Científico. Mas
os apelos do coração o levaram de volta sua cidade natal. E, por
providência divina, ele teve uma experiência eclesial que transformou
não só sua vida, mas tantas outras por ele tocadas... Mal imaginava,
com a humildade que o caracteriza, que ali estava sendo traçada a
vivência de um verdadeiro servo de Deus, que, seguindo o exemplo de
sua mãe, também fez florescer tanta gente.

Foi aos 17 anos, concluindo a etapa estudantil e a partir de um
trabalho como coordenador da Pastoral da Juventude (onde já diziam
que ele parecia padre!), que Claudio decidiu dedicar sua vida à oração
e à partilha de um amor que ele não poderia dedicar a uma só pessoa. O
sentimento que carregava em si era tão grande e genuíno que ele tinha
que levar a tantos quantos conseguisse alcançar. Mais uma vez,
respeitadores, seus pais abençoaram sua escolha, colocando-se à
disposição para recebê-lo no seio familiar caso não fosse aquele o seu
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destino. E Claudio alçou um voo singelo e, ao mesmo tempo, sustentado
pelos braços de Deus. Em 1991, veio à capital maranhense para estudar
no primeiro Seminário dos Padres do Sagrado Coração de Jesus do
Estado. Foi lá, na Paróquia de São Vicente de Paulo, longe das
expectativas de se tornar advogado, que encontrou sua essência e se
encantou pela obra divina.

Ainda naquele ano, dois daqueles encontros que traduziram a
vontade celeste o levaram a perseverar no caminho de evangelizador.
Cursando Filosofia no IESMA, conheceu o entusiasta Padre João
Mohana, médico e escritor a quem pediu direção espiritual e de quem
recebeu muito mais... aquele anjo despertou nele o real significado de
ORAR. Também comungou das mãos do Papa João Paulo II,
compreendendo, ao olhar nos olhos luminosos daquele servo, que nada
poderia dar mais sentido à sua jornada que levar a Palavra de Deus ao
mundo. Ser sacerdote se tornou, então, uma certeza e a vocação,
enxergada desde cedo pelos que o circundavam, emergiu!

Seguro e com uma mala recheada de sonhos, ele seguiu viagem
e foi a Santa Catarina continuar a formação sacerdotal dos Dehonianos,
nova família que abraçou. Era o ano de 1993. Lá, povoou histórias,
edificou almas, aprendeu a superar desafios e fortaleceu laços... até
que, em 1995, de volta às origens, professou os primeiros votos
(pobreza, castidade e obediência). Entre 1996 e 1999, fez o curso de
Teologia, concluído em São Paulo, na Faculdade Dehoniana, em meio
aos ensinamentos do Padre Zezinho. Em 2000, na manhã de 14 de
março, na Casa Sagrado Coração de Jesus, em São Luís, realizou a
profissão perpétua e, às 19h do mesmo dia, no Santuário da Conceição,
foi ordenado diácono em meio à orgulhosa família. Após um tempo de
missão na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Imperatriz, retornou a
Pindaré, tornando-se sacerdote em 2 de dezembro. Ali, onde pela
primeira vez ele ouviu o chamado de Jesus, transformou-se em pescador
de homens! Estava, assim, selada a sua missão!

Tocado pelo exemplo do Cristo que tanto o inspira dia a dia,
Padre Claudio foi presenteado com uma tarefa edificante e desafiadora:
assumiria o Centro Vocacional Dehoniano, na Etapa Propedêutico, no
bairro Santo Antônio, na capital maranhense, em comunhão com jovens
que, como ele, queriam “... passar esse amor do Coração de Jesus
para as pessoas...” (Pe. Claudio Fernandes). Em 2001, apenas um
ano após sua ordenação, coube a ele, motivado pelo apóstolo Pedro,
lançar as redes para buscar novos instrumentos de manifestação da
graça divina! E foram muitos os que se deixaram sensibilizar pela
generosidade que exalava daquele padre singelo e, ao mesmo tempo,
grandioso em seu interior.

Sempre consciente de seu papel e da necessidade constante de
progredir na fé, tomou uma decisão significativa para seu futuro como
sacerdote: estava na hora de estudar Psicologia e, aprimorando-se,
aperfeiçoar o auxílio que dava aos meninos que tinham nele um exemplo
contínuo de vivência espiritual. Ingressou na Universidade CEUMA
em 2002 e se graduou em 2006, passando a prestar serviços gratuitos
a um sem fim de fiéis que precisavam de um conforto que lhes desse
ânimo e entusiasmo para seguir; o que vem fazendo, ainda hoje, com
um largo e reconfortante sorriso que acolhe e faz crescer.

Desta maneira, nos 8 anos à frente do Propedêutico, fortaleceu-
se na fé, na espiritualidade e no conhecimento da alma humana, sendo
preparado por Deus e pela Virgem Maria para um dos mais importantes
capítulos de sua história: a ida para o Cantinho do Céu.

Eis que 2009 chegou e, com ele, um novo desafio: assumir a
Casa Sagrado Coração de Jesus e fazer daquele espaço muito

mais que um local de estudos para seminaristas, mas um templo
de agradecimento, de comunhão, de fé, de harmonia, de transmissão do
amor ágape que tão sublimemente ele emanava. Eram, naquela ocasião,
cerca de 150 pessoas as que se congregavam às quartas-feiras ou no dia
11 de cada mês para reverenciar Jesus e Maria Santíssima. Ungido
pelo Espírito Santo e reconhecendo Deus à frente de seu ministério,
Padre Claudio conseguiu reunir 2000 fiéis em pouco tempo de trabalho,
sendo enaltecido pelo carisma singular e pelas Homilias diferentes.

E foram exatamente suas palavras que o levaram a agregar
tanta gente, a despertar a atenção de pessoas de vários lugares que,
mais e mais, buscavam conhecer quem era, afinal, aquele homem cuja
luz estava tocando almas e cultivando sonhos... Nascia, na Comunidade,
a figura de um evangelizador que passava a imagem de Cristo exatamente
porque agia como Ele: de forma despretensiosa e com o coração voltado
unicamente para o amor ao próximo, para o bem comum... Discípulo
em essência, sempre conduziu a formação dos jovens seminaristas
com assertividade, gentileza e alegria, mostrando que até para iluminar
é necessário ter equilíbrio, respeito e que nenhum dos que seguem
Jesus podem ter a ideia de serem maiores do que Ele... Revelou aos
novos vocacionados que era importante consagrar horas à oração diária,
assumindo a condição de pecador e procurando se santificar pela busca
cotidiana ao cumprimento do projeto de Deus.

Com o passar dos anos, o Cantinho do Céu se tornou pequeno
para tamanha repercussão. Perguntando-se como tudo aquilo acontecera,
foi, mais uma vez, conduzindo por alguns anjos para levar a mensagem
do Evangelho ao povo sedento de fé. Foi então que, em junho de 2014,
o primeiro dos 20 CDs de suas homilias foi timidamente lançado, com
150 cópias. Logo, foram necessárias mais 1500, tamanho foi o sucesso
das “Reflexões no Cantinho do Céu”. Em dois anos, foram 20.000
cópias de 20 títulos que marcaram muitas vidas, que reuniram muitas
famílias, que resgataram muitos espíritos. E o padre Claudio, o menino
que amava o Natal e que brincava livre por Pindaré-Mirim, ganhou a
admiração e o genuíno amor de multidões.

Os gestos, a ternura e os bons sentimentos cultivados por
Padre Claudio renderam a ele um número significativo de seguidores,
que o reconhecem em essência e que foram por ele cativados. E
continuando sua missão, assumiu, neste ano, outro desafio: tornou-se
vigário da Paróquia Santuário da Conceição no Monte Castelo. E essa
missão, certamente, ainda reserva felicidade e muitas bênçãos a ele,
que caminha de mãos dadas com a proposta de despertar o amor de
Deus em cada cristão com quem se encontrar!

Em toda a sua trajetória, desde o princípio, padre Claudio
nunca se limitou às celebrações da Santa Missa... Além dos inúmeros
atendimentos, que já deram ouvidos e voz a tantas histórias,
transformando-as; ele assumiu o cargo de Capelão do Colégio Santa
Teresa e, lá, há 17 anos, vem sendo sensibilizado pelos jovens que
procuram pelo seu aconselhamento sábio e sereno. Junto às irmãs
Dorotéias, construiu um trabalho cujo intuito é “educar pela via do
coração e do amor”.

Também foi conselheiro convidado no Hospital UDI,
humanizando o atendimento à saúde física dos pacientes e amenizando
a dor dos que por ali passavam.

Por seu compromisso, honrou cargos de Conselheiro e
Secretário na família Denhoniana, que tão bem representa como o
primeiro Sacerdote Maranhense do Sagrado Coração de Jesus, fazendo
jus aos 50 anos de presença desta nobre congregação no Estado, a ser
festejada em 2018!

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
dezembro de 2017. - Eduardo Braide - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 1003 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, nas sessões plenárias dos dias 11 a 12 de
dezembro do ano em curso, tendo em vista a sua participação em
Audiência Pública na Câmara Municipal de Carolina, e a visita técnica
no Município de Balsas-MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de dezembro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.12.17
EM: 18.12.17

REQUERIMENTO Nº 1004 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
sejam abonadas as minhas faltas nas Sessões Plenárias durante o período
de 18 a 22 de dezembro de 2017, tendo em vista a necessidade de
participar, em Brasília-DF, de audiência com o Ministro do Meio
Ambiente a sua Excelência o Senhor Sarney Filho, para tratar das
medidas de ordenamento relacionadas à atividade pesqueira de camarões
no Litoral do Estado do Maranhão e de outros assuntos da política
pesqueira de interesse das atividades da Pesca Artesanal Profissional,
representando a Assembleia Legislativa do Estado

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 16 de dezembro de 2017. - Edson Araújo - Deputado
Estadual  - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.12.17
EM: 18.12.17

REQUERIMENTO Nº 1005 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão, venho REQUERER que seja incluído na Ordem do Dia,
dia 19 de dezembro de 2017, o PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 07/2017, com parecer favorável da Comissão
Constituição, Justiça e Cidadania, localização atual na Diretoria da
Mesa aguardando a inclusão na ordem do dia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de dezembro de 2017.
- Andrea Murad - Deputada Estadual PMDB/MA

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.12.17
EM: 18.12.17

REQUERIMENTO Nº 1007 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o
Plenário, seja incluído na Ordem do Dia, o Projeto de Lei 338D 2017,
de autoria do Poder Judiciário, que altera as tabelas de vencimentos
dos servidores desse Poder.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE DEZEMBRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.12.17
EM: 18.12.17

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.12.17
EM: 18.12.17

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.12.17
EM: 18.12.17

REQUERIMENTO Nº 1010 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, e com fundamento no artigo 158, VII do
Regimento Interno desta Casa, e tendo em vista a tramitação do Projeto
de Lei Ordinária nº 331/2017 (Autorização ao Poder Executivo a celebrar
termos aditivos firmados com a União), seja encaminhado PEDIDO
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DE INFORMAÇÕES à Excelentíssima Senhora Secretária de Estado
de Planejamento e Orçamento, com os seguintes questionamentos:

1. Quais contratos e referidas instituições que o Governo do
Estado pretende celebrar os termos aditivos?
2. A renegociação implicará em um novo empréstimo?
3. Dos valores originalmente contratados, qual o saldo que
ainda resta a ser liberado?
4. Haverá nova carência de prazo para pagamento? E em
caso positivo de quanto tempo?
5. Haverá alongamento de prazo para o pagamento das
parcelas do empréstimo? Em caso positivo, implicará em
quanto tempo e quantas parcelas a mais?
6. Haverá alteração dos indexadores que corrigem o
empréstimo supracitado? Em caso positivo quais serão os
novos índices?
7. Quais foram os projetos que inicialmente não estavam
previstos nos contratos e que foram acrescentados?
8. Quais foram os projetos inicialmente previstos nos
referidos contratos e que foram suprimidos?

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE DEZEMBRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.12.17
EM: 18.12.17

REQUERIMENTO Nº 1015 / 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 n° 341/17, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 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. 19.12.17
EM: 18.12.17

INDICAÇÃO Nº 1391 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de Estado
do Desenvolvimento social, DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
solicitando que adote providências urgentes no sentido de Implantar
um Sistema de Abastecimento de Água com 600 (seiscentos),
metros de rede de Distribuição, no Povoado Buriti Município de
Pinheiro, Através do programa Água para todos, pois a comunidade
é composta por 50 (Cinquenta família), tem uma escola municipal que
atende mais de 60 (sessenta  alunos), tem dia que as aulas chegam a ser
suspensas por falta de água,  tem uma Igreja Católica e   uma população
de mais de (250) duzentos e cinquenta habitantes.

Como sabemos água é vida e saúde, e o governo do estado
através do programa água para todos tem atendido várias comunidades
e municípios maranhenses, que há anos sofriam com a falta deste
precioso líquido, como é o caso do Povoado Buriti Munícipio de

Pinheiro. Por isto estamos pedindo que o governador Flávio Dino e o
secretário Neto Evangelista tenham sensibilidade para atender este
pedido.

Com a implantação do referido sistema de abastecimento de
água estaremos contribuindo com a saúde e saneamento básico,
melhorando assim a qualidade de vida de todos!

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 14 de dezembro de 2017. - Toca
Serra - Deputado Estadual PTC

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

INDICAÇÃO N.° 1392 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Indicação que solicita a adoção de providências no sentido de
viabilizar a Aquisição de uma van para o transporte de pacientes
de hemodiálise do Município de Estreito para o Município de
Imperatriz, neste Estado.

Justifica-se o pedido porque no município em referência não
existe tratamento para pacientes renais crônicos ou insuficiência renal
aguda, sendo que estes precisam se deslocar para a Cidade de Imperatriz
(com todas as dificuldades advindas desse deslocamento, inclusive
financeira), fato que ocasiona grande desconforto e preocupação aos
pacientes (que já se encontram numa situação de fragilidade) e também
aos seus familiares.

Como se sabe, a hemodiálise é vital para a sobrevivência das
pessoas que necessitam dela, pois essas pessoas tem problemas sérios
com rins e aguardam transplantes para sanar o problema e, não tendo
outra alternativa, é através desse procedimento que o seu sangue é
filtrado, já que os rins não podem desempenhar essa função, e, desta
forma, o veículo solicitado é para atender exclusivamente o pessoal
que faz hemodiálise, levando-os até Imperatriz, proporcionando
conforto e melhorias na condução desses pacientes, visto que, quando
terminam o tratamento, ao longo do dia, saem bastante debilitados.

Desta forma, para que se possa garantir atendimento de saúde
digno àqueles pacientes e pelo menos minimizar o sofrimento dos
enfermos e de suas famílias (que precisam se deslocar para realizarem
tratamento em outra localidade), é de suma importância a aquisição de
uma van, exclusivamente para transportar o pessoal que faz hemodiálise
de Estreito para Imperatriz, a fim de proporcionar melhores qualidade
de vida e saúde à população que sofre sérios problemas renais.

São Luís (MA), 13 de dezembro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO N.° 1393 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Indicação que solicita a adoção de providências no sentido de
viabilizar a Aquisição de uma van para o transporte de pacientes
de hemodiálise do Município de Porto Franco para o Município
de Imperatriz, neste Estado.
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Justifica-se o pedido porque no município em referência não

existe tratamento para pacientes renais crônicos ou insuficiência renal
aguda, sendo que estes precisam se deslocar para a Cidade de Imperatriz
(com todas as dificuldades advindas desse deslocamento, inclusive
financeira), fato que ocasiona grande desconforto e preocupação aos
pacientes (que já se encontram numa situação de fragilidade) e também
aos seus familiares.

Como se sabe, a hemodiálise é vital para a sobrevivência das
pessoas que necessitam dela, pois essas pessoas tem problemas sérios
com rins e aguardam transplantes para sanar o problema e, não tendo
outra alternativa, é através desse procedimento que o seu sangue é
filtrado, já que os rins não podem desempenhar essa função, e, desta
forma, o veículo solicitado é para atender exclusivamente o pessoal
que faz hemodiálise, levando-os até Imperatriz, proporcionando
conforto e melhorias na condução desses pacientes, visto que, quando
terminam o tratamento, ao longo do dia, saem bastante debilitados.

Desta forma, para que se possa garantir atendimento de saúde
digno àqueles pacientes e pelo menos minimizar o sofrimento dos
enfermos e de suas famílias (que precisam se deslocar para realizarem
tratamento em outra localidade), é de suma importância a aquisição de
uma van, exclusivamente para transportar o pessoal que faz hemodiálise
de Porto Franco para Imperatriz, a fim de proporcionar melhores
qualidade de vida e saúde à população que sofre sérios problemas
renais.

São Luís (MA), 13 de dezembro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO N.° 1394 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Indicação que solicita a adoção de providências no sentido de
viabilizar a Aquisição de uma van para o transporte de pacientes
de hemodiálise do Município de Grajaú para o Município de
Imperatriz, neste Estado.

Justifica-se o pedido porque no município em referência não
existe tratamento para pacientes renais crônicos ou insuficiência renal
aguda, sendo que estes precisam se deslocar para a Cidade de Imperatriz
(com todas as dificuldades advindas desse deslocamento, inclusive
financeira), fato que ocasiona grande desconforto e preocupação aos
pacientes (que já se encontram numa situação de fragilidade) e também
aos seus familiares.

Como se sabe, a hemodiálise é vital para a sobrevivência das
pessoas que necessitam dela, pois essas pessoas tem problemas sérios
com rins e aguardam transplantes para sanar o problema e, não tendo
outra alternativa, é através desse procedimento que o seu sangue é
filtrado, já que os rins não podem desempenhar essa função, e, desta
forma, o veículo solicitado é para atender exclusivamente o pessoal
que faz hemodiálise, levando-os até Imperatriz, proporcionando
conforto e melhorias na condução desses pacientes, visto que, quando
terminam o tratamento, ao longo do dia, saem bastante debilitados.

 Desta forma, para que se possa garantir atendimento de saúde
digno àqueles pacientes e pelo menos minimizar o sofrimento dos
enfermos e de suas famílias (que precisam se deslocar para realizarem
tratamento em outra localidade), é de suma importância a aquisição de
uma van, exclusivamente para transportar o pessoal que faz hemodiálise
de Grajaú para Imperatriz, a fim de proporcionar melhores qualidade
de vida e saúde à população que sofre sérios problemas renais.

São Luís (MA), 13 de dezembro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 1395 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo.
Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA solicitando
o envio do Projeto de Lei criando, no quadro de oficiais e no quadro de
praças da PMMA as vagas constantes do anexo I desta indicação, para
suprir as necessidades dos novos batalhões que foram criados: 20º
Batalhão de Policia Militar, 21º Batalhão de Policia Militar, 22º Batalhão
de Policial Milita, 23º Batalhão de Policia Militar, 24º Batalhão de
Policia Militar, 25º Batalhão de Policia Militar, 26º Batalhão de Policial
Milita, além do Batalhão de Policia Militar Rodoviária, Batalhão de
Policia Militar de Turismo e Batalhão de Operações Especiais, conforme
a lei n° 10.669/2017. Cabe-se ressaltar que o 14º Batalhão de Policia
Militar, 15º Batalhão de Policia Militar, 16º Batalhão de Policia Militar,
17º Batalhão de Policia Militar, 18º Batalhão de Policia Militar, 19º
Batalhão de Policia Militar, embora os tenham criados, permanecem
com quadro organizacional de companhias independentes e/ou de
companhias destacadas.

O Projeto visa enaltecer e maximizar o policiamento, aumentar
a segurança de todas as cidades do Estado do Maranhão, incrementar o
policiamento ordinário operacional, legalizar o quadro organizacional
das respectivas unidades, suplementar as atividades policiais,
otimizando a  preservação e/ou  manutenção da  ordem  pública,
necessita-se também da fixação de efetivo, haja vista que possibilitará
ascensão funcional de oficiais e praças na promoção que ocorrerá neste
mês de dezembro de 2017.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de
dezembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Professor Marco Aurélio, por 05
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão desta sessão.
Na tarde de hoje venho, com grande alegria, ressaltar o fato da última
quinta-feira, à tarde, que muito trouxe a consagração de um trabalho
realizado pela Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão, a UEMASUL. Nós sabemos que no final do ano de 2016 o
Governador Flávio Dino enviou a esta Casa um projeto de lei criando
a UEMASUL e a UEMASUL, a Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão com o objetivo de desenvolver toda uma região
trazia ali uma causa de mais de 03 décadas que a comunidade acadêmica,
toda nossa população da região sempre lutou, sempre buscou e que
esperava, em uma ruptura institucional, estabelecer um novo modelo,
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sair de um ciclo de dependência e conquistar uma autonomia para gerir
seus propósitos, para fortalecer a nossa região. Haja vista que nessas
03 décadas os cursos, por exemplo, de Mestrado não chegaram para
nós. Uma diversidade ainda maior dos cursos, uma estrutura suficiente
que desse condição para desenvolver, não chegou, da maneira que a
necessidade da nossa população tinha. E o Governador Flávio Dino
amparando esse sonho foi contra o corporativismo e colocou esse
projeto para tramitar na Assembleia Legislativa do Maranhão. Depois
de uma longa luta e longos debates com a manifestação muito forte da
população de Imperatriz, dos estudantes indo para as ruas gritando
que queriam a UEMASUL, esse projeto foi aprovado por unanimidade,
aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, em que tive a honra de
ser o relator. Uma vez aprovado, foi constituída uma Comissão de
Transição e a partir do dia 1º de janeiro de 2017 o Governador Flávio
Dino deu as condições e passou então a existir a UEMASUL. Definida
a reitora pro tempore e o vice-reitor pro tempore, professora Elizabeth
e professor Expedito, a UEMASUL começou a caminhar o seu próprio
caminho. Começou a desbravar uma nova perspectiva e a UEMASUL
tinha um desafio muito grande, ser criada era o primeiro passo, mas
precisava ser consolidada. E além de consolidada tinha também o grande
desafio, que inclusive havia muitas pessoas que duvidavam de que
seria aprovado no Conselho Estadual de Educação. E foram vários
meses, a equipe da Reitoria, das Pró-Reitorias construindo o Plano de
Desenvolvimento Institucional, o Projeto Pedagógico e construiu e
encaminhou ao Conselho Estadual de Educação. E havia os que
pensavam que seria reprovado esse projeto. A equipe do Conselho
Estadual de Educação foi a Imperatriz, fez as diligências necessárias e
aí veio o projeto para ser avaliado aqui. E o desafio do credenciamento,
que é quem passa a dar as condições para que a universidade possa
criar novos campi, novos cursos, possa ter essa autonomia de fato e de
direito, o desafio passa por um crivo, que é muito rigoroso, muito
técnico, inclusive pelo conselho estadual de educação, que é autônomo.
E aí, com grande alegria, com grande felicidade para a nossa região
Tocantina, na última quinta-feira, à tarde, o Conselho Estadual de
Educação aprovou por unanimidade o credenciamento da UEMASUL.
Aprovou por unanimidade. Que felicidade, que alegria, que
responsabilidade que o Governador Flávio Dino chamou para si. Deu
as condições. E o nosso povo, que sempre esperou, que tem estrutura
intelectual suficiente, conseguiu desenvolver essa responsabilidade. E
agora chegamos a esse ponto que tanto esperamos, o credenciamento.
Os próximos passos agora serão passos seguros. A partir do início
desse próximo ano, a criação do campus em Estreito. A implantação do
campus em Estreito, inclusive já criado por lei. Inclusive o Governador
Flávio Dino criou cargos agora e já vai ter concurso para 30 vagas de
professores efetivos, sendo 10 para Imperatriz, 10 para Açailândia e
10 para Estreito. Estreito já nasce com 10 professores efetivos para os
quatro cursos que vão ter lá. Açailândia, que no passado, durante 15
anos, nunca teve nenhum professor efetivo, porque não tem nenhum
professor efetivo, agora já vai ter 10 professores efetivos a partir
desse concurso, que fortalece a pesquisa, a extensão e que dá uma
garantia de continuidade neste trabalho, o fortalecimento. Açailândia
agora já vem com novos cursos. O Governador Flávio Dino, ao mesmo
que fortalece agora o campus de Estreito, reforça o de Açailândia, o de
Imperatriz com a reconstrução do campus da Godofredo Viana, no
Centro de Imperatriz, além da construção do novo campus lá ao lado
do Parque de Exposições para as ciências agrárias. Inaugura, nesta
quinta-feira, um restaurante popular e universitário. Uma demanda da
comunidade acadêmica que vai ajudar bastante a fortalecer as
necessidades da rotina da nossa comunidade acadêmica. E eu quero
destacar que passos grandiosos estão sendo nesse momento preparados
pela UEMASUL. Dependia do credenciamento e agora foi resolvido.
Agora a UEMASUL decola de vez. O Governador tem dado todas as
condições necessárias. Mas eu não posso deixar de elogiar, além do
Governador, elogiar esta equipe da UEMASUL, equipe preparada. A
equipe da reitoria, os pró-reitores, os técnicos, os estudantes motivados
esqueceram qualquer tipo de divergência que possa haver dentro da
rotina acadêmica e abraçaram uma causa para dizer: A UEMASUL é

nossa! E agora é para valer! Deu tudo certo: o credenciamento. Agora
vem o fortalecimento de vez, porque a UEMASUL vai decolar de vez.
Quero, por fim, Presidente, agradecer uma vez mais ao apoio incansável,
à coragem do Governador Flávio Dino em fortalecer a UEMASUL.
Agradecer ainda esta Casa, que aprovou a criação da Universidade e
agora está vendo esta consolidação. Parabenizar a equipe da
UEMASUL pela competência, pela dedicação, porque foram quase
oito meses preparando PPI e o PDI, quase sete meses trabalhando
final de semana, à noite, feriado e aí chegou esse projeto que foi avaliado
e foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. E parabenizo
também o Conselho Estadual de Educação que inclusive homenageamos
aqui nesta Casa, há alguns meses, em sinal de respeito, e agora o
Conselho contribui de uma maneira significativa com o desenvolvimento
do ensino superior em nossa região Tocantina, parabenizando a
presidente, professora Socorro, o ex-presidente e membro dedicado,
professor Bastos, professora Narcisa, que foi a relatora deste processo,
professor Geraldo Castro, professora Régina Galeno, professor Lisboa,
todos os conselheiros, não somente esses que eu mencionei, mas todos
os membros do Conselho Estadual de Educação porque fizeram uma
grande justiça, ajudaram a nossa região a se desenvolver, tem o nosso
respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão. Viva à UEMASUL!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Cabo Campos, por cinco minutos,
sem apartes. Registro a presença, na galeria, do prefeito Santa Helena,
Zezildo Almeida, seja muito bem-vindo, prefeito.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado, aqui o nosso
cordial boa tarde, saúdo aqui o nossos colegas pares deputados
estaduais, a Mesa, na pessoa do Senhor Presidente Deputado Othelino,
policiais e bombeiros desta Casa, imprensa, galeria, mas meu recado
hoje vai para todos os policiais militares, na nossa corporação, nós
temos duas carreiras, não temos somente uma carreira, Deputado Max
Barros, como muitos pensam, nós temos duas carreiras: Nós temos o
quadro QOPM, que é aquele quadro que o camarada chega e vai pela
Academia Gonçalves Dias sendo oficial da Polícia e temos o quadro
QOA, que é aquele quadro que o camarada sai de soldado e que esta
Casa, este ano, votou e que nós podemos chegar até ao quadro de
major, lembrando que o quadro QOPM você chega até a patente de
coronel fechado. Pois bem, chegou para o Governador do Estado do
Maranhão a Proposição criando mais cinco vagas de coronel,
extinguindo vagas ociosas de soldado, ou seja, ia beneficiar o quadro
QOPM extinguindo vagas do quadro QOA. Só que os idealizadores
não pensaram em ajudar o quadro QOPM da onde estão vindo as vagas
ociosas para a criação desses cargos de coronel. Logo, entramos em
contato com o Governador e com parte do seu secretariado, onde eles
pensavam, assim como parte da tropa pensa que quando você cria vaga
de coronel QOPM você abrange a questão de todo mundo. É mentira!
Repito, mentira! Quando você cria vaga de coronel, você só dá
promoções para os QOPM, quando você cria vaga de major QOA,
você só dá vagas para aquele quadro e explicamos isso para o Governador
e ele, com muita sensatez, com muita inteligência, pegou a nossa ideia
e também vai estar criando mais 05 vagas de Major QOA. Ou seja,
agora sim temos isonomia na questão das promoções. Portanto, Senhor
Governador, eu lhe agradeço, lhe parabenizo, a Corporação tem que
crescer como um todo. Até hoje muitos policiais militares entendiam
que aumentando o quadro de coronel beneficiava toda a tropa. Repito,
é uma enganação. Para você beneficiar o soldado, cabo, sargento,
subtenente, segundo tenente, primeiro tenente QOA, capitão QOA e
major QOA, você tem que fazer o quadro QOA. Portanto, policiais
militares, está aí mais uma demanda que chegou ao nosso gabinete, está
atendida. Ponto positivo para o Deputado Cabo Campos. Unidos
somos fortes.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Deputado Bira do Pindaré, por 05 minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria registrar
que tive uma conversa muito importante com o Secretário de
Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, que me confirmou, dentre
outras coisas, ele me confirmou que a partir do mês de janeiro teremos
a licitação de uma obra importantíssima para a região do Pindaré, que
é a MA que liga Santa Inês a Pindaré, que certamente se tudo der certo
com essa licitação, é uma obra que poderá ser realizada ainda no ano de
2018. É uma notícia importante, porque é um trecho de mais ou menos
8km ou 9km, mas um trecho que serve, é de extrema importância para
os dois municípios, e para muitos municípios da região. Porque Pindaré
é uma cidade balneária, é a cidade Mãe de toda aquela região e hoje
cresce com os investimentos do Governo que estão sendo feitos,
sobretudo no que diz respeito à restauração do Engenho Central que é
um ícone da história do estado do Maranhão que está sendo restaurado,
além disso, o complexo no seu entorno totalmente recuperado. O IEMA
que já foi inaugurado em Pindaré-Mirim, teremos também em fevereiro
o IEMA que será inaugurado em Santa Inês, então todos esses
investimentos faz com que haja uma forte atração de todas as pessoas
da população daquela região para a cidade de Pindaré-Mirim, que é a
cidade balneária. E ali você naquela MA da forma que ela é hoje, mão
dupla, estreita, não é possível mais se sustentar. Muitas mortes já
aconteceram, muitos acidentes, é um trecho extremamente urbano e
precisa urgentemente de um investimento que torne aquela via uma via
adequada para a mobilidade urbana entre aqueles dois importantes
municípios. Eu falo isso não só porque é a cidade onde nasci, nem faço
política em Pindaré-Mirim, tenho até vontade de fazer e muita gente
pensa que fui eleito em Pindaré, mas não, não fui eleito em Pindaré, fui
eleito aqui na capital, em São Luís do Maranhão onde resido e moro,
cresci e me desenvolvi desde os 05 anos de idade quando cheguei para
morar no bairro do João Paulo, lá na Rua da Cerâmica. Portanto aqui é
a minha cidade. A cidade que me adotou e onde eu cresci e me constitui
enquanto cidadão, enquanto pai de família, enquanto profissional, etc.
Mas tenho um carinho imenso pela minha terra natal, até porque eu
carrego no nome a cidade. É raro isso acontecer, alguém que carrega no
nome a cidade. Tem gente que pensa até que é apelido. Meu nome não
é apelido. Meu nome é de batismo e está na Certidão de Nascimento:
Ubirajara do Pindaré. Então ninguém pode querer excluir o Pindaré do
meu nome porque isso está no meu nascedouro. É uma homenagem
que o meu pai rendeu ao rio Pindaré, e eu me orgulho muito. Quando
criança eu sofria bullying, mas agora eu me orgulho, porque de fato tem
um significado muito grande para a nossa história. De maneira que, por
tudo isso, eu considero a notícia que o Secretário de Infraestrutura me
deu muito positiva. Espero que a licitação dê certo, até porque a gente
sabe que licitação às vezes é uma roleta russa. A gente não sabe quem
vai ganhar a licitação, pode ser um empresário bom, pode ser um
empresário ruim. Eu espero que caia na mão de um empresário bom,
que assuma essa obra e possa executá-la com a celeridade que é
necessária. De maneira que eu fico feliz com a notícia. Faço questão de
registrar nessa tribuna e dizer que nós vamos acompanhar o processo
licitatório ansioso para que isso possa ter um desfecho. E que a gente
possa em 2018, ainda em 2018, inaugurar esta grande obra para a
região de Santa Inês e para a região de Pindaré, a MA que liga esses dois
municípios, que vai servir assim de muita importância mesmo para
toda a população das duas cidades, sobretudo, porque não vai ser
apenas uma via para transporte de veículos. Vai ser uma via também
onde vai ser feito calçadão, onde nós vamos ter uma via para ciclovia
para bicicletas e vamos ter também faixa para prática de esporte, de
caminhada, de corrida, etc. Então vai ter uma utilidade imensa para
toda a população das duas cidades, dessas duas cidades importantes,
que são Pindaré-Mirim e Santa Inês. Senhor Presidente, eu queria
fazer esse registro com alegria, esperando que em breve a gente possa

ter a confirmação do resultado dessa licitação e dessa obra que vai
fazer a cidade de Santa Inês e Pindaré mais feliz certamente. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Júnior Verde,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos, Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado Othelino em nome de quem quero saudar aqui todos os
nobres parlamentares, a imprensa, a galeria, todos que nos acompanham
em todo o Estado do Maranhão. Antes de iniciar nossas considerações,
quero destacar uma iniciativa de que nós participamos através de uma
ação muito decisiva por parte do Governo do Estado , que é a entrega
de equipamentos. Eu quero só externar de público também uma
Mensagem de Pesar à família do jornalista Othelino Alves Filho por
ocasião também do seu falecimento, que infelizmente deixa aí a família,
os amigos, mas que eu rogo a Deus que ele possa confortar a todos. Eu
quero deixar esta Mensagem de Pesar a este que vai deixar um legado,
inclusive dedicado ao trabalho, à família, jornalista, trabalhou inclusive
no Jornal Pequeno, trabalhou em rádios, deixa uma história de vida e
que deve ser contada por aqueles que hoje acompanharam e tiveram a
oportunidade de conviver com o mesmo. Então, eu deixo aqui a nossa
mensagem e os nossos sentimentos mais profundos à família e ao
nosso Presidente em exercício Deputado Othelino e eu quero aqui esta
Nota de Pesar que deve ser publicada amanhã. E eu quero também,
Senhor Presidente, fazendo uma consideração a uma iniciativa do
Governo do Estado, que é uma entrega de equipamentos e nós tivemos
na semana passada, a oportunidade de participar de mais um evento de
entrega de equipamentos, entre eles: escavadeiras, na verdade,
motoniveladoras, equipamentos direcionados para os caminhos de
produção, equipamentos que vão servir para fortalecer a economia
maranhense no que se refere ao apoio e a infraestrutura dos municípios.
Faço este registro porque entendo que foram importantes e são
importantes realmente nós podermos compartilhar de iniciativas como
essa, entre elas, destacando o acesso à infraestrutura dos municípios,
por meio da melhoria dos caminhos e das estradas vicinais, digo isso
porque conheço os municípios e conheço as dificuldades já tenho
percorrido vários municípios por meio das suas estradas vicinais e
posso aqui afiançar que vai ser e está sendo e vai ser um grande
investimento porque não parou. E nós tivemos a entrega de vários
equipamentos a municípios maranhenses, entre eles, eu quero destacar
Vitoria do Mearim, que eu tive a honra de estar ao lado da prefeita
Dídima fazendo essa entrega, inclusive uma indicação nossa também,
fazer este registro, nós indicamos várias motoniveladoras, entregamos
a de Afonso Cunha, ao prefeito Arquimedes, entregamos de Duque
Bacelar, ao prefeito Jorge, e esses já estão utilizando, já estão realmente
desenvolvendo os seus municípios, já estão facilitando o escoamento
da produção, porque o que nós queremos é dar instrumento nas mãos
dos trabalhadores e para isso nós temos que dar as condições
necessárias, as estradas vicinais são importantes, os povoados que
compõem realmente os municípios precisam de infraestrutura, precisam
realmente melhorar o seu acesso realmente às suas sedes, e esses
equipamentos vão ajudar, vão ajudar a levar dignidade, vão ajudar a
fortalecer essa iniciativa, que é o caminho da produção, que é gerar
desenvolvimento por meio do escoamento do que é produzido no
interior do Estado e assim fortalecer a economia maranhense, então,
mais uma vez, aqui eu quero, primeiro, agradecer a oportunidade de
nós estarmos também formalizando indicações no município por
entender das necessidades, o Município de Vitoria do Mearim, por
exemplo, quando eu tive a oportunidade de receber a prefeita Dídima,
no nosso gabinete, ela por todas as indicações que fez, enfatizou a
necessidade de melhorar o acesso aos povoados do município, que são
muitos, inclusive áreas de assentamento, PAs, áreas de assentamentos
estaduais também, inclusive já estamos buscando outras iniciativas
para fortalecer essas áreas, mas, de forma muito especial, ela queria
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poder facilitar o caminho de acesso a esses povoados, queria desenvolver
o seu município e falar das dificuldades realmente que estavam passando,
por conta realmente das estradas, da falta de manutenção dessas
estradas e por falta de um equipamento como esse, a motoniveladora
vai realmente fortalecer o Município de Vitória do Mearim como está
fortalecendo Duque Bacelar, Afonso Cunha e dezenas de municípios
que já receberam esse tipo de equipamento. É claro que nós não
podemos pensar apenas nesse elo do processo do desenvolvimento
econômico do Estado do Maranhão, é um equipamento importante,
vai ajudar, fortalece os municípios, mas como o próprio Governador já
fez referência, precisamos também ajudar os municípios com o
combustível e fazemos aqui também essa referência porque precisamos
levar não só essa condicionante, mas também, claro, outras que são
necessárias para poder realmente fortalecer a economia do município.
Para isso, não basta só o equipamento. Pelas dificuldades que estão
passando os municípios, é preciso também dar condições para que eles
possam realmente fazer uso desses equipamentos. Para isso, deve
haver também o aporte do governo do Estado fornecendo combustível,
o que vai ser fundamental. Desde já quero agradecer a oportunidade de
poder fazer parte de mais uma entrega de equipamentos como já fizemos
entrega de viaturas e de ambulância. Eu acredito que estamos no caminho
certo para ajudar a fortalecer os municípios maranhenses, a fortalecer
o estado do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, não há mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente. Deputado Wellington do Curso, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial boa tarde e que Deus seja louvado. Senhor presidente,
quero destacar a realização da prova da Polícia Militar no último final
de semana nas cidades de São Luís, Imperatriz e Caxias, pois, sem um
motivo plausível, o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino,
acrescentou a cidade de Teresina para a realização da prova. O Edital
da Polícia Militar, tão prometido pelo governo do Estado do Maranhão,
pelo governador Flávio Dino, a gente remota desde a campanha quando,
durante um debate com o então candidato também ao governo do
Estado, Edinho Lobão, o governador Flávio Dino disse que ia dobrar o
efetivo da Polícia Militar. Acreditava-se que, nos quatro anos de governo,
ele fosse realizar concurso público para dobrar o efetivo da Polícia
Militar, no entanto, somente no final do ano de 2017, realiza concurso
público para 1.214 vagas. Como ele havia anunciado que liberaria até o
final de setembro, liberou o edital de qualquer forma, sem planejamento
nenhum, sem organização nenhuma no dia 30 de novembro. O concurso
ficou parado por 15 dias e, somente depois de 15 dias, foi que as
inscrições foram retomadas. A data da prova, que inicialmente estava
programada e prevista para o dia 21 de janeiro, foi alterada para o dia
de 28 de janeiro. No final de outubro, houve uma reedificação no edital
mudando a prova, antecipando em 45 dias. Nunca, em nenhum concurso
no Brasil, antecipou-se uma prova de concurso. No estado do
Maranhão, pela primeira vez foi antecipada a prova do concurso em
45 dias. Não obstante a isso, também foi feita outra reedificação no
edital inclusive por solicitação nossa, que era a ampliação dos locais de
prova. Havíamos solicitado a ampliação nos locais de prova para vários
locais no estado do Maranhão para beneficiar o maranhense, ajudar o
maranhense, a exemplo de Santa Inês, Bacabal, Pinheiro, só para se ter
exemplo. Deputado Eduardo Braide, são 21 municípios na Baixada
Maranhense, então os baixadeiros poderiam fazer a prova da Polícia
Militar em Pinheiro. O governador acatou a nossa solicitação,
compreendeu a necessidade, mas colocou somente duas cidades,
Imperatriz e Caxias, além de São Luís, que já estava inicialmente no
edital. Para surpresa de todos, nas últimas 72 horas antes da prova,
Teresina apareceu como local de prova. E o governo não deu satisfação

nenhuma, iria empurrar com a barriga, iria empurrar goela abaixo dos
maranhenses e dos candidatos. Somente depois da nossa denúncia ao
Ministério Público, à OAB e à Procuradoria para que tomassem as
devidas providências, inclusive na tribuna desta Casa, na quinta-feira,
ninguém se pronunciou, nenhum deputado se pronunciou até então,
foi que o Governo, na sexta-feira, emitiu uma nota dizendo que, de
acordo com a demanda, poderia aplicar a prova em outra localidade.
Mas ora, senhoras e senhores, outra localidade no Maranhão! Por que
outra localidade no Piauí? Se estava lotado em Caxias, poderia ter feito
em Codó com mais de 100.000 habitantes, em Timon com mais de
100.000 habitantes, em Presidente Dutra, por exemplo, mas por que
Teresina? Porque o governador Flávio Dino é amigo do governador do
Piauí, Wellington Dias? Também é do PT? O governador Flávio Dino
tanto faz apologia a Lula e a Dilma, falando que foi golpe o que fizeram
com Lula e com Dilma, mas golpe ele fez agora com o governo do
Estado do Maranhão, golpe ele fez agora com a população do
Maranhão, com os candidatos a uma vaga no concurso da Polícia Militar.
Deputado Max Barros, um jovem de São Bento nos ligou, no sábado,
relatando que estava saindo de São Bento para fazer a prova em São
Luís, com parentes em São Luís, com amigos em São Luís, mas teve
que sair de São Bento para fazer a prova em Caxias. Compulsoriamente,
ele foi obrigado a fazer a prova em Caxias. Tem outro aluno, outro
candidato de São Luís que foi mandado para fazer a prova em Caxias.
Gastos com passagem, com alimentação, com hotel, total desrespeito
com a população do estado do Maranhão, total desrespeito com os
ludovicenses. E quero só alertar que todos os candidatos prejudicados
com as alterações, que não estavam previstas no edital no concurso da
Polícia Militar, podem entrar na justiça. Todos os candidatos que
tiveram problemas com o concurso da Polícia Militar podem entrar na
justiça. Estou fazendo esse alerta, principalmente porque toda e qualquer
mudança no concurso tem que ser feita por meio de edital, retificação
no edital. Deputado Max Barros, o que o governador Flávio Dino fez
foi de tamanha gravidade, de tamanho absurdo que, por exemplo, se o
candidato for aprovado no concurso da Polícia Militar e no dia do teste
físico, quando cobram 20 flexões de braço... Deputado Cabo Campos,
se no dia um capitão, um coronel disser para o candidato: ‘Faça 30
flexões de braço. Ele vai dizer: Coronel, mas só são 20. Faça 30 flexões.
Mas, coronel, no edital só tem 20. Não tem nada a ver com edital, faça
30 flexões de braço’. Ou seja, vão manipular, vão mexer no concurso a
bel prazer? Segundo a vontade comunista? Meu amigo, e a legalidade
dos atos? Toda e qualquer alteração tem que estar prevista no Edital é
uma aberração, principalmente vindo de um ex-juiz, um conhecedor
das leis. É o absurdo dos absurdos, absurdos. Além disso, também foi
identificada fraude no Município de Caxias. Dois candidatos foram
detidos, foram presos. E quem nos garante que não tenha sido o
princípio de fraude em outros municípios? E em Teresina, como foi a
fiscalização em Teresina? No Estado do Maranhão a polícia Militar
prestou apoio, em Imperatriz, São Luís e em Caxias. E em Teresina,
como foi feito? Infelizmente coloco em cheque a realização do concurso
para a polícia militar, infelizmente. Estamos solicitando ao Governo
do Estado do Maranhão atenção total à investigação da possibilidade
de fraude, bem como também a situação dessa alternância no concurso
sem a devida mudança, retificação no Edital. Estamos aguardando ainda
o posicionamento da OAB, Dr. Tiago Diaz. Estamos aguardando
também o posicionamento da Procuradoria e do CAOP de improbidade
Administrativa. Não vai passar despercebido. Continuamos na luta e
continuamos fiscalizando, investigando as ações do Executivo e a
aplicação do dinheiro público. É o que eu tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Mais algum deputado gostaria de se inscrever
no Pequeno Expediente? Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, eu queria fazer uma colocação a V. Exa.
nós estamos verificando que o quórum está bastante estreito, pode ser
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alcançado, mas está bastante apertado. Existem três matérias que estão
na Ordem do Dia que a gente gostaria de mais esclarecimentos. Um já
foi feito até o ofício solicitando à Secretaria de Planejamento mais
informações sobre a renegociação de empréstimos do Estado. Nós não
temos nenhuma dificuldade em votar a favor da renegociação de
empréstimo, como fizemos recentemente com o do BNDES, mas só
que tem que ter a justificativa que no nosso entendimento não está
atendida. O outro projeto é o que fala da Rua Digna, que permite ao
Estado fazer reformas, recuperação em obras nas associações que são
entidades particulares. Então a gente gostaria de ter os critérios para
que essas reformas fossem efetuadas. E a outra questão é o IPREV, que
é uma lei complementar que, salvo maior juízo, precisa de quórum
qualificado de vinte e três votos, e o quórum está bastante pequeno.
Então nós temos essas três ponderações que estão na Ordem do Dia.
Se esses projetos puderem ser adiados para amanhã, nós não teremos
nenhuma dificuldade em votar a pauta de hoje. Muito obrigado,
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados,
imprensa, galeria, a quem eu saúdo, de forma especial, os representantes
do SINDJUS, da ANAJUD, os professores aposentados da UEMA,
que se fazem presentes para acompanhar a votação na Medida
Provisória 249/2017, eu gostaria inicialmente de prestar um
esclarecimento aos servidores do Poder Judiciário, o Projeto de Lei nº
338/2017 que prevê os 5% nos vencimentos de vocês está publicado
no Diário de hoje o Parecer das reuniões, que se reuniram na sessão de
quinta-feira, e eu já apresentei um requerimento para que seja incluído
na Ordem do Dia e tenha sua votação. Esse requerimento foi lido na
sessão de hoje e constará para votação e apreciação das senhoras e
senhores deputados na sessão de amanhã, terça-feira. Portanto, esta
era a informação que gostaria de dar a vocês, acho que o pleito de vocês
é mais do que justo, é uma matéria que foi aprovada pelo Tribunal de
Justiça e encaminhada a esta Casa e não pode haver tratamento
diferenciado em relação a outras categorias e às categorias dos servidores
do Poder Judiciário, portanto vocês têm o nosso total e irrestrito
apoio, assim como tenho certeza de vários deputados desta Casa, e
uma vez publicado, como disse, o Parecer das Comissões que se
reuniram de forma conjunta na quinta-feira e já está no Diário de hoje,
apreciaremos amanhã um requerimento de nossa autoria para que seja
incluído na Ordem do Dia e, quem sabe, votaremos amanhã esse projeto
que faz jus a um direito reivindicado por vocês. Portanto, esta era a
informação que gostaria de dar e logo mais deveremos apreciar já me
referindo agora aos professores aposentados da UEMA a Medida
Provisória 249/2017 para que a gente possa também corrigir essa
injustiça do Governo do Estado que quer dar um tratamento diferenciado
não repassando os índices das gratificações dadas aos professores da
ativa, aos professores aposentados da UEMA. Eu tenho certeza de
que esta Casa corrigirá essa injustiça quando a nossa emenda for
destacada e apreciada pelo Plenário.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, ok.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -. Solicitação dos deputados Max Barros e
Eduardo Braide com a concordância do líder do governo, nós vamos
transferir para a Ordem do Dia de amanhã a análise da Medida Provisória
259 e do Projeto de Lei Complementar 019. Nós hoje apenas reuniremos
as comissões para parecer, mas só apreciaremos na sessão de amanhã.
Também o Requerimento de Urgência 999, de autoria dos deputados

Rafael Leitoa e Rogério Cafeteira, fica transferido para a sessão de
amanhã.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – E a taxa mineral
também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sim. E também o Projeto nº 006, de autoria do
deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Perfeito,
Presidente.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Então, somente para esclarecer, o primeiro item que nós
votaremos hoje é a Medida Provisória 249/2017, que trata dos
vencimentos dos professores da UEMA, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Isso.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Tá. Só
gostaria de lembrar a V. Exª. que há uma emenda por mim apresentada
e que foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu farei o
encaminhamento no momento oportuno.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Medida Provisória n.º 249/2017, de autoria do
Poder Executivo (lê). Há uma emenda destacada pelo deputado Braide,
a de número 01/2017. O deputado Braide vai encaminhar a votação da
emenda por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa e galeria. Senhoras e Senhores Deputados, quando tomamos
posse, no dia 1º de fevereiro de 2015, para esta legislatura, no ato de
posse, de acordo com o nosso Regimento Interno, no artigo 5º, parágrafo
terceiro, prometemos manter, defender e cumprir a Constituição do
Brasil e a Constituição do Estado do Maranhão. E hoje é um daqueles
dias em que vamos decidir se vamos cumprir as Constituições do
Brasil e do Maranhão, ou se vamos atender um projeto inconstitucional
encaminhado pelo Governo do Estado. Aqui, e eu trago ao conhecimento
de V. Exas., nós votaremos a Medida Provisória n.º 249/2017, que trata
da tabela de vencimentos dos professores da Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA). A UEMA, senhoras e senhores, é a instituição
mais citada no programa de Governo do senhor Flávio Dino. Se vocês
tiverem a oportunidade de pegar o programa de governo do Exmo.
Senhor Governador, que está registrado na Justiça Eleitoral, vocês vão
ver que a UEMA é a instituição mais citada como instrumento de
transformação da vida dos maranhenses. Mas chega na prática uma
Medida Provisória que não contempla os professores aposentados da
UEMA. Estivemos reunidos na Comissão de Constituição e Justiça,
debatemos esse assunto com os professores da UEMA, e agora chega
ao momento de apreciarmos essa matéria aqui no plenário. Apresentei
uma Emenda à Comissão de Constituição e Justiça, que lamentavelmente
foi rejeitada, que daria o direito à paridade do índice de reajuste aos
professores aposentados no mesmo percentual ao que foi dado aos
professores da ativa. E aí, senhoras e senhores deputados, eu vejo aqui
diversos deputados subirem a tribuna para defender a UEMA, que a
UEMA é motivo de orgulho do Governo do Estado, que a UEMA está
se espalhando para o interior do Estado. E que recados nós daremos
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aos professores da UEMA, aqueles que são aposentados e que já
contribuíram com o seu suor, com o seu papel de transferir o
conhecimento para milhares de maranhenses, e àqueles que estão na
ativa, mas que certamente serão aposentados um dia, aos pensionistas?
Qual é o recado que nós vamos dar se nós dermos um tratamento
diferente para os que estão na ativa e os professores aposentados. E é
exatamente o que essa emenda faz, Deputado Wellington, corrigir essa
injustiça, fazer com que o mesmo percentual da gratificação que foi
dado aos professores da ativa da UEMA seja estendido aos aposentados
e pensionistas. E aí, senhoras e senhores, pasmem, vejam V. Exas.
Amanhã, na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, nós
votaremos a Medida 260/2017, que institui a gratificação por atividade
de trânsito - GAT. Essa gratificação já foi instituída por Medida
Provisória. E o art. 2º desta Medida Provisória diz o seguinte: a GAT
integrará os proventos da aposentadoria e as pensões para todos os
efeitos legais. Então eu quero dizer, de antemão, que sou favorável à
aprovação da Medida Provisória n.º 260/2017, que institui a GAT para
os servidores do DETRAN, mas sou favorável porque o próprio
governador reconheceu que essa gratificação tem que ser estendida aos
aposentados e pensionistas do DETRAN. E é assim que diz a nossa
Constituição e foi isso que nós prometemos aqui cumprir quando
tomamos posse. Portanto, Senhoras e Senhores Deputados, a aprovação
desta emenda que encaminho é a que vai dar o direito para que haja a
paridade entre os professores da ativa da UEMA e os aposentados e
pensionistas. Fica aqui, Senhoras e Senhores Deputados, o pedido
para que nós possamos aprovar essa emenda, porque nada mais faremos
que cumprir a Constituição. E, mais do que isso, daremos o mesmo
tratamento que o governador deu aos servidores do DETRAN, aos
professores da UEMA. E aí, Senhores e Senhoras, encerro o meu
encaminhamento com as palavras de uma professora aposentada da
UEMA que estava na reunião da Comissão de Constituição e Justiça,
na quinta-feira, quando disse o seguinte: que ela tinha votado no
Governador Flávio Dino porque ele prometeu acabar com as
desigualdades do nosso Estado do Maranhão. E ela viu que o discurso
era uma coisa, mas a prática completamente diferente, porque o que o
governador está fazendo é discriminar os professores aposentados e
pensionistas da UEMA. E é exatamente esta discriminação, Senhoras
e Senhores Deputados, que nós teremos a oportunidade de corrigir ao
aprovarmos essa emenda. A emenda que faz exatamente garantir o
mesmo índice da gratificação dos professores da ativa para os
professores aposentados e pensionistas, caso contrário, senhoras e
senhores deputados, que nenhum deputado mais volte a esta tribuna
para defender e fazer média com a UEMA, porque a oportunidade que
se tem de demonstrar o valor da UEMA é demonstrando o valor àquele
que transfere o conhecimento, todos os dias, nas salas de aula da
UEMA, que é o professor. E quem votar contra o professor da UEMA,
deputado Wellington do Curso, não pode dizer que é a favor da UEMA.
Quem votar contra o professor da UEMA não pode defender que é a
favor da educação e do ensino superior do Estado do Maranhão.
Portanto, Senhor Presidente, acho que essa é uma votação que deve
ficar registrada na história desta Casa e deve ter amplo acesso e
conhecimento aos professores da UEMA e solicito, Senhor Presidente,
a votação nominal dessa emenda, de nossa autoria. Quem vota SIM,
votará com os professores da UEMA, e quem vota NÃO, infelizmente,
estará de acordo com o discurso fácil e enganoso do Governo do Estado,
porque, na prática, o que está acontecendo é votar contra os professores
da UEMA que tanto já contribuíram, e aqueles que contribuirão, que
são os da ativa, que, certamente, se aposentarão um dia, Senhor
Presidente. Fica, portanto, aqui o requerimento para que a votação
seja nominal, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
gostaria, pela Liderança do Governo, de encaminhar pela derrubada do
requerimento do deputado Braide de votação nominal, até porque aqui

todas as votações, deputado Presidente Othelino, são nominais, não
existe voto secreto aqui, então, de qualquer maneira, todos saberão
como cada parlamentar votou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu reforço
o pedido e já oriento aqui a Bancada do Bloco Parlamentar Independente.
Eu acho que há muito tempo o Congresso Nacional acabou com as
votações secretas e a votação que se dará, se não for nominal, será
simbólica. Eu acho que, se é uma matéria tão boa, se o governo tem
certeza de que é certo deixar os professores aposentados e pensionistas
da Uema sem o reajuste a que eles têm o direito e que lhes assegura a
Constituição, eu não vejo nenhum motivo para que não haja votação
nominal. Portanto, reforço o pedido nesse sentido, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação o requerimento de votação nominal
feito pelo deputado Braide. Os deputados que aprovam o requerimento
permaneçam como estão. Os que desaprovam queiram levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, basta V. Ex.ª conferir. Foram
seis votos favoráveis ao seu requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Era pelo
tempo que demorou para...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação a emenda apresentada pelo deputado
Braide. Os deputados que forem favoráveis à emenda...

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Presidente, pela ordem. Antes de colocar em votação,
porque às vezes atrapalha isso acontecer depois da votação, eu já peço
que seja cumprido o Regimento e que sejam informados os nomes dos
deputados que votaram contrários à emenda, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Os deputados que aprovam a
emenda do deputado Braide permaneçam como estão. Os contrários
queiram levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, eu peço que fiquem atentos.
Nós estamos votando uma medida provisória, então é preciso que
todos fiquem atentos para que votem de acordo com suas consciências.
O que nós estamos votando agora é a emenda do deputado Braide, a
Medida Provisória nº. 249. Para que não restem dúvidas, vou chamar
novamente para votação e peço que todos fiquem atentos. Deputado
Braide.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, com todo respeito que tenho a V. Ex.ª, o que tocou os
deputados foi exatamente a consciência deles de não votarem contra os
professores da UEMA. Então ficou claro que a emenda foi aprovada,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, os deputados que aprovam
a emenda do deputado Braide permaneçam como estão. Os que forem
contrários queiram se levantar. A emenda foi rejeitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço que
seja registrado com base no Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – A emenda foi rejeitada com os votos contrários
dos deputados Fábio Macedo, Vinicius Louro, Raimundo Cutrim,
Antônio Pereira, Marco Aurélio, Dr. Levi Pontes, Paulo Neto, Rogério
Cafeteira, Rigo Teles, Deputado Toca Serra, Deputado Cabo Campos,
Deputada Francisca Primo. Agora, senhores deputados, vamos apreciar
a Medida Provisória. Os deputados que aprovam.

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

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – O voto favorável à aprovação. E aqui eu gostaria
só de fazer um registro, Senhor Presidente. Essa proposta que hoje
está sendo analisada por esta Casa, essa Medida Provisória é oriunda
de um acordo feito dentre os sindicatos da UEMA. Essa proposta foi
feita lá, foi nos enviada pela UEMA. Então não existe uma distorção
do Governo em querer interferir. As pessoas que hoje reclamam foram
votos vencidos. Então aqui só para ratificar que não é uma questão de
Governo. O Governo está apenas cumprindo o que foi acordado entre
a maioria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Para encaminhar pelo Bloco Independente,
Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu participei de toda a negociação
desde o ano passado quando iniciou a comissão dos professores da
UEMA e o Governo do Estado. Participei de reuniões na Casa Civil,
na Procuradoria Geral do Estado. E os acordos a que se referem o
Governo, nenhum deles foi cumprido por parte do Governador Flávio
Dino, absolutamente nenhum. No ano passado, eu estava presente
quando os professores aposentados decidiram aprovar o primeiro
acordo do Governo do Estado de que a gratificação seria dada aos
professores da ativa, mas que naquele momento, no ano passado, não
poderia ser estendida aos professores aposentados. E qual seria a
compensação que seria feita pelo Governo do Estado? E essa proposta
foi feita pelo Governo do Estado, que haveria o pagamento da URV
aos professores aposentados da UEMA. O que foi que aconteceu?
Esse acordo ficou de ser cumprido até o final do ano passado. Não
houve pagamento, nenhum, Deputado Edilázio Júnior. Quando foi
novamente feito outro acordo, que o índice garantido pela gratificação
aos professores da ativa seria repassado aos professores aposentados
por meio de um Projeto de Lei, encaminhado a esta Casa, logo que esta
Casa reabrisse os trabalhos em fevereiro. Segundo acordo, Senhor
Presidente, não cumprido pelo Governador Flávio Dino. Então como
é que se vem falar agora que o Governo fez acordos, que foi aprovado

em acordo? A questão é: acreditando, confiando na palavra do
Governador, os professores aposentados da UEMA acabaram por
aceitar dois acordos, mas em todos eles, Senhor Presidente, em todos
o Governador Flávio Dino não honrou a palavra que acertou com os
professores da UEMA. E lamento aqui, Deputado Max Barros, V. Ex.ª
que é egresso da UEMA, professor da UEMA, ver o tratamento desse
Governo em relação a essa classe tão importante que são os professores
universitários. E aqui quero fazer uma lembrança, senhoras e senhores
deputados, o Governador é professor universitário. Será que assim
que ele aprendeu a tratar os professores da UEMA? De forma
discriminatória, de forma que só garante aquilo que está aos professores
da ativa e não garante o percentual aos professores aposentados e
pensionistas, é isso? Será quantas vezes ele usou o nome da UEMA na
campanha e usa em seu Governo? Será que quando ele for agora aos
municípios pelo interior do Estado, ele vai dizer que discriminou os
professores aposentados da UEMA? Aqueles que tanto contribuíram
já para a formação acadêmica dos maranhenses? Vejo aqui discussões
de um lado e de outro em relação à importância da educação do ensino
superior, mas quando temos na prática a oportunidade de garantir o
direito àqueles que estão todos os dias, na capital e no interior do
Estado, garantindo o ensino superior no que diz respeito à Universidade
Estadual do Maranhão, é isso que acontece? A rejeição de uma proposta
que visava garantir a Constituição, algo que nós prometemos cumprir
aqui quando tomamos posse, simplesmente, porque tem que se agradar
o projeto que veio do Palácio dos Leões, ainda que esse projeto seja
inconstitucional, ainda que esse projeto seja ilegal, ainda que esse
projeto seja injusto? É esse o presente de Natal que a Assembleia
Legislativa do Maranhão dá aos professores aposentados da UEMA?
Lamento, professor Saturnino e outros professores, infelizmente, esta
Casa com esta medida de hoje demonstra que vai se resumir, como
disse o deputado César Pires, a entregar títulos, título de cidadão e
outros títulos àqueles que estão fora, porque esta Casa deveria servir
para corrigir as ilegalidades e inconstitucionalidades que venham
porventura de qualquer dos Poderes. Este é o papel do Poder Legislativo,
este é o papel de aperfeiçoar as leis e fazer com que nenhuma lei aqui
seja votada e esteja em desacordo com a nossa Constituição. Foi isso
que nós prometemos aqui quando tomamos posse, em fevereiro de
2015, nesta legislatura, e é isso que acontece na prática? Aprovar uma
medida provisória inconstitucional que discrimina os professores da
UEMA, só porque assim ela veio do Poder Executivo? Amanhã,
senhores deputados, não será nem depois de amanhã, nem na quinta-
feira, amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa apreciará
a Medida Provisória 260/2017, que instituiu a gratificação para os
servidores do DETRAN e a mesma Medida Provisória, o governador
no Art. 2º diz lá, que a gratificação será incidente sobre as aposentadorias
e pensões dos servidores daquele Poder. E por que essa discriminação
com os professores da UEMA? Que fique claro, senhoras e senhores
professores da UEMA, a discriminação que o Governador Flávio Dino
faz em relação a vocês e quem nenhum mais deputado tenha a coragem
de subir a esta tribuna e defender as atividades da UEMA lembrando
que votou contra os professores da UEMA, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação, deputados que aprovam
permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Deputado
Rogério, não houve voto contrário. Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado, eu
queria fazer um registro. É porque nós votamos a favor da Emenda em
que os professores aposentados receberiam o mesmo provento que
um professor da ativa recebe. Infelizmente, essa Emenda foi
desaprovada, em relação à matéria ninguém vai votar contra aumento
de salário de professor, pelo contrário. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei Complementar 019. Eu vou
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suspender a Sessão para que as comissões emitam os pareceres. Embora,
só será apreciado, confirmo o entendimento, na Sessão de amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o deputado
Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– A matéria foi aprovada por maioria nas comissões competentes,
tendo sido registrado um voto em separado do deputado Eduardo
Braide, ou melhor, uma emenda do deputado Eduardo Braide que foi
rejeitada. Essa proposta do deputado Braide foi seguida por ele e pelo
deputado Wellington do Curso, mas a matéria foi aprovada por maioria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O projeto fica incluído na Ordem do Dia de
amanhã já com o parecer.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Reitero que a matéria foi aprovada na forma do texto original.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Obrigado, deputado Marco Aurélio. Projeto de
Lei nº 292, de autoria da deputada Valéria Macedo. Deputada ausente.
Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 324, de autoria
da deputada Valéria Macedo, fica transferido para a próxima sessão.
Projeto de lei, de autoria do deputado Bira do Pindaré, fica transferido
para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 310/2017, de autoria do deputado
Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para segundo turno.
Projeto de Lei n.º 311/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 312/2017, de autoria do
deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativo n.º 020/2017, de autoria do deputado Edson
Araújo. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 031/2017, de autoria do deputado
Raimundo Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 041/2017, de autoria do deputado Raimundo Cutrim
(lê). Em votação. Em discussão. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Moção n.º 032/2017, de autoria
do deputado Bira do Pindaré. Deputado ausente. Fica transferida para
a próxima sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 997/2017, de autoria do deputado Júnior Verde.
Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 998/2017, de autoria do deputado Ricardo Rios. (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. A urgência foi aprovada, mas não apreciaremos
amanhã. Vamos aguardar o Presidente da Comissão de Orçamento, que
está ausente hoje e estará ausente amanhã, para que possamos apreciar
na quarta ou na quinta-feira. Requerimento n.º 999/2017, foi feito o
acordo de transferir para a Sessão de amanhã. Requerimento n.º 1000/
2017, de autoria da Deputada Nina Melo. A deputada está ausente.
Fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento n.º 976/2017,
de autoria do Deputado Edilázio Júnior. (lê). Este requerimento foi
negado pela Mesa. O Deputado Edilázio recorreu ao Plenário. O
Deputado está inscrito para encaminhar, por 05 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, boa tarde. Boa tarde, parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, o requerimento é bem simples e
queria pedir aqui aos governistas, que tanto prezam pela transparência,
que onde chegam alardeiam que é um governo honesto, um governo

sério, então nada mais justo do que o Secretário Lula, Secretário de
Saúde do Estado do Maranhão, encaminhar a esta Casa a lista cerca de
424 funcionários ditos como fantasmas pela Polícia Federal na Operação
“Pegadores”. Houve uma grande polêmica com relação a essa lista,
uma vez que o Governador Flávio Dino até hoje disse que não existe
lista e o Delegado da Polícia Federal disse que existe, sim, a lista. E o
Secretário Carlos Lula esteve em um Programa de rádio, salvo engano,
na Rádio Capital, e disse que já estava em suas mãos a tal lista. Então
é importante que essa lista venha para as nossas mãos, que nós
tenhamos conhecimento para poder saber se realmente são fantasmas
ou não, porque pode haver ali pessoas que nós conhecemos e podemos
falar: “Olha fulano de tal, não, esse aqui trabalha na unidade de saúde
e tal. Esse aqui está no hospital tal”. Então é uma forma até de o
Governo mostrar que a Operação da Polícia Federal, como o Governador
anda alardeando, foi uma operação orquestrada. Está tentando de todas
as formas tirar a investigação daqui do primeiro grau e levar para o
TRF. Vem criticando e muito o Delegado. Disse, inclusive, de forma
mentirosa que ele havia sido afastado do caso. Então eu peço aqui aos
colegas que nós aprovemos este requerimento e que o Secretário Lula
possa encaminhar para cá. Ou também, vou até estender o requerimento,
ou faço outro requerimento, para o Secretário também de Transparência,
o senhor Rodrigo Lago, que ele também informe, uma vez que a Secretaria
de Transparência tem acesso a todos os dados das demais secretarias.
E o Governador, que tanto fala em transparência, espero que honre as
suas palavras, pedindo aqui para que os governistas aprovem este
requerimento, que é simples e que acredito eu que será muito importante
para desvendar se essa operação foi ou não orquestrada, que, a meu
ver, zero de orquestração, esse processo já estava desde de novembro
do ano passado, no Ministério Público Federal, foi uma investigação
séria por parte da Polícia Federal e uma decisão da juíza que estava
respondendo por aquela Vara, que ali entendeu todos os elementos
estavam colocados para que houvesse sim essas prisões e as buscas e
apreensões que, até hoje, inclusive existem acusados presos. Então,
aqui fica meu apelo para que nossos colegas aqui aprovem este
requerimento para que nós possamos ter acesso a essa lista dos
fantasmas da Secretaria de Saúde. Era isso, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, para encaminhar. A liderança
encaminha pela rejeição, e vou ser bem transparente, deputado Edilázio,
na nossa argumentação, esse processo corre em segredo de Justiça,
então caso esta Assembleia aprovasse esse requerimento e o secretário
Lula fornecesse essa informação estaria incorrendo numa infração
judicial, o deputado Edilázio, como advogado competente que é,
conhecedor das leis muito mais que eu, sabe disso. Então, talvez essa
informação, deputado Edilázio pudesse pedir ou para a Polícia Federal
ou para a Justiça Federal. O Secretário Lula, nem esta Casa devem
participar de uma irregularidade dessa. Então, por isso encaminho pela
rejeição do requerimento. Se fosse público, Senhor Presidente, perdão,
só para concluir, que o processo não corresse em segredo de Justiça,
não precisaria nenhum requerimento. Qualquer cidadão poderia ter
acesso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, o Deputado Edilázio pediu
votação nominal. Então, nós vamos apreciar primeiro o requerimento
de votação nominal e, em seguida, o mérito do Projeto. V. Exa. vai
orientar a bancada governista quanto a... Os deputados que aprovam o
requerimento de votação nominal permaneçam como estão, os que
forem contrários, queiram levantar. Requerimento rejeitado. Em votação,
a decisão da Mesa. Eu vou explicar para os senhores, os deputados
que mantêm a decisão da Mesa, que indeferiu o Requerimento do
Deputado Edilázio, deverão permanecer como estão, e os que forem
contrários à decisão da Mesa, ou seja, favoráveis ao Requerimento do
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Deputado Edilázio, deverão levantar. Vou iniciar a votação. Em votação,
deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam como estão, os
que forem contrários, os deputados que aprovam a decisão da Mesa
permaneçam como estão. Senhores deputados, peço atenção dos
senhores, senhores deputados, os deputados que aprovam, mantenham
a decisão da Mesa permaneçam como estão. Os que forem contrários
queiram levantar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pela ordem,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
presidente, nós estamos votando duas vezes cada matéria, já passou.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano, até que a Mesa confirme o
resultado, a votação não foi concluída. Então, eu repeti a votação e vou
anunciar o resultado de que foi mantida a decisão da Mesa com os
votos contrários dos deputados Edilázio Júnior, Wellington do Curso,
Eduardo Braide, Adriano Sarney. Alguém mais que eu tenha esquecido?
Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, fica triste uma situação como essa porque, se o líder do
governo e os demais governistas erraram, o senhor não tem nada a ver
com isso, eu não tenho nada a ver com isso, o resultado era para ser
proclamado naquele momento. Então, eu solicito a V. Ex.ª as imagens
da TV no momento em que V. Ex.ª coloca em votação, as imagens dos
parlamentares naquele momento. Acho que é importante para que
possamos... Já houve uma situação agora há pouco, pretérita, e agora
novamente. Então, eu solicito a V. Ex.ª que possa solicitar à Secretaria
de Comunicação aqui da Assembleia ou à Diretoria de Comunicação
que encaminhe essas imagens que eu tenho certeza de que na sua
memória V. Ex.ª sabe que foi aprovado e eu quero mostrar para o
estado que realmente foi aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Feito o registro, deputado Edilázio.
Requerimento nº 1001, de autoria do deputado Edson Araújo. Ausente,
mas como se trata de requerimento de justificativa de falta (lê). Como
vota o deputado Fábio Macedo?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Só uma
questão aqui. Quero fazer um comentário sobre a votação anterior. O
Regimento diz: “Mantenham-se como estão”. Não quem está em pé
votou contra e sentado votou a favor. O deputado Campos e eu, por
exemplo, estávamos de pé. Se for ver por esse prisma, em qualquer
momento, a votação teria sido rejeitada. Eu fico às vezes perplexo com
a posição da oposição que em todas as votações aqui questiona depois
da votação ter sido concluída. Agora, e hoje, como está do outro lado
do balcão, e como hoje supostamente teria vencido, quer que seja
proclamado a toque de caixa. Obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério, o resultado de qualquer
votação só passa a ser validado após a proclamação pelo presidente.
Passarei a ler o 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 deputados que votaram contra”. Por
que eu estou lendo esse artigo? Porque, no processo de votação
simbólica, se algum deputado se equivocar, se assim o desejar, pode
manifestar o seu voto. Aqui, claro que houve uma confusão na forma
de votar e isso é natural que ocorra. É importante sempre que os
deputados fiquem atentos para que não ocorram dúvidas quanto à
apreciação dos deputados em determinados projetos. Mas aqui ficou
claro que a ampla maioria manteve a decisão da Mesa. Inclusão na
Ordem do Dia da Sessão de 19 de dezembro, amanhã: Requerimento nº
1.003, de autoria do Deputado Wellington do Curso; Requerimento nº
1.004, de autoria do Deputado Edson Araújo; Requerimento nº 1.005,
de autoria da Deputada Andréa Murad; Requerimento nº 1006, de
autoria do Deputado Eduardo Braide; Requerimento nº 1.007, de autoria
do Deputado Eduardo Braide; Requerimento nº 1.008, de autoria do
Deputado Humberto Coutinho; Requerimento nº 1.009, de autoria do
Deputado Rigo Teles; Requerimento nº 1.010. de autoria dos Deputados
Max Barros e Eduardo Braide.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos
ou blocos. Partido Verde. Bloco Parlamentar Democrático. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Centésima Sexagésima Primeira
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia quatorze 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 Bira do

Pindaré.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros,
Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Toca Serra, Vinícius Louro e Wellington do
Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney,
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo Campos, Fábio
Macêdo, Graça Paz, Humberto Coutinho, Léo Cunha, Rigo Teles,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Zé Inácio. 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
Bira do Pindaré, Rafael Leitoa, Fábio Braga, Júnior Verde, Doutor Levi
Pontes, Wellington do Curso e Eduardo Braide. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia. Nesse momento foi feita a verificação de quórum a
pedido do Deputado Wellington do Curso, quando foi constatado a
ausência do número regimental de presentes para apreciação da Matéria,
que ficou transferida para a próxima Sessão. Submetidos a deliberação
da Mesa, o Requerimento nº 996/2017, de autoria do Deputado Adriano
Sarney, solicitando que seja justificada a sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 07 e 11 de dezembro do corrente ano,
conforme atestado anexo, foi deferido e o Requerimento nº 976/2017,
de autoria do Deputado Edilázio Júnior, solicitando do Secretário de
Estado da Saúde a relação nominal dos supostos 400 servidores
fantasmas, noticiado na imprensa local, foi  indeferido. O autor recorreu
da decisão da Mesa e o Presidente informou que a proposição será
apreciada pelo Plenário na próxima Sessão. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária a Medida Provisória nº 249/2017 (Mensagem nº 073/2017),
de autoria do Poder Executivo, os Projetos de Resolução Legislativa
nºs  031 e 041/2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim bem
como os Requerimentos nº 1000/2017, de autoria da Deputada Nina
Melo; 1001/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo e 1002/2017,
de autoria do Deputado Rogério Cafeteira. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu
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, 18 de
dezembro de 2017.

LEI ORDINÁRIA Nº 10.750, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias
na remuneração dos servidores do quadro de
apoio técnico-administrativo do Ministério Público
do Estado do Maranhão, altera anexos da Lei
nº 8.077/2004 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte
Lei Ordinária:

Art. 1º - Os vencimentos base dos cargos do quadro de apoio
técnico-administrativo e as funções comissionadas do Ministério
Público do Estado do Maranhão ficam reajustados em 5% (cinco por
cento), com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2018.

Art. 2º - Os Anexos I, II, A, B e C, da Lei 8.077/ 2004, passam
a ter a redação constante nesta Lei.

Art. 3º- As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão
por conta dasdotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público
do Estado do Maranhão, com eventuais suplementações, legalmente
previstas.

Art. 4º- A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de dezembro de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 249, DE 21 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.751 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a nova tabela dos vencimentos-base
dos cargos do Subgrupo Magistério Superior da
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 249, de 21 de agosto de 2017,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em
exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º Os valores dos vencimentos-base dos cargos do Subgrupo
Magistério Superior da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA são
os estabelecidos no Anexo Único desta Lei, conforme as datas nele
especificadas.

Art. 2º Os valores dos vencimentos-base dos cargos do Subgrupo
Magistério Superior da Universidade Estadual do Maranhão estender-se-
ão aos docentes integrantes da Universidade Estadual da Região Tocantina
do Maranhão - UEMASUL, criada pela Lei Estadual nº 10.525, de 3 de
dezembro de 2016.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos
créditos orçamentárias próprios.

Art. 4º Fica revogado o Anexo II da Lei Estadual nº 9.656, de 17 de
julho de 2012.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 859/2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
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considerando o deferimento do Requerimento nº 982 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro  do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas

nos dias 06 a 10 de novembro/2017 do deputado Ricardo Rios, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
dezembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 860/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 981 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro  do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas

nos dias 08 a 11 de outubro/2017 do deputado Ricardo Rios, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
dezembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 861/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 995/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 13 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
03 a 16 de agosto e 12 a 26 de setembro/2017 do deputado Stênio Resende,
tendo em vista o mesmo encontrar-se participando de reuniões em Brasília
representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
dezembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 862/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 994 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de dezembro  do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas no
dia 21 de novembro/2017 do deputado Adriano Sarney, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
dezembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 863/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 989 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro  do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas
nos dias 11 a 13 de setembro/2017 do deputado Roberto Costa, tendo em
vista o mesmo encontrar-se participando do Programa Estação Juventude
2.0

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
dezembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 051 /2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 848 /2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Frederick Maia Fernandes.

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Frederick Maia Fernandes, natural de Mossoró- Rio Grande do Norte.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 13 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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