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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/12/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.12.2017

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.S  NºS  999,

1015 E 1017/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 331/2017, (MENSAGEM Nº 108/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMOS ADITIVOS AOS
CONTRATOS FIRMADOS COM A UNIÃO COM BASE NA LEI
Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997, E NA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 2.192-70, DE 24 DE AGOSTO DE 2001, PARA A
ADOÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI
COMPLEMENTAR  FEDERAL Nº 148, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 2014, E PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 156, DE
28 DE DEZEMBRO DE 2016. DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES TÉCNICAS.  – CONCEDIDO VISTA POR 24
HORAS AOS DEPUTADOS ROGÉRIO CAFETEIRA E MAX
BARROS.

2. PROJETO DE LEI Nº 341/2017, (MENSAGEM Nº 113/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À
AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  DEPENDE DE
PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.  – CONCEDIDO
VISTA POR 24 HORAS AOS DEPUTADOS ROGÉRIO
CAFETEIRA E MAX BARROS.

3. PROJETO DE LEI Nº 345/2017, (MENSAGEM Nº 114/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE REGULA O
“PROGRAMA MAIS ESPORTE”, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES
TÉCNICAS.  – CONCEDIDO VISTA POR 24 HORAS AOS
DEPUTADOS ROGÉRIO CAFETEIRA E MAX BARROS.

II – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2ºTURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. 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 A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.

III – REQUERIMENTO  À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 1028/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGERIO CAFETEIRA, QUE NOS TERMOS DO
QUE DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DESTE PODER,
REQUER QUE APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA
SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA,
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETOS DE LEI Nº 364
E 365/17, BEM COMO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 023/17, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

IV – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 1025/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER NOS TERMOS QUE
DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DESTE PODER QUE, APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REFERENTES AO
PERÍODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

7. REQUERIMENTO Nº 1026/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA GRAÇA PAZ, REQUER NA FORMA QUE DISPÕE O
REGIMENTO INTERNO DESTE PODER QUE, APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, SEJA JUSTIFICADA A
SUA AUSÊNCIA, DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS
DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM
CURSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 21/12/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 021/17, de

autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a criação
do Fundo Estadual do Programa Artesanato do Maranhão (FUNART).

2. PROJETO DE LEI N° 358/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária de Recuperação a Pessoas com Dependência Química
Cristo é a Verdade que Liberta.

3. PROJETO DE LEI N° 359/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Associação
Centro Cultural Recreativo Sambeneditense – CECRESBE.

4. PROJETO DE LEI N° 360/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre os anúncios publicitários
da Administração Direta, Empresas Públicas, Estatais, Autarquias,
Fundações, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministérios
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 361/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que acrescenta dispositivos à Lei 10.402/
2015 que dispõe sobre a criação do Programa Artesanato do Maranhão,
e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI N° 362/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores
de shopping centers e estabelecimentos similares, e dá outras
providências.

7. PROJETO DE LEI N° 363/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que altera dispositivo da Lei n° 10.286, de
21 de julho de 2015, que cria o programa estadual “Cidadão do Mundo”
e dá outras providências.

8. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 023/17, de
autoria do Poder Executivo, Mensagem nº 125/17, que altera a Lei
Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre a Lei
Orgânica da Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI N° 364/17, de autoria do Poder
Executivo, Mensagem nº 126/17, que Institui a Gratificação Especial
de Controle Interno aos ocupantes de cargos de Auditor e Assistente
de Auditor, transforma cargos, altera a Lei nº 10.204, de 23 de fevereiro
de 2015, e dá outras providências.

10. PROJETO DE LEI N° 365/17, de autoria do Poder
Executivo, Mensagem nº 124/17, que Altera e acrescenta dispositivos
no item 1.12 da Lei nº 10.238, de 13 de maio de 2015, que dispõe sobre
a Organização Administrativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão,
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altera o art. 25 da Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 353/17, enviado pela Mensagem N°

117/17, que aprova o Plano Estadual de Educação Ambiental do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 354/17, enviado pela Mensagem N°
116/17, que cria a “Bolsa Preceptor” e a “Bolsa Residente” no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 355/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera o inciso III do art. 2°, da Lei
8.945 de 13 de abril de 2009, que dispõe sobre a isenção de taxas
cartorárias às Entidades e Instituições sem fins lucrativos.

4. PROJETO DE LEI N° 356/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que dispõe sobre a alteração na Lei n° 10.218
de 27 de março de 2015.

5. PROJETO DE LEI N° 357/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que concede bonificação de 10% em
concursos públicos ao cidadão maranhense nato ou cidadão que
comprovar domicílio no Maranhão não inferior aos 12 (doze) meses
que antecederem a data de publicação do edital.

ORDINÁRIA 3ª 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.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 21/12/17.

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

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

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

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 DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (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 DEPUTADO
RICARDO RIOS – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 120 /2017

São Luís,  19  de  dezembro    de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, que cria o Conselho
Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e a Lei nº 8.702, de 05 de
novembro de 2007, que cria o Fundo Estadual de Esportes.

O Conselho Estadual de Esportes - CONESP foi criado
inicialmente pela Lei nº 8.707, de 16 de novembro de 2007 e
regulamentado pelo Decreto Estadual nº 23.815, de 20 de fevereiro de
2008. Contudo, posteriormente, ambas as legislações foram revogadas
pela Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, a qual ainda não foi objeto de
regulamentação, de modo que, consequentemente, o Conselho nunca
foi efetivamente formado.

Do mesmo modo, o Fundo Estadual de Esportes do Estado do
Maranhão - FUNESP, criado pela Lei nº 8.702, de 05 de novembro de
2007, ainda não teve seu funcionamento regulado, o que é imprescindível
para a adequada utilização dos seus recursos.

A importância da regulamentação do Conselho Estadual de
Esporte está na necessidade de formação de um órgão colegiado,
integrado por gestores públicos e integrantes da sociedade civil, a fim
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de gerir e consolidar a política pública de esporte e de lazer em nosso
Estado. De outra banda, o Fundo Estadual de Esportes se apresenta
como a mais importante ferramenta de que dispõe o CONESP para
prestar apoio financeiro a projetos voltados à prática do esporte e
lazer no Maranhão, mediante a  gestão dos respectivos recursos, com
dotação financeira própria e regulamento específico voltado para as
atividades desportivas.

Sucede que para o regular funcionamento do Conselho Estadual
de Esporte e Lazer e do Fundo Estadual de Esportes, faz-se necessária
uma adequação da legislação existente - ultrapassada em alguns
dispositivos – daí a importância da aprovação da presente Medida
Provisória.

Impende registrar que as alterações efetivadas pela proposição,
apesar de não introduzirem mudança substancial na modelagem legal
do CONESP e no FUNESP, que se mantêm inalterados na essência,
são extremamente relevantes conquanto corrigirão distorções do
sistema, reduzindo o rito nos processos, e prestando-se a uma mais
justa e correta aplicação dos recursos públicos.

A urgência, por sua vez, é justificada em razão da necessidade
premente de utilização dos recursos do Fundo Estadual do Esporte,
que se configura como uma das principais fontes de receita da Secretaria
de Estado do Esporte e Lazer, em situação de déficit orçamentário em
virtude da crise atual na economia brasileira.  Além disso, urge a
necessidade de formação do Conselho, órgão colegiado de caráter
consultivo, deliberativo, fiscalizador e gestor de políticas públicas
voltadas ao esporte e lazer, além de se apresentar como órgão gestor
do FUNESP.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA No  263
DE 18 DE  DEZEMBR0 DE 2017.

Altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, que
cria o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do
Maranhão e a Lei nº 8.702, de 05 de novembro de
2007, que cria o Fundo Estadual de Esportes.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1o do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º A Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“(...)
Art. 2º O CONESP é órgão colegiado de caráter consultivo,
normativo, propositivo, fiscalizador, orientador e formulador
de políticas públicas de esporte e lazer, composto por
representantes dos mais diversos segmentos.
§1º O CONESP que deve integrar o Sistema Nacional de
Esporte e Lazer, a fim de consolidar a política pública de
esporte e de lazer em âmbito estadual, garantindo a prática
do esporte educacional, do esporte de participação e do
esporte de rendimento como direitos sociais, bem como as
diversas dimensões do lazer, valorizando a acessibilidade,
a descentralização, a  intersetorialidade e a
multidisciplinaridade das ações esportivas e de lazer.
 §2º Integrarão, também, a política pública de esporte e
lazer, o incentivo aos esportes de inclusão social, esporte e
lazer de formação esportiva, esporte e lazer para pessoas
com deficiência, esporte e lazer da terceira idade e
capacitação de técnicos esportivos.
Art. 3º (...)

(...)
VIII - realizar audiências públicas;
(...)
XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;
(...)
XXIV – opinar sobre a aplicação dos recursos destinados
ao Fundo Estadual de Esportes – FUNESP em projetos que
visem fomentar, estimular e desenvolver atividades
esportivas nos municípios do Estado do Maranhão.
(...)
XXVI – estabelecer diretrizes para critérios de seleção de
projetos ou programas esportivos a serem apoiados pelo
FUNESP.
Art. 4º O CONESP será integrado por sete membros e igual
número de suplentes, nomeados pelo Governador do Estado,
obedecida a seguinte composição:
I - Secretário de Estado do Esporte e Lazer;
II - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
III - um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
IV - um representante dos Secretários ou Gestores
Municipais;
V - um representante das Federações Estaduais de Esporte
do Maranhão;
VI – um representante do Conselho Regional de Educação
Física;
VII - um representante dos atletas do Estado do Maranhão.
§ 1º A Presidência do Conselho Estadual de Esporte será
exercida pelo Secretário de Estado do Esporte e Lazer,
independente de mandato.
§ 2º A escolha dos membros mencionados nos incisos V, VI
e VII do CONESP deverá ocorrer por meio de eleição direta
ou indicação dos respectivos órgãos representativos a que
estiverem vinculados para posterior nomeação do
Governador do Estado, na forma da regulamentação desta
Lei.
(...)
§ 4º O mandato dos Conselheiros do CONESP será de dois
anos, cabendo reeleição uma única vez. (NR)
(...)”

Art. 2º A Lei nº 8.702, de 05 de novembro de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“(...)
Art. 4º (...)
I - para execução de programas ou projetos de abrangência
municipal, vinculados aos municípios do Estado do
Maranhão;
II - para a execução de projetos esportivos de abrangência
estadual oriundos da Secretaria de Estado do Esporte e
Lazer - SEDEL, bem como para a sua melhor estruturação,
vedado o pagamento de pessoal, a qualquer título;
III - para a execução de projetos de entidades sem fins
lucrativos que tenham como um dos seus objetivos precípuos
a promoção ou incentivo do esporte e lazer, podendo ser de
abrangência estadual ou municipal.
(...)
Art. 5º Revogado.
(...)”

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão



QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6

MENSAGEM Nº 121 / 2017

São Luís, 19  de dezembro  de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que dispõe sobre a criação e transformação da Organização Policial
Militar (OPM) na PMMA; da gratificação do Centro Tático Aéreo
(CTA); do Gabinete Militar do Governador e da retribuição pelo
exercício de comando ou de chefia na Polícia Militar.

Tratam-se de várias iniciativas do Governo do Estado para
reestruturar e capilarizar a Polícia Militar do Maranhão, bem como
valorizar os profissionais dessa área de atuação, promovendo, por
conseguinte, a melhoria dos serviços públicos prestados à população
maranhense.

Nese contexto, a criação do Comando de Missões Especiais,
das Diretorias de Ensino Regular e de Tecnologia da Informação, dos
Batalhões de Polícia Militar e da transformação das Companhias de
Polícia Militar Independente em Batalhões de Polícia Militar - unidades
maiores e mais importantes do ponto de vista estratégico - leva em
conta critérios como as características fisiográficas, infraestrutura de
acesso, conformação e número de Municípios, aspectos
socioeconômicos, culturais e sentimento de pertencimento e, ainda,
aspectos como a população residente, a população pendular,
indicadores criminais e demais peculiaridades locais, com vistas a
intensificar e fortalecer a presença da Força Pública de policiamento
ostensivo em nosso Estado.

No aspecto da valorização profissional apresentamos a
reestruturação das gratificações do Centro Tático Aéreo e, nesse
propósito, a recomposição se faz necessária ante a natureza e a
complexidade das funções exercidas pelos seus integrantes.

A recomposição das gratificações dos integrantes do Gabinete
Militar do Governador, por sua vez, tem por finalidade fortalecer a
política de valorização profissional, propiciando um realinhamento
com gratificações já pagas por outros Gabinetes Militares, o que
certamente redundará em maior grau de satisfação e motivação
profissional, assim como, melhor qualidade nos serviços desenvolvidos.

Por fim, a recomposição da retribuição temporária pelo
exercício de comando ou de chefia na Polícia Militar visa realinhar os
valores que, desde sua criação, em 2007, permaneceram sem quaisquer
ganhos nominais, propiciando aos níveis de gestão estratégica e tática
da PMMA - que são exercidos pelos Oficiais em razão dos requisitos
e grau de complexidade do cargo - maior comprometimento e rendimento
dos que exercem a nobre missão de comandar.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a presente Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o
digno Parlamento maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária
aprovação.

Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e
Deputadas pela apreciação e aprovação desta Medida Provisória.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 264, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a criação e transformação de
Organizações Policiais Militares da Polícia Militar
do Maranhão e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do Art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

 Art. 1º Ficam criados na estrutura da Polícia Militar do
Maranhão os seguintes Órgãos:

I – Diretoria de Ensino Regular (DER);
II – Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI);
III – Comando de Missões Especiais (CME);
IV – Batalhão de Polícia Militar Tiradentes (BPM

TIRADENTES), com sede no município de São Luís/MA;
V – 1º Batalhão Escolar da Polícia Militar (1º BEPM), com

sede no município de São Luís/MA.
§1º As funções de Diretores e Comandantes dos incisos I a III,

bem como as de Comandante do Batalhão de Policiamento de Choque
– BPChoque e do Batalhão de Policiamento Ambiental – BPA serão
exercidas por Coronéis QOPM.

§2º As funções de Tenente – Coronel do BPChoque e do BPA
passam a ser de Subcomandantes das respectivas Unidades Policiais
Militares.

Art. 2º A Diretoria de Ensino Regular (DER) é o órgão de
direção setorial da Polícia Militar, que tem como missão gerir os
Colégios Militares Tiradentes.

Art. 3º A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação
(DGTI) é o órgão responsável pela implementação, coordenação,
controle, manutenção e fiscalização das políticas do Comando Geral
referente aos sistemas de tecnologia da informática.

Art. 4º O Comando de Missões Especiais (CME), órgão
subordinado diretamente ao Comando-Geral, é responsável pela
preservação da ordem pública em apoio aos demais comandos
intermediários, com circunscrição em todo o Estado, competindo-lhe o
planejamento, comando, coordenação, fiscalização e controle
operacional e administrativo dos órgãos e unidades especiais
subordinadas, de acordo com as diretrizes e ordens do Comando-Geral.

Art. 5º Ficam transformadas na estrutura da Polícia Militar as
seguintes Organizações Policiais Militares (OPM):

I – em Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPChoq) -
Major QOPM Luís Fábio Siqueira Silva, com sede no Município de
São Luís/MA, o Batalhão de Missões Especiais (BME) - Maj PM
Luís Fábio Siqueira Silva;

II – em 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), com sede
no município de Rosário/MA, a 7ª Companhia de Polícia Militar
Independente (7ª CI);

III – em 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM), com sede
no município de Itapecuru-Mirim/MA, a 8ª Companhia de Polícia
Militar Independente (8ª CI);

IV – em 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), com sede
no município de Zé Doca/MA, a 12ª Companhia de Polícia Militar
Independente (12ª CI);

V – em 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), com sede
no município de Buriticupu/MA, a 14ª Companhia de Polícia Militar
Independente (14ª CI);

VI – em 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM), com sede
no município de Governador Nunes Freire/MA, a 16ª Companhia de
Polícia Militar Independente (16ª CI).

Art. 6º Ficam criados na Polícia Militar do Maranhão 144
(cento e quarenta e quatro) cargos policiais militares, distribuídos da
seguinte forma:

I – Oficiais:
1 – Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM
a) Coronel QOPM                                                                5
b) Tenente-Coronel QOPM                                                 18
2 – Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar – QOSPM
- Tenente-Coronel QOSPM - Psicólogo                              01
3 – Quadro de Oficiais de Administração – QOA
- Major                                                                                04
- 2º Tenente QOAPM                                                         16

II – Praças:
1 – Combatentes – QPMP-0
a) Sub Tenente PM                                                              20
b) 3º Sargento PM                                                                80
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Art. 7º Os cargos criados pelas Leis nº 9.043, de 15 de outubro
de 2009, nº 9.658, de 17 de julho de 2012, nº 9.795, de 10 de abril de
2013, nº 10.131, de 30 de julho de 2014, nº 10.212, de 09 de março de
2015, nº 10.223, de 07 de abril de 2015 e a nº 10.280, de 15 de julho de
2015, serão aproveitados, no que couber, nos órgãos da Polícia Militar
criados e/ou transformados por esta Medida Provisória.

Art. 8º Os cargos e as funções previstas nos Quadros de
Organização (QO) das Unidades transformadas ficam incorporados ao
Quadro Organizacional (QO) das novas Unidades.

Art. 9º Os Comandos de Policiamento de áreas do Interior
(CPA/I) serão transferidos do município de São Luís/MA para o interior
do Estado, obedecendo as suas respectivas áreas de circunscrições.

Parágrafo único. As mudanças de sedes de Comandos de
Policiamento e as delimitações de áreas de circunscrições das unidades
operacionais da Policia Militar do Maranhão serão definidas por meio
do Plano de Articulação, aprovado pelo Poder Executivo, mediante
proposta do Comandante Geral.

Art. 10. O Comandante Geral da Polícia Militar providenciará,
em até 120 (cento e vinte dias), a partir da data da publicação desta
Medida Provisória, as diretrizes para a efetiva implementação das
Organizações Policiais Militares (OPM) criadas e transformadas por
esta medida provisória, bem como para o cumprimento do previsto no
artigo 9º.

Art. 11. Os valores das Funções Gratificadas Especiais pagas
aos funcionários lotados no Gabinete Militar passarão a ser, a partir
de maio de 2018, aqueles constantes do Anexo I da presente Medida
Provisória, e, a partir de novembro de 2018, os constantes do Anexo
IV.

Art. 12. Fica criada a Retribuição pelo Exercício de Atividade
Aérea de Segurança Pública, com caráter eminentemente indenizatório,
à qual farão jus os servidores designados para exercer as funções de
Piloto em Comando, Segundo Piloto em Comando, Mecânico de
Aeronave e Operador de Equipamentos Especiais no Centro Tático
Aéreo – CTA.

§ 1º A retribuição de que trata esta Lei não servirá de base de
cálculo para fins de contribuição do Sistema de Seguridade Social dos
Servidores Públicos Estaduais e não se incorpora, para nenhum fim, à
remuneração ou proventos dos servidores que a percebam.

§ 2º Os valores da Retribuição pelo Exercício de Atividade
Aérea de Segurança Pública serão aqueles descritos no Anexo II da
presente Medida Provisória, e passarão a ser pagos no mês de fevereiro
de 2018.

Art. 13. Os valores da Retribuição Temporária pelo Exercício
de Comando ou de Chefia na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros
Militar, previstos nos itens “A” e “B” do Anexo II da Lei n.º 10.073,
de 29 de abril de 2014, passam a ser os previstos nos Anexo III e V
desta Medida Provisória, com aplicação, respectivamente, a partir de
maio e novembro de 2018.

Parágrafo único. Os ocupantes do cargo de Coronel farão jus à
Retribuição Temporária pelo Exercício de Comando ou de Chefia na
Polícia, mediante o exercício das atribuições fixadas pelo Comandante
Geral.

Art. 14. O artigo 5º da Lei n.º 7.760, de 17 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5.º O Centro Tático Aéreo, diretamente subordinado
ao Secretário de Estado da Segurança Pública, é composto
por servidores civis e militares do Sistema de Segurança
Pública, num total de 104 (cento e quatro) integrantes”.
(NR)

Art. 15. Ficam extintos na Polícia Militar do Maranhão 144
(cento e quarenta e quatro) cargos de soldados combatentes.

Art. 16. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 123 /2017

São Luís, 20 de dezembro  de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o texto da presente Medida
Provisória que altera a Lei nº 10.693, de 28 de setembro de 2017, que
institui a 2ª Edição do Programa Moto Legal, concedendo benefícios
para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e da Taxa de Licenciamento.

A alteração legislativa que ora se propõe tem por objetivo
ampliar o prazo para que os contribuintes devedores compareçam ao
Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão (DETRAN/MA),
a fim de regularizarem suas pendências, oportunizando, a legalização
dos veículos automotores de duas rodas. Frisamos que, até o momento,
cerca de 20.000 contribuintes aderiram ao Programa, constituindo
significativo avanço.

Não se trata, portanto, de extensão dos benefícios já concedidos,
os quais permanecerão os mesmos. Ademais, visando evitar retrocessos
na retirada de contribuintes na informalidade, a Medida Provisória
visa fixar para 2018 valores similares aos constantes da citada Lei nº
10.693/2017.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para
fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos
de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 266
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 10.693, de 28 de setembro de 2017,
que institui a 2ª Edição do Programa Moto Legal,
concedendo benefícios para o pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e da Taxa de Licenciamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1º O inciso III do art. 4º da Lei nº 10.693, de 28 de

setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“III - comparecimento perante o Departamento de Trânsito
do Estado do Maranhão (DETRAN/MA), a partir da data
da publicação desta Lei até 10 de janeiro de 2018”.

Art.2º Fica acrescido o seguinte dispositivo à Lei nº 10.693/
2017:

Art. 4º-A: Nas condições previstas nesta Lei, e para os
contribuintes por ela delimitados, os valores do IPVA e da
taxa de licenciamento, fixados respectivamente no Art. 2º,
II, e no Art. 3º desta Lei, valerão para o exercício de 2018 e
subsequentes, até que ulterior Lei disponha em sentido
diverso.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 124 /2017

São Luís, 20  de dezembro  de  2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
Altera e acrescenta dispositivos no item 1.12 da Lei n° 10.238, de 13
de maio de 2015, que dispõe sobre a Organização Administrativa da
Polícia Civil do Estado do Maranhão, altera o art. 25 da Lei nº 8.508,
de 27 de novembro de 2006, e dá outras providências.

O texto em tela versa sobre a organização administrativa da
Polícia Civil do Estado do Maranhão, que se dará, substancialmente,
com a criação de 05 (cinco) Delegacias Regionais, as quais serão
coadunadas ao organograma já existente.

A criação das referidas unidades deve-se ao fato de que algumas
Delegacias Regionais de Polícia Civil atualmente atendem a diversos
municípios, possuindo, assim, grande extensão territorial, o que
prejudica o atendimento da população quanto ao direito à Segurança
Pública, especialmente nos casos de expediente de plantão da Polícia
Civil.

Entre outros pontos, merecem destaque os seguintes: o efetivo
da Polícia Civil se situa na sede da respectiva Delegacia Regional,
impedindo ou dificultando seu deslocamento para atender fatos
ocorridos em municípios diversos do município-sede. O segundo ponto
é a dificuldade da Polícia Militar em ter que se deslocar grandes distâncias
para entregar o conduzido por ter praticado, por exemplo, algum delito
para a análise jurídica e respectiva formalização do procedimento na
unidade da Polícia Civil plantonista, o que implica deixar o município
de lotação desprovido de policiamento ostensivo por algumas horas.

Aliado a isso, a criação das 05 (cinco) Delegacias Regionais
objeto deste Projeto - quais sejam: Porto Franco, Barreirinhas,
Cururupu, Governador Nunes Freire e Buriticupu - finaliza um
organograma maior que já foi iniciado pela Lei nº 10.238, de 13 de maio
de 2015, em que foram criadas a Superintendência Estadual de
Repressão ao Narcotráfico - SENARC e a Superintendência Estadual
de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa - SHHP.

Impende registrar que a presente proposta realiza, ainda, uma
alteração do art. 25 da Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, que
trata do termo “sede” para fins de remoção e deslocamentos dos policiais

civis, uma vez que com a criação das 05 (cinco) Delegacias Regionais
corrigem-se as distorções existentes com circunscrições muito extensas
dentro da mesma Delegacia Regional.

Soma-se a isso a possibilidade de redução de custos para a
Polícia Civil no que concerne às remoções, diligências e operações
policiais ocorridas dentro da circunscrição da Delegacia Regional e,
portanto, dentro da mesma sede.

 De outra banda, o presente Projeto corrige uma distorção
quanto à Delegacia de Bacurituba que atualmente pertence à Delegacia
Regional de Viana, com distância de 100km da sede, enquanto que da
Delegacia Regional de Pinheiro está situada a 50km, de modo que
passará a Delegacia de Bacurituba a pertencer a esta última.

Por fim, ressalte-se que a medida proposta visa, por outro
viés, otimizar o trabalho da Polícia Civil com uma redução de custos
no orçamento da instituição, uma vez que diminuirá sensivelmente as
despesas com custeio (diárias) em deslocamentos dos policiais civis
que ocorram dentro da mesma circunscrição da Delegacia Regional,
bem como das despesas com remoções ex-officio que se efetivarem
também dentro da mesma sede.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 365 / 17

Altera e acrescenta dispositivos no item 1.12 da
Lei n° 10.238, de 13 de maio de 2015, que dispõe
sobre a Organização Administrativa da Polícia
Civil do Estado do Maranhão, altera o art. 25 da
Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, e dá
outras providências.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO MARANHÃO, no uso da

atribuição que lhe confere a Constituição Estadual:
Art. 1º O item 1.12 do art. 2º da Lei n° 10.238, de 13 de maio

de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)
1.12.1 Primeira Delegacia Regional - ROSÁRIO
1.12.1.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.1.2 Delegacia de Polícia Civil de Axixá
1.12.1.3 Delegacia de Polícia Civil de Bacabeira
1.12.1.4 Delegacia da Mulher de Bacabeira
1.12.1.5 Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira Grande
1.12.1.6 Delegacia de Polícia Civil de Icatu
1.12.1.7 Delegacia de Polícia Civil de Morros
1.12.1.8 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Juscelino
1.12.1.9 Delegacia de Polícia Civil de Rosário
1.12.1.10 Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita

1.12.2. Segunda Delegacia Regional - ITAPECURU-MIRIM
1.12.2.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.2.2. Delegacia de Polícia Civil de Anajatuba;
1.12.2.3. Delegacia de Polícia Civil de Cantanhede;
1.12.2.4. 1º Distrito Policial de Itapecuru-Mirim;
1.12.2.5. 2º Distrito Policial de Itapecuru-Mirim;
1.12.2.6. Delegacia da Mulher de Itapecuru-Mirim;
1.12.2.7. Delegacia de Polícia Civil de Matões do Norte;
1.12.2.8. Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte;
1.12.2.9. Delegacia de Polícia Civil de Nina Rodrigues;
1.12.2.10. Delegacia de Polícia Civil de Pirapemas;
1.12.2.11. Delegacia de Polícia Civil de Presidente Vargas;
1.12.2.12. Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande;
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1.12.3 Terceira Delegacia Regional - CHAPADINHA
1.12.3.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.3.2 Delegacia de Polícia Civil de Anapurus
1.12.3.3 Delegacia de Polícia Civil de Brejo
1.12.3.4 Delegacia de Polícia Civil de Buriti
1.12.3.5 1º Distrito Policial de Chapadinha
1.12.3.6 2º Distrito Policial de Chapadinha
1.12.3.7 Delegacia da Mulher de Chapadinha
1.12.3.8 Delegacia de Polícia Civil de Magalhães de Almeida
1.12.3.9 Delegacia de Polícia Civil de Mata Roma
1.12.3.10Delegacia de Polícia Civil de Milagres do Maranhão
1.12.3.11Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria do

Maranhão
1.12.3.12Delegacia de Polícia Civil de Santana do Maranhão
1.12.3.13Delegacia de Polícia Civil de São Benedito do Rio

Preto
1.12.3.14Delegacia de Polícia Civil de São Bernardo
1.12.3.15Delegacia de Polícia Civil de Urbano Santos

1.12.4. Quarta Delegacia Regional - CODÓ
1.12.4.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.4.2. 1º Distrito Policial de Codó;
1.12.4.3. 2º Distrito Policial de Codó;
1.12.4.4. Delegacia da Mulher de Codó;
1.12.4.5. 1º Distrito Policial de Coroatá
1.12.4.6. 2º Distrito Policial de Coroatá;
1.12.4.7. Delegacia de Polícia Civil de Peritoró;
1.12.4.8. Delegacia de Polícia Civil de Timbiras;

1.12.5 Quinta Delegacia Regional - PINHEIRO
1.12.5.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.5.2 Delegacia de Polícia Civil de Alcântara
1.12.5.3 Delegacia de Polícia Civil de Bequimão
1.12.5.4 Delegacia de Polícia Civil de Pedro do Rosário
1.12.5.5 Delegacia de Polícia Civil de Peri-Mirim
1.12.5.6 1º Distrito Policial de Pinheiro
1.12.5.7 2º Distrito Policial de Pinheiro
1.12.5.8 Delegacia da Mulher de Pinheiro
1.12.5.9 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Sarney
1.12.5.10 Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena
1.12.5.11 Delegacia de Polícia Civil de Turilândia
1.12.5.12 Delegacia de Polícia Civil de Palmeirândia
1.12.5.13. Delegacia de Polícia Civil de Bacurituba;

1.12.6. Sexta Delegacia Regional - VIANA
1.12.6.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.6.2. Delegacia de Polícia Civil de Arari;
1.12.6.3. Delegacia de Polícia Civil de Cajapió;
1.12.6.4. 1º Distrito Policial de Cajari;
1.12.6.5. 2º Distrito Policial de Cajari;
1.12.6.6. Delegacia de Polícia Civil de Matinha;
1.12.6.7. Delegacia de Polícia Civil de Olinda Nova do

Maranhão;
1.12.6.8. 1º Distrito Policial de Penalva;
1.12.6.9. 2º Distrito Policial de Penalva;
1.12.6.10. 1º Distrito Policial de São Bento;
1.12.6.11. 2º Distrito Policial de São Bento;
1.12.6.12. 1º Distrito Policial de São João Batista;
1.12.6.13. 2º Distrito Policial de São João Batista;
1.12.6.14. Delegacia de Polícia Civil de São Vicente de Férrer;
1.12.6.15. 1º Distrito Policial de Viana;
1.12.6.16. 2º Distrito Policial de Viana;
1.12.6.17. Delegacia da Mulher de Viana;
1.12.6.18. Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Mearim;

1.12.7 Sétima Delegacia Regional - SANTA INÊS

1.12.7.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.7.2 Delegacia Polícia Civil de Alto Alegre do Pindaré
1.12.7.3 Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista do Maranhão
1.12.7.4 Delegacia de Polícia Civil de Bom Jardim
1.12.7.5 Delegacia de Polícia Civil de Igarapé do Meio
1.12.7.6 Delegacia de Polícia Civil de Monção
1.12.7.7 Delegacia de Polícia Civil de Pindaré Mirim
1.12.7.8 Delegacia de Polícia Civil de Pio XII
1.12.7.9 1º Distrito Policial de Santa Inês
1.12.7.10 2º Distrito Policial de Santa Inês
1.12.7.11 Delegacia da Mulher de Santa Inês
1.12.7.12 Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator de

Santa Inês
1.12.7.13 1º Distrito Policial de Santa Luzia do Tide
1.12.7.14 2º Distrito Policial de Santa Luzia do Tide
1.12.7.15 Delegacia de Polícia Civil de São João do Caru
1.12.7.16 Delegacia de Polícia Civil de Satubinha
1.12.7.17 Delegacia de Polícia Civil de Tufilândia

1.12.8 Oitava Delegacia Regional - ZÉ DOCA
1.12.8.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.8.2 Delegacia de Polícia Civil de Araguanã
1.12.8.3 Delegacia de Polícia Civil de Centro do Guilherme
1.12.8.4 Delegacia de Polícia Civil de Governador Newton

Bello
1.12.8.5 Delegacia de Polícia Civil de Junco do Maranhão
1.12.8.6 Delegacia de Polícia Civil de Maranhãozinho
1.12.8.7 Delegacia de Polícia Civil de Nova Olinda do

Maranhão
1.12.8.8 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Médici
1.12.8.9 1º Distrito Policial de Santa Luzia do Paruá
1.12.8.10 2º Distrito Policial de Santa Luzia do Paruá
1.12.8.11 Delegacia de Polícia Civil de Zé Doca
1.12.8.12 Delegacia da Mulher de Zé Doca

1.12.9 Nona Delegacia Regional - AÇAILÂNDIA
1.12.9.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.9.2 1º Distrito Policial de Açailândia
1.12.9.3 2º Distrito Policial de Açailândia
1.12.9.4 3º Distrito Policial de Açailândia
1.12.9.5 Delegacia da Mulher de Açailândia
1.12.9.6 Delegacia de Polícia Civil de Cidelândia
1.12.9.7 Delegacia de Polícia Civil de Itinga do Maranhão
1.12.9.8 Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Brejão
1.12.9.9 Delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Água

Branca
1.12.9.10 Delegacia de Polícia Civil de Vila Nova dos Martírios

1.12.10 Décima Delegacia Regional - IMPERATRIZ
1.12.10.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.10.2 Delegacia de Polícia Civil de Amarante do Maranhão
1.12.10.3 Delegacia de Polícia Civil de Buritirana
1.12.10.4 Delegacia de Polícia Civil de Davinópolis
1.12.10.5 Delegacia de Polícia Civil de Governador Edison

Lobão
1.12.10.6 Delegacia de Polícia Civil de Governador Ribamar

Fiquene
1.12.10.7 1º Distrito Policial de Imperatriz
1.12.10.8 2º Distrito Policial de Imperatriz
1.12.10.9 3º Distrito Policial de Imperatriz
1.12.10.10 4º Distrito Policial de Imperatriz
1.12.10.11 5º Distrito Policial de Imperatriz
1.12.10.12 Delegacia da Mulher de Imperatriz
1.12.10.13 Delegacia de Roubos e Furtos de Imperatriz
1.12.10.14 Delegacia de Acidentes de Trânsito de Imperatriz
1.12.10.15 Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator de

Imperatriz
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1.12.10.16 Delegacia de Proteção ao Idoso de Imperatriz
1.12.10.17 Delegacia de Crimes Contra a Fazenda Pública de

Imperatriz
1.12.10.18 Delegacia de Polícia Civil de João Lisboa
1.12.10.19 Delegacia de Polícia Civil de Montes Altos
1.12.10.20 Delegacia de Polícia Civil de Senador La Roque
1.12.10.21 Delegacia de Polícia Civil de Sítio Novo

1.12.11. Décima Primeira Delegacia Regional - BALSAS
1.12.11.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.11.2. Delegacia de Polícia Civil de Alto Parnaíba;
1.12.11.3. 1º Distrito Policial de Balsas;
1.12.11.4. 2º Distrito Policial de Balsas;
1.12.11.5. Delegacia da Mulher de Balsas;
1.12.11.6. Delegacia de Polícia Civil de Carolina;
1.12.11.7. Delegacia de Polícia Civil de Feira Nova do

Maranhão;
1.12.11.8. Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza dos

Nogueiras;
1.12.11.9. Delegacia de Polícia Civil de Loreto;
1.12.11.10. Delegacia de Polícia Civil de Nova Colinas;
1.12.11.11. Delegacia de Polícia Civil de Riachão;
1.12.11.12. Delegacia de Polícia Civil de Sambaíba;
1.12.11.13. Delegacia de Polícia Civil de São Félix de Balsas;
1.12.11.14. Delegacia de Polícia Civil de São Pedro dos

Crentes;
1.12.11.15. Delegacia de Polícia Civil de São Raimundo das

Mangabeiras;
1.12.11.16. Delegacia de Polícia Civil de Tasso Fragoso;

1.12.12. Décima Segunda Delegacia Regional - SÃO JOÃO
DOS PATOS

1.12.12.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.12.12.2. Delegacia de Polícia Civil de Barão de Grajaú;
1.12.12.3. Delegacia de Polícia Civil de Benedito Leite;
1.12.12.4. Delegacia de Polícia Civil de Buriti Bravo;
1.12.12.5. Delegacia de Polícia Civil de Lagoa do Mato;
1.12.12.6. Delegacia de Polícia Civil de Mirador;
1.12.12.7. Delegacia de Polícia Civil de Nova Iorque;
1.12.12.8. Delegacia de Polícia Civil de Paraibano;
1.12.12.9. Delegacia de Polícia Civil de Passagem Franca;
1.12.12.10. Delegacia de Polícia Civil de Pastos Bons;
1.12.12.11. Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do

Azeitão;
1.12.12.12. Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do

Maranhão
1.12.12.13. Delegacia de Polícia Civil de São João dos Patos;
1.12.12.14. Delegacia da Mulher de São João dos Patos;
1.12.12.15. Delegacia de Polícia Civil de Sucupira do Norte;
1.12.12.16. Delegacia de Polícia Civil de Sucupira do Riachão;

1.12.13. Décima Terceira Delegacia Regional - PRESIDENTE
DUTRA

1.12.13.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.13.2. Delegacia de Polícia Civil de Colinas;
1.12.13.3. Delegacia de Polícia Civil de Dom Pedro;
1.12.13.4. Delegacia de Polícia Civil de Fortuna;
1.12.13.5. Delegacia de Polícia Civil de Gonçalves Dias;
1.12.13.6. Delegacia de Polícia Civil de Governador Archer;
1.12.13.7.Delegacia de Polícia Civil de Governador Eugênio

Barros;
1.12.13.8. Delegacia de Polícia Civil de Governador Luiz

Rocha;
1.12.13.9. Delegacia de Polícia Civil de Graça Aranha;
1.12.13.10. Delegacia de Polícia Civil de Jatobá;
1.12.13.11. Delegacia de Polícia Civil de Joselândia;
1.12.13.12. 1º Distrito Policial de Presidente Dutra;

1.12.13.13. 2º Distrito Policial de Presidente Dutra;
1.12.13.14. Delegacia da Mulher de Presidente Dutra;
1.12.13.15. Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio dos

Lopes;
1.12.13.16. Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do

Maranhão;
1.12.13.17. Delegacia de Polícia Civil de São José dos Basílios;
1.12.13.18. Delegacia de Polícia Civil de Senador Alexandre

Costa;
1.12.13.19. Delegacia de Polícia Civil de Tuntum;
1.12.13.20. Delegacia de Polícia Civil de Santa Filomena do

Maranhão;

1.12.14. Décima Quarta Delegacia Regional - PEDREIRAS
1.12.14.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.14.2. Delegacia de Polícia Civil de Bernardo do Mearim;
1.12.14.3. Delegacia de Polícia Civil de Capinzal do Norte;
1.12.14.4. Delegacia de Polícia Civil de Esperantinópolis;
1.12.14.5. Delegacia de Polícia Civil de Igarapé Grande;
1.12.14.6. Delegacia de Polícia Civil de Lago da Pedra;
1.12.14.7. Delegacia de Polícia Civil de Lago do Junco;
1.12.14.8. Delegacia de Polícia Civil de Lago dos Rodrigues;
1.12.14.9.Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Grande do

Maranhão;
1.12.14.10. Delegacia de Polícia Civil de Lima Campos;
1.12.14.11. 1º Distrito Policial de Pedreiras;
1.12.14.12. 2º Distrito Policial de Pedreiras;
1.12.14.13. Delegacia da Mulher de Pedreiras;
1.12.14.14. Delegacia de Polícia Civil de Poção de Pedras;
1.12.14.15. Delegacia de Polícia Civil de São Raimundo do

Doca Bezerra;
1.12.14.16. Delegacia de Polícia Civil de São Roberto;
1.12.14.17. Delegacia de Polícia Civil de Trizidela do Vale;

1.12.15 Décima Quinta Delegacia Regional - BARRA DO
CORDA

1.12.15.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.15.2 1º Distrito Policial de Barra do Corda
1.12.15.3 2º Distrito Policial de Barra do Corda
1.12.15.4 Delegacia da Mulher de Barra do Corda
1.12.15.5 Delegacia de Polícia Civil de Fernando Falcão
1.12.15.6 Delegacia de Polícia Civil de Formosa da Serra

Negra
1.12.15.7 1º Distrito Policial de Grajaú
1.12.15.8 2º Distrito Policial de Grajaú
1.12.15.9 Delegacia de Polícia Civil de Itaipava do Grajaú
1.12.15.10 Delegacia de Polícia Civil de Genipapo dos Vieiras

1.12.16. Décima Sexta Delegacia Regional - BACABAL
1.12.16.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.16.2. Delegacia de Polícia Civil de Altamira do Maranhão;
1.12.16.3. Delegacia de Polícia Civil de Alto Alegre do

Maranhão;
1.12.16.4. 1º Distrito Policial de Bacabal;
1.12.16.5. 2º Distrito Policial de Bacabal;
1.12.16.6. Delegacia da Mulher de Bacabal;
1.12.16.7. Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator de

Bacabal;
1.12.16.8. Delegacia de Polícia Civil de Bom Lugar;
1.12.16.9. Delegacia de Polícia Civil de Brejo de Areia;
1.12.16.10. Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Lago-

Açu;
1.12.16.11. Delegacia de Polícia Civil de Lago Verde;
1.12.16.12. Delegacia de Polícia Civil de Marajá do Sena;
1.12.16.13.Delegacia de Polícia Civil de Olho D’Água das

Cunhãs;
1.12.16.14. Delegacia de Polícia Civil de Paulo Ramos;
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1.12.16.15.Delegacia de Polícia Civil de São Luís Gonzaga

do Maranhão;
1.12.16.16.Delegacia de Polícia Civil de São Mateus do

Maranhão;
1.12.16.17. Delegacia de Polícia Civil de Vitorino Freire;

1.12.17. Décima Sétima Delegacia Regional - CAXIAS
1.12.17.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.17.2. Delegacia de Polícia Civil de Afonso Cunha;
1.12.17.3. Delegacia de Polícia Civil de Aldeias Altas;
1.12.17.4. 1º Distrito Policial de Caxias;
1.12.17.5. 2º Distrito Policial de Caxias;
1.12.17.6. 3º Distrito Policial de Caxias;
1.12.17.7. Delegacia da Mulher de Caxias;
1.12.17.8. Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator de

Caxias;
1.12.17.9. Delegacia de Polícia Civil de Coelho Neto;
1.12.17.10. Delegacia de Polícia Civil de Duque Bacelar;
1.12.17.11. Delegacia de Polícia Civil de São João do Sóter

1.12.18. Décima Oitava Delegacia Regional - TIMON
1.12.18.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.12.18.2. Delegacia de Polícia Civil de Matões;
1.12.18.3. Delegacia de Polícia Civil de Parnarama;
1.12.18.4. 1º Distrito Policial de Timon;
1.12.18.5. 2º Distrito Policial de Timon;
1.12.18.6. 3º Distrito Policial de Timon;
1.12.18.7. 4º Distrito Policial de Timon;
1.12.18.8. Delegacia da Mulher de Timon;
1.12.18.9. Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator de

Timon;

1.12.19. Décima Nona Delegacia Regional – PORTO
FRANCO

1.12.19.1 Seção de Apoio Administrativo
1.12.19.2 Delegacia de Polícia Civil de Estreito
1.12.19.3 Delegacia da Mulher de Porto Franco
1.12.19.4 Delegacia de Polícia Civil de Porto Franco
1.12.19.5 Delegacia de Polícia Civil de Campestre do

Maranhão
1.12.19.6 Delegacia de Polícia Civil de Lajeado Novo
1.12.19.7 Delegacia de Polícia Civil de São João do Paraíso

1.12.20Vigésima Delegacia Regional - BARREIRINHAS
1.12.20.1  Seção de Apoio Administrativo
1.12.20.2  Delegacia de Polícia Civil de Barreirinhas
1.12.20.3  Delegacia da Mulher de Barreirinhas
1.12.20.4  Delegacia de Polícia Civil de Humberto de Campos
1.12.20.5  Delegacia de Polícia Civil de Santo Amaro do

Maranhão
1.12.20.6  Delegacia de Polícia Civil de Primeira Cruz
1.12.20.7  Delegacia de Polícia Civil de Água Doce do

Maranhão
1.12.20.8 Delegacia de Polícia Civil de Araioses
1.12.20.9 Delegacia de Polícia Civil de Belágua
1.12.20.10 Delegacia de Polícia Civil de Paulino Neves
1.12.20.11 Delegacia de Polícia Civil de Tutóia

1.12.21Vigésima Primeira Delegacia Regional - CURURUPU
1.12.21.1  Seção de Apoio Administrativo
1.12.21.2  Delegacia de Polícia Civil de Cururupu
1.12.21.3 Delegacia da Mulher de Cururupu
1.12.21.4 Delegacia de Polícia Civil de Apicum-Açu
1.12.21.5 Delegacia de Polícia Civil de Bacuri
1.12.21.6 Delegacia de Polícia Civil de Cedral
1.12.21.7 Delegacia de Polícia Civil de Central do Maranhão
1.12.21.8 Delegacia de Polícia Civil de Guimarães

1.12.21.9 Delegacia de Polícia Civil de Mirinzal
1.12.21.10 Delegacia de Polícia Civil de Porto Rico do

Maranhão
1.12.21.11 Delegacia de Polícia Civil de Serrano do Maranhão

1.12.22 Vigésima Segunda Delegacia Regional -
GOVERNADOR NUNES FREIRE

1.12.22.1  Seção de Apoio Administrativo
1.12.22.2 Delegacia de Polícia Civil de Governador Nunes

Freire
1.12.22.3 Delegacia da Mulher de Governador Nunes Freire
1.12.22.4 Delegacia de Polícia Civil de Turiaçu
1.12.22.5 Delegacia de Polícia Civil de Amapá do Maranhão
1.12.22.6 Delegacia de Polícia Civil de Boa Vista do Gurupi
1.12.22.7 Delegacia de Polícia Civil de Cândido Mendes
1.12.22.8 Delegacia de Polícia Civil de Centro Novo do

Maranhão
1.12.22.9 Delegacia de Polícia Civil de Godofredo Viana
1.12.22.10 Delegacia de Polícia Civil de Carutapera
1.12.22.11 Delegacia de Polícia Civil de Luís Domingues
1.12.22.12 Delegacia de Polícia Civil de Maracaçumé

1.12.23Vigésima Terceira Delegacia Regional -
BURITICUPU

1.12.23.1  Seção de Apoio Administrativo
1.12.23.2 Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu
1.12.23.3 Delegacia da Mulher de Buriticupu
1.12.23.4 Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus das Selvas
1.12.23.5 Delegacia de Polícia Civil de Arame. (NR)

Art. 2º  Ficam mantidos os cargos em comissão e as funções
gratificadas constantes dos Anexos I, II e III da Lei nº 10.238, de 13 de
maio de 2015, e criados os cargos em comissão e as funções gratificadas
constantes nos Anexos I e II da presente Lei.

Art. 3º  O art. 25 da Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25. As unidades de Polícia Civil integrantes da Região
Metropolitana de São Luís serão consideradas como da
mesma sede. Do mesmo modo, todas as unidades da
circunscrição de uma Delegacia Regional serão
consideradas como tendo a mesma sede, ou seja, a do
município onde está sediada a Delegacia Regional.”

Art. 4º  Ficam criados 10 (dez) cargos de Capelão Religioso
destinados à Polícia Civil, para atuação em todo o território estadual.

§1° A distribuição da lotação dos cargos será disciplinada por
meio de portaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

§2° Para fins de remuneração, o cargo comissionado de Capelão
Religioso na Secretaria de Estado de Segurança Pública será subscrito
na simbologia DANS-1.

Art. 5º Os arts. 5º e 11 da lei nº 8.508, de 27 de novembro de
2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Integram a estrutura básica da Polícia Civil:
I - Delegacia Geral de Polícia Civil;
II – Delegacia Geral Adjunta Administrativa;
III – Delegacia Geral Adjunta Operacional;
IV – Academia da Polícia Civil;
V - Centro de Inteligência da Polícia Civil;
VI – Direção Colegiada da Polícia Civil;
VII – Conselho de Polícia Civil.
Parágrafo único. A estrutura organizacional e as
competências da Polícia Civil serão regulamentadas por
Decreto. (NR)
(...)
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Art. 11 O Conselho de Polícia Civil, órgão consultivo e de
planejamento participativo das ações da Polícia Civil, é
integrado pelos seguintes membros:
I - Delegado-Geral, como Presidente;
II - Corregedor Adjunto da Polícia Civil;
III – Diretor da Academia da Polícia Civil;
IV - Superintendente de Polícia Civil da Capital;
V - Superintendente de Polícia Civil do Interior;
VI - Superintendente de Polícia Técnico-Científica;
VII - Superintendente Estadual de Investigações Criminais;
VIII – Superintendente Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção;
IX – Superintendente Estadual de Repressão ao Narcotráfico;
X – Superintendente Estadual de Investigação de Homicídios
e Proteção à Pessoa;
XI – Presidente da Associação dos delegados de Polícia
Civil do Estado do Maranhão;
XII – Presidente da Associação dos Servidores Policiais
Civis do estado do Maranhão;
XIII – Presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do
Maranhão;
XIV – Presidente da Associação dos Peritos Criminais do
Estado do Maranhão.
§ 1º Nas ausências e eventuais impedimentos do Presidente,
o Conselho será presidido pelo Delegado-Geral Adjunto
Administrativo, ou nas ausências ou impedimentos deste
último, pelo Delegado-Geral Adjunto Operacional . (NR)
§ 2º O funcionamento das atividades do Conselho de Polícia
Civil será regulamentado por Decreto.
§ 3º Caberá ao Presidente do Conselho de Polícia Civil
indicar um servidor para secretariar os trabalhos do
Conselho”.
Art. 11-A. A Direção Colegiada da Polícia Civil, órgão de
direção institucional, terá sua composição fixada em decreto.
Parágrafo único. Não haverá qualquer acréscimo
indenizatório ou remuneratório pelo exercício da função na
Direção Colegiada da Polícia Civil.
Art. 12 Compete ao Conselho da Polícia Civil:
I – Propor medidas de aprimoramento técnico, visando ao
desenvolvimento e à eficiência da organização Policial Civil;
II – Pronunciar-se sobre matéria relevante, concernente a
tributos, funções, princípios com reflexos na Instituição;
III – Examinar e avaliar as propostas da Polícia Civil em
função dos planos e programas de trabalho previstos para
cada exercício financeiro;
IV – Opinar sobre projetos que proponham a criação e
extinção de cargos e órgãos no âmbito da Polícia Civil;
V - Recomendar à Corregedoria Adjunta da Polícia Civil a
instauração de processo administrativo, para apuração de
alegada irregularidade funcional ou particular com reflexo
na Instituição, envolvendo policial civil;
VI – Propor à Academia da Polícia Civil a realização de
cursos, palestras e treinamentos necessários à atualização
e aperfeiçoamento aos servidores policiais civis;
VII– Propor regulamentação das leis, assim como sugerir
padrões mínimos dos atos formais e procedimento de
natureza policial civil;
VIII – Executar outras atribuições legais.
Art. 13 Compete à Direção Colegiada da Polícia Civil:
I – Deliberar sobre programas e projetos atinentes à
expansão de recursos humanos e à aquisição de materiais,
equipamentos e serviços;
II - Deliberar sobre as questões que lhe forem submetidas
pelo Secretário de estado de Segurança Pública ou pelo
Delegado Geral;
III – Zelar pela observância dos princípios e funções da
Polícia Civil;

IV – Apreciar pedidos de revisão administrativa, na forma
prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão, de decisões de atos disciplinadores praticados
ou ratificados pelo Delegado geral;
V – Elaborar e fazer publicar, anualmente, as relações dos
policiais considerados aptos à promoção;
VI – Apreciar os procedimentos administrativos disciplinares
instaurados contra os integrantes do grupo Ocupacional de
Atividades de Polícia Civil e julgar àqueles de sua
competência;
VII – Rever, na primeira sessão seguinte, a requerimento do
interessado, remoção de policial civil no interesse da
segurança pública, analisando conveniência,
fundamentação e legalidade do ato.

Art. 6º Fica alterada a nomenclatura do cargo de Subdelegado-
Geral de Polícia Civil, simbologia ISOLADO, para Delegado Geral
Adjunto Administrativo, simbologia ISOLADO.

Art. 7º Fica criado o cargo de Delegado-Geral Adjunto
Operacional, simbologia ISOLADO.

Art. 8º Ficam transferidos da estrutura da Secretaria de Estado
da Segurança Pública todos os cargos e funções atualmente existentes
na Academia Integrada de Segurança Pública - AISP, que passa a compor
a estrutura da Polícia Civil com a denominação de Academia da Polícia
Civil – ACADEPOL.

Parágrafo único. O Departamento de Apoio e Assistência
Biopsicossocial continua integrando a estrutura da Secretaria de Estado
da Segurança Pública com a denominação de Supervisão de Assistência
Biopsicossocial, diretamente subordinada a Unidade Gestora de
Atividade Meio da SSP/MA.

Art. 9º Fica transferida da estrutura da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, as Supervisões de Áreas Integradas de Segurança
Pública – SAISP, que passam a compor a estrutura da Polícia Civil
com a denominação de Seccionais de Polícia Civil, subordinadas a
Superintendência de Polícia Civil da Capital – SPCC.

Art. 10. As Despesas decorrentes com a criação dos cargos
previstos nesta lei correm por conta dos créditos orçamentários
próprios.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº  126 /2017

São Luís,  20  de  dezembro  de  2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
institui a Gratificação Especial de Controle Interno aos cargos de
Auditor e de Assistente de Auditor, do Subgrupo Auditoria Geral, do
Grupo Estratégico e dá outras providências.

A proposta reafirma o compromisso da atual gestão com a
política de transparência e o fortalecimento do controle interno do
Poder Executivo, estabelecida desde a criação da Secretaria de Estado
de Transparência e Controle. Para isso, foi estabelecido o controle
social, a partir do incremento da transparência ativa, da instituição da
transparência passiva e da criação da Ouvidoria Geral do Estado. Em
paralelo, foram aperfeiçoadas as funções de controle interno, como a
auditoria governamental e a correição administrativa, outorgando novas
competências ao órgão central do Sistema de Controle Interno, inclusive
a partir da regulamentação da Lei Anticorrupção. Os resultados dessa
política são evidentes, resultando em benefícios econômicos na ordem
de R$ 343 milhões (trezentos e quarenta e três milhões de reais) ao
Estado do Maranhão somente no primeiro ano de sua criação.

Os servidores ativos já vêm percebendo valores próximos aos
ora propostos, mas através de gratificação precária com a
contraprestação de ampliação da jornada e sem a extensão aos inativos
e pensionistas. A partir da instituição da GECI, o benefício será
incorporado definitivamente pelos servidores, estendendo-se aos
inativos e pensionistas.

Ainda buscando fortalecer o controle interno, a proposta
promove a transformação no âmbito da estrutura da Secretaria de
Estado de Transparência e Controle das supervisões de auditoria em
gerência de auditoria, com a consequente transformação dos cargos de
Supervisor de Auditoria em Gerente de Auditoria.
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Assim, entendendo ser de suma importância para o Estado a

aprovação do presente Projeto de Lei, submeto seus termos ao juízo
dessa respeitável Casa Legislativa.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 364 / 17

Institui a Gratificação Especial de Controle Interno
aos ocupantes de cargos de Auditor e Assistente de
Auditor, transforma cargos, altera a Lei nº 10.204,
de 23 de fevereiro d e 2015, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica instituída, a partir de 1º de março de 2018, a
Gratificação Especial de Controle Interno – GECI, devida aos
ocupantes dos cargos de Auditor e de Assistente de Auditor, do
Subgrupo Auditoria Geral, do Grupo Estratégico, em valor equivalente
a 40% sobre o vencimento do servidor.

Parágrafo único. Para a aplicação do disposto no “caput”,
haverá a redução, em idêntico montante total, em valores pagos à guisa
de outras gratificações e adicionais no âmbito da Secretaria de Estado
de Transparência e Controle (STC).

Art. 2º A GECI integrará o salário-contribuição, inclusive para
a incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 55, inciso I,
da Lei Complementar nº 73, de 04 de fevereiro de 2004, sendo extensiva
aos servidores inativos e pensionistas.

Art. 3º Na estrutura da Secretaria de Estado de Transparência
e Controle, ficam transformadas oito supervisões de auditoria em oito
gerências de auditoria, transformando-se oito cargos em comissão de
Supervisor de Auditoria, de simbologia DANS-3, em oito cargos de
Gerente de Auditoria, de simbologia DGA.

Parágrafo único. Ficam transferidas às gerências de auditoria e
aos gerentes de auditoria as competências atribuídas às supervisões de
auditoria e aos supervisores de auditoria pela Lei nº 10.204, de 23 de
fevereiro de 2015, e por ato do Secretário de Estado de Transparência
e Controle, sendo os cargos de Gerente de Auditoria privativos da
carreira de Auditor.

Art. 4º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão
à conta das dotações orçamentárias consignadas à Secretaria de Estado
de Transparência e Controle (STC).

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2018.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 359 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação
Centro Cultural Recreativo Sambeneditense –
CECRESBE.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
Centro Cultural Recreativo Sambeneditense – CECRESBE, com
sede no município de São Benedito do Rio Preto, 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, 11 de dezembro de 2017. - Dep. Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 360/2017

Dispõe sobre os anúncios publicitários da
Administração Direta, Empresas Públicas,
Estatais, Autarquias, Fundações, Assembleia
Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão.

Art. 1º. Todos os anúncios publicitários da Administração
Direta, Empresas Públicas, Estatais, Autarquias, Fundações,
Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
deverão conter, de forma visível, o valor pago pela inserção.

Parágrafo único: Quando o anúncio for feito através de rádio,
deverá ser comunicado o valor pago pela inserção ao fim de cada
anúncio.

Art. 2º. Eventos que receberem patrocínio dos órgãos
mencionados no artigo 1º deverão informar em seu material de divulgação
o valor destinado pelo patrocinador público.

Art. 3º. Esta lei poderá ser regulamentada para garantir sua
execução.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor após decorrido 90 (noventa)
dias da data de sua publicação oficial.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA
É dever do Estado informar aos cidadãos, com a mais ampla

transparência, qual o destino dado aos tributos que arrecada. A
transparência é prática de boa gestão, mas no ambiente público também
é dever legal, advindo do Princípio da Publicidade, que rege toda a
Administração Pública.

A cada ano, vultosas quantias são destinadas pela administração
pública direta, autárquica e fundacional e pelas empresas públicas
para publicidade em meios impressos, radiofônicos, televisivos e
digitais. Ainda que devidamente orçados, e regularmente executadas as
despesas, pela sua própria natureza oferecem meio mais apropriado
para a prestação de contas devida pelo poder público: a informação,
no próprio anúncio, do seu custo.

O presente projeto de Lei visa obrigar a Administração Direta,
Empresas Públicas, Estatais, Autarquias, Fundações, Assembleia
Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão a, sempre que publicarem
anúncios, informar o valor pago pela inserção. Ainda, propõe-se que,
sempre que destinados valores destes órgãos ao patrocínio de eventos,
os anúncios do evento devem informar qual o valor destinado pelo
órgão a título de patrocínio. Assim, com a aprovação deste projeto,
restará fortalecida a transparência na Administração Pública, desejo de
todos e dever legal do administrador.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente
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PROJETO DE LEI Nº 361/ 17

Acrescenta dispositivos à lei 10.402/2015 que
dispõe sobre a criação do Programa Artesanato
do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1. A Lei n° 10.402, de 29 de dezembro de 2015, passa a
vigorar com o acréscimo dos seguintes artigos:

“[...]
Art. 7°-A. Fica criado o “Selo de Qualidade Artesanal

Maranhense” que será a identificação dos produtos artesanais
originários do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O “Selo de Qualidade Artesanal Maranhense”
é garantia de que o produto é de elaboração artesanal, de qualidade
adequada e ecologicamente correta, de que sua procedência é do Estado
do Maranhão, se utilitário, de que seu uso é higiênico e sanitariamente
comprovado e adequado.

Art. 7°-B. O artesão, de forma individual ou em núcleo
produtivo, para obter o “Selo de Qualidade Artesanal Maranhense”,
depositará no órgão a ser designado pelo Governo do Estado, por
regulamento próprio, um exemplar de cada um dos seus produtos,
acompanhado de descrição do material e técnicas utilizadas.

I - A descrição do material e as técnicas utilizadas serão
registradas em livro próprio, com nome do artesão que o apresentou.

II - Os exemplares dos produtos artesanais depositados são de
propriedade do órgão público que manterá, permanentemente, em
exposição no seu acervo.

Art. 7°-C. Ficará impedido de receber o “Selo de Qualidade
Artesanal Maranhense” a produção que envolva trabalho infantil, nos
moldes do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal e Lei n° 8.069/
90 Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 7°-D.  Todo produto artesanal produzido no Estado do
Maranhão terá sua origem e qualidade certificado por meio do “Selo de
Qualidade Artesanal Maranhense” criado pela art. 7°-A desta Lei.

Art. 7°-E. Nos espaços públicos destinados à comercialização
de artesanato que estejam, a qualquer título, sob o domínio do Estado
do Maranhão, deverão ser reservados percentuais especificados para a
exposição de produtos artesanais oriundos de artesãos e produtores
artesanais do Estado, atendendo-se os seguintes percentuais mínimos:

I - 30% (trinta por cento) de produtos artesanais oriundos de
artesãos e produtores artesanais do Estado do Maranhão, nos dois
primeiros anos de vigência desta Lei Complementar;

II - 50% (cinquenta por cento) de produtos artesanais oriundos
de artesãos e produtores artesanais do Estado do Maranhão, no terceiro,
quarto e quinto ano de vigência desta Lei Complementar;

III - 60% (sessenta por cento) de produtos artesanais oriundos
de artesãos e produtores artesanais do Estado do Maranhão, a partir
do sexto ano de vigência desta Lei Complementar.

Art. 7°-F. O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com
entidades públicas ou privadas para atingir as finalidades estabelecidas
nesta Lei Complementar.

Art.8°.........................................................................................................
Art.9°.........................................................................................................”
Art. 2°. Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta

Lei.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

A fim de operacionalizar a lei 10.402/2015 que cria o Programa
Artesanato do Maranhão e fortalecer produção e fomentar o
desenvolvimento do artesanato maranhense, integrando com o turismo

e a cultura regional, visando à melhoria das condições de vida dos
artesãos e preservando os aspectos culturais e ambientais do Estado.

O art. 215 da Carta Política de 1988 estabelece que o “Estado
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais”.

Em virtude disto, o Estado deverá garantir a todos o pleno
exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão
das manifestações, inclusive no fortalecimento, valorização, apoio, e
promoção das atividades e a cadeias produtivas do artesanato, associada
ao turismo e à cultura.

Sendo assim, a proposição pretende em consonância com a
Política de Artesanato Brasileiro, criar mais emprego e renda para
população maranhense, reconhecendo a produção artesanal local com
qualidade adequada e certificação de procedência do Estado do
Maranhão (Selo de Qualidade Artesanal Maranhense), criando uma
identidade visual em todo o território Nacional e Mundial.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, esperamos que a mesma mereça por parte de Vossas
Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 362/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou
adaptação de frald ários acessíveis aos
frequentadores de shopping centers e
estabelecimentos similares, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica obrigada a instalação de fraldários nos Shopping
Centers e estabelecimentos similares em funcionamento no âmbito do
Estado do Maranhão.

§ 1º Entende-se por estabelecimentos similares aqueles que
apresentem grande fluxo de pessoas e infraestrutura de banheiros de
utilização pública.

§ 2º Entende-se por fraldário, o ambiente reservado que disponha
de bancada para troca de fraldas, de lavatório e de equipamento para a
higienização de mãos, devendo ser instalado em condições suficientes
para a realização higiênica e segura da troca de fraldas, de acordo com
a regulamentação.

Art. 2º Os fraldários deverão ser instalados em locais
reservados, próximos aos banheiros, e serão de livre acesso aos usuários
de ambos os sexos.

Parágrafo único. Quando não houver local reservado, o fraldário
deverá ser instalado dentro dos banheiros feminino e masculino.

Art. 3º Os shopping centers e estabelecimentos similares terão
o prazo de 6 (seis) meses a partir da regulamentação desta lei para
adaptar as suas instalações.

§ 1º. Em caso de descumprimento da exigência contida no artigo
1º desta lei serão aplicados aos proprietários dos estabelecimentos
advertência, a qual, se desatendida, será seguida de multa de R$
10.000,00 (dez mil reais).

§ 2º. Na reincidência, a infração será punida com o dobro da
penalidade e, a cada reincidência subsequente, aplicar-se-á multa
correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por
cento) sobre o seu valor.

§ 3º. Entende-se por reincidência a nova infração, violando a
mesma norma e cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 1
(um) mês, contados da data em .que se tornar definitiva,
administrativamente, a penalidade relativa à primeira infração.

§ 4º. A multa de que trata o § 1º deste artigo será atualizada
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
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IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção
deste índice, será aplicado outro que venha a substitui-lo.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

De acordo com esta medida, os fraldários deverão ser instalados
em locais reservados próximos aos banheiros quando não houver esse
equipamento instalado tanto no banheiro feminino como no masculino,
cujo acesso seja livre aos usuários. Os estabelecimentos terão prazo de
seis meses para adaptar as instalações a partir da regulamentação da
lei. Os que descumprirem a regra serão multados em R$ 10 mil, valor
que será dobrado em caso de reincidência e acréscimo de 20% sobre o
seu valor enquanto não houver a regularização.

É de fundamental os shoppings centers oferecerem essa opção
aos clientes. Os fraldários, atualmente, são dirigidos exclusivamente às
mães. Essa mentalidade, que parece óbvia à primeira vista, ignora a
nova configuração da família brasileira, com grande número de ex-
casais, agora separados, com crianças pequenas. Na maioria das vezes
cabe às mulheres a guarda dos filhos pequenos, e aos homens cabem os
fins de semana os filhos e nessas ocasiões, os homens acompanhados
de seus filhos precisam ter um espaço para a troca de fralda da criança.

É necessário acabar com o machismo e a sobrecarga das
mulheres com relação aos filhos prescinde de pequenos detalhes do
dia-a-dia. Portanto, espero a boa acolhida desta Casa ao presente
Projeto.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 363 / 17

Altera dispositivo da lei nº 10.286, de 21 de julho
de 2015, que cria o programa estadual “Cidadão
do Mundo” e dá outras providências.

Art. 1º O caput do artigo 1º da lei nº 10.286, de 21 de julho de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual “Cidadão do Mundo”,
que consiste na concessão de bolsas de estudo a jovens entre 18 e 26
anos para realização de intercâmbio internacional em cursos de ensino
médio no exterior ou cursos de idioma estrangeiro.”.

§ 1° (...)
§ 2° (...)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 19 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta de alteração da lei n 10.286, de 21 de
julho de 2015, que cria o Programa Cidadão do mundo, cujo Art. 1º
dispõe sobre o requisito etário exigido para participação.

O programa objetiva oferecer intercâmbio internacional com
foco em idiomas estrangeiros (inglês, francês e espanhol) aos jovens
maranhenses entre alunos egressos do ensino médio da rede pública de
ensino ou de instituições de ensino vinculadas a entidades paraestatais
ou a fundações sem fins lucrativos.

O caput do citado artigo apresenta intervalo exíguo para
participação, limitando para a faixa de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)

anos. Sabe-se que poucos alunos têm a oportunidade de ingressar tão
cedo na faculdade, e que o envelhecimento implica naturalmente na
diminuição de oportunidades e formação de obstáculos e barreiras, nos
âmbitos social, acadêmico e profissional.

Observa-se também que a exigência do referido limite de idade
não se justifica pela natureza das atribuições ou objetivos do programa
em comento. Outros programas, à exemplo do ”Estágio
Nacional”, do ”Estágio Internacional” e da modalidade ”Cooperação
Internacional”, da linha de ação “Mais Qualificação”, todos no âmbito
do programa “Cidadão do Mundo” promovido pelo Governo do Estado
do Maranhão, por exemplo, não possuem a correspondente restrição
de idade, sendo a exigência presente tão somente para modalidade de
intercâmbio linguístico.

Nesse sentido, com vistas à primazia do interesse público, a
modificação da faixa de abrangência de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos para de 18 (dezoito) a 26 (vinte e seis) anos completos, no
momento da inscrição, será positiva e trará consigo benefícios à toda
comunidade maranhense, ao oportunizar a participação no projeto
para uma quantidade maior de estudantes maranhenses, e trazendo
maior adequação do programa à realidade social do Estado.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos
meus Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 022/ 17

Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual do
Programa Artesanato do Maranhão (FUNART)

Art. 1º. Fica criado o Fundo Estadual do Programa Artesanato
do Maranhão (FUNART), com a finalidade de apoiar financeiramente
as ações e atividades voltadas à promoção, em âmbito estadual, do
artesanato e do artesão que esteja regularmente cadastrado no Programa
do Artesanato Brasileiro (PAB) e possua a Carteira Nacional do Artesão.

Art. 2º. Constituem receitas do Fundo do Programa Artesanato
do Maranhão (FUNART-MA):

I - dotações orçamentárias do Estado;
II - receitas oriundas de convênios;
III - receitas oriundas de taxas estaduais criadas para este fim

específico;
IV - receitas decorrentes de utilização de espaços públicos

destinados à comercialização de produtos artesanais;
V - percentual sobre os valores arrecadados com a

comercialização de produtos pelos artesãos nos eventos promovidos
pelo Programa Artesanato do Maranhão, de acordo com a Lei 10.402/
2015;

VI - contribuições, incentivos, doações, auxílios, subvenções,
financiamentos, transferências, legados e recursos oriundos de entidades
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, inclusive de pessoas
físicas;

VII - receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus
recursos;

VIII - outros recursos que lhe venham a ser destinados.
Parágrafo único. Fica autorizada a cobrança de 2% (dois por

cento) sobre o valor total arrecadado com os produtos comercializados
pelos artesãos nos eventos promovidos pelo Programa Artesanato do
Maranhão.

Art. 3º. A execução financeira do FUNART-MA, seu controle
e contabilização subordinam-se diretamente à SECTUR, após apreciação
e aprovação do Plano de Aplicação e Execução pelo Comitê Maranhense
do Artesanato – COMARTE, nos termos do art. 6° da lei 10.402 de 29
de dezembro de 2015.

§ 1º É vedada a utilização de recursos do Fundo para pagamento
de despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida do
Estado ou quaisquer outras despesas decorrentes não vinculadas
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diretamente aos investimentos, ações, programas e projetos do Programa
Artesanato do Maranhão.

§ 2º Os recursos financeiros do Fundo serão movimentados
exclusivamente em contas especiais próprias, por meio de instituições
financeiras oficiais.

§ 3º Aplicam-se à execução financeira do Fundo as normas
gerais da legislação orçamentária e financeira pública.

§ 4º O Fundo sujeita-se à fiscalização e controle pelo Poder
Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo
do controle interno e de auditoria do Poder Executivo.

Art. 4. O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com
entidades públicas ou privadas para atingir as finalidades estabelecidas
nesta Lei Complementar.

Art. 5. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
Complementar.

Art. 6. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

A fim de operacionalizar a lei 10.402/2015 que cria o Programa
Artesanato do Maranhão e fortalecer produção e fomentar o
desenvolvimento do artesanato maranhense, integrando com o turismo
e a cultura regional, visando à melhoria das condições de vida dos
artesãos e preservando os aspectos culturais e ambientais do Estado é
que apresento o presente Projeto.

O art. 215 da Carta Política de 1988 estabelece que o “Estado
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais”.

Em virtude disto, o Estado deverá garantir a todos o pleno
exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão
das manifestações, inclusive no fortalecimento, valorização, apoio, e
promoção das atividades e a cadeias produtivas do artesanato, associada
ao turismo e à cultura.

Sendo assim, a proposição pretende em consonância com a
Política de Artesanato Brasileiro, criar mais emprego e renda para
população maranhense, reconhecendo a produção artesanal local com
qualidade adequada.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, esperamos que a mesma mereça por parte de Vossas
Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de dezembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

REQUERIMENTO N° 1018 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de
que, após ouvir o Plenário desta Casa, seja realizada Sessão Solene na
data de 08 de março de 2018, às 11 horas, no Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 19 de dezembro de 2017. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual PDT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

REQUERIMENTO Nº 1019 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais interno deste Poder, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA,
para que forneça oficialmente as informações constante do Relatório
sobre a última Expedição Ecológica e Social em Defesa das
Nascentes no Rio Balsas, seus afluentes e matas ciliares, ocorrida
no mês de setembro de 2017, realizada conjuntamente com esta
Assembléia Legislativa, objetivando-se a realização de Audiência
Pública, já anteriormente autorizada por esta Casa, para discutir e
buscar soluções para preservação daquele rio tão importante para aquela
região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 19 de dezembro de 2017.
- VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

REQUERIMENTO N° 1020 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de,
após ouvir a Mesa Diretora desta Casa, seja realizado através da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta
Assembléia Legislativa, Audiência Pública no Plenário “Domingos
Holanda”, da Câmara Municipal de Balsas, na data de 20 de fevereiro
de 2018, às 19 horas, para “Discutir a real situação das nascentes
do Rio Balsas, seus afluentes e matas ciliares”, audiência essa já
autorizada pela Câmara de Vereadores de Balsas, inclusive, para discutir
e buscar soluções para preservação daquele rio tão importante para
aquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMAN”, 19 de dezembro de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual PDT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

REQUERIMENTO Nº 1021 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas
as minhas faltas nas Sessões Legislativas do dia 01 de novembro, 14 e
18 de dezembro de 2017, em vista de participação nas solenidades do
Governo do Estado nos Municípios de Imperatriz e Senador La Roque
(convite anexo) e participação na inauguração da Agência do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, no Município de São Domingos”.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 19 de dezembro de 2017.
- VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17
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REQUERIMENTO Nº 1022 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas
as minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 21 e 28 de novembro
de 2017, em vista de participação nas solenidades de lançamento do
projeto “Medidas Protetivas de Urgência: informar para conscientizar
a mulher” e na palestra “As faces da violência de gênero contra a
mulher”, respectivamente.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de dezembro de 2017.
- VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

REQUERIMENTO Nº 1025 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência às sessões plenárias referente ao período de 06 a 15 de
dezembro do ano em curso, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 19 de dezembro de 2017. - ANDRÉA
MURAD - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

REQUERIMENTO Nº 1026 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após a deliberação da Mesa Diretora,
seja justificada a minha ausência, nas Sessões Plenárias realizadas nos
dias 12, 13, 14, 15, 16,17 e 18 de dezembro do ano em curso, conforme
documento anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de dezembro de 2017. -
GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

REQUERIMENTO Nº 1027 / 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 Resolução Legislativa nº 055/17, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE DEZEMBRO DE
2017. - FÁBIO MACEDO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

REQUERIMENTO Nº 1028 / 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
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votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projetos de Lei n° 364 e 365/17 bem como o
Projeto de Lei Complementar n° 023/17, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE DEZEMBRO DE
2017. – Deputado Rogerio Cafeteira – Líder do Governo

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.12.17
EM: 20.12.17

INDICAÇÃO Nº 1398 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Diretor de Relações Institucionais
da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, o Sr. José
Jorge Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade possível, as
providências necessárias para que determine a reparação geral da rede
de energia elétrica, (troca de postes, fiação, entre outras) do Povoado
Alto da Moderação, localizado no município de Buriti de Inácia Vaz/
MA.

O Povoado Alto da Moderação, fica localizado na zona rural e
a cerca de 3km da sede do município de Buriti de Inácia Vaz, possuindo
aproximadamente 17 (dezessete) anos de criação. Trata-se de um
povoado relativamente novo e predominantemente carente, que ainda
necessita de algumas intervenções, como construção de escola,
implantação de sistema de abastecimento de água, energia elétrica, eis
alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas
condições de vida da população da localidade, solicitamos por meio
desta indicação, a reparação geral da rede de energia elétrica, através da
troca de postes, fiação e outros, uma vez que a comunidade padece
com a falta de iluminação regular nos postes, que oscila
demasiadamente, casos em que houve a ausência total de iluminação
por até 3 (três) dias.

É inegável que, a falta de iluminação pública adequada,
principalmente nas ruas, contribui bastante para a prática de crimes. A
escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que,
geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à
noite nas ruas. A falta de iluminação pública contribui significativamente
para a falta de segurança da população das cidades.

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública
e o seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessária a reparação
da rede de energia elétrica do Povoado Alto da Moderação, tendo em
vista os inúmeros benefícios proporcionados a população que reside
na área, contribuindo também para a diminuição dos índices de
criminalidade na localidade, justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 19 de dezembro de 2017 – JÚNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1399 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, com cópia ao Exmo. Secretário de Estado de

Segurança Pública do Maranhão, Sr. Jefferson Portela, solicitando,
com a maior brevidade possível, a implantação de câmeras de vigilância
e monitoramento eletrônico nas avenidas e demais pontos estratégicos
nos bairros do Cohatrac, São Raimundo, Cidade Operária e adjacentes,
nesta capital.

Considerando o aumento na criminalidade em toda a região
metropolitana de São Luís, exteriorizada em reunião realizada pela
Comissão de Segurança Pública desta casa, pretendemos, pela presente
proposição, atender às inúmeras reinvindicações oriundas dos
moradores dos referidos bairros e adjacentes, que tem sofrido com o
aumento dos indicadores de violência e a sensação permanente de
insegurança na área.

Destarte, visando contribuir para uma melhora na qualidade de
vida dos moradores dos bairros supramencionados, solicitamos a
implantação de câmaras de vigilância e monitoramento eletrônico nas
principais avenidas e demais pontos estratégicos, em razão da incidência
de ocorrências nessas localidades.

O sistema de monitoramento eletrônico, tornou-se uma das
principais armas da polícia no combate ao crime, uma vez que é possível
monitorar as ruas e avenidas para identificar os criminosos, reduzindo
índices de furtos, depredação do patrimônio público e privado, além
de permitir flagrantes no trânsito e outros delitos.

Deste modo, a implantação do sistema de monitoramento
eletrônico no Cohatrac, São Raimundo, Cidade Operária e adjacentes,
irá oferecer mais segurança, contribuindo para uma melhora significativa
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 19 de dezembro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1400 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Fundador
e Proprietário do Grupo SBT – Sistema Brasileiro de Televisão,
na pessoa do Ilustríssimo Sr. SILVIO SANTOS, solicitando que
seja criada no Maranhão, uma Unidade do Hospital do AACD, que é
um dos melhores hospitais na área de ortopedia, referência no
tratamento de pessoas com deficiência física.

Além da reabilitação física, o AACD desenvolve diversas
atividades, na área de educação, esporte, além de contar com uma
equipe multidisciplinar especializada na orientação diária dos pacientes.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 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.

INDICAÇÃO Nº 1401 / 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 do CBMMA as vagas constantes do anexo I desta indicação,
para suprir as necessidades operacionais e administrativas da
Corporação.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 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.

INDICAÇÃO Nº 1402 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que seja encaminhando expediente ao
Senhor Governador Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando que o
mesmo determine que o DETRAN-MA cumpra a decisão tomada
pelo STF, que proíbe os Estados apreender  Veículos para forçar
o contribuinte a pagar o IPVA.

A presente proposição justifica-se em decorrência do Supremo
Tribunal Federal (STF) ter julgado inconstitucional a decisão adotada
pelos Estados de apreender bens para forçar o contribuinte a pagar
impostos. 

Os julgados do STF que decidiram pela inconstitucionalidade
da apreensão de bens por parte do Estado para obrigar o cidadão a
pagar impostos, constam nas súmulas 70, 323 e 547. O então ministro
Joaquim Barbosa, ao proferir o seu voto diz que “historicamente o
STF reafirma a impossibilidade de o Estado impor esse tipo de sanção
ao contribuinte, como forma de coagi-lo a quitar débito”. Relata ainda
que “é inadmissível a apreensão como meio coercitivo para pagamento
de tributos”.

Tendo em vista que no Estado do Maranhão, os devedores de
IPVA em razão do atraso na quitação desse imposto, tem os nomes
encaminhados ao  SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos
S/A, além de ter o seu bem apreendido.

Considerando ainda, que será levado por empresa particular,
que, além de pagar guincho, ainda terá que pagar diárias com custos
elevados.

Como se pode verificar, os contribuintes estão sendo
duplamente penalizados supostamente sob a mesma infração.

Dessa forma, acreditamos na sensibilidade do Senhor
Governador, operário do Direito que é, e militante da corte jurídica,
haverá de fazer o Estado do Maranhão um dos primeiros a cumprir a
determinação do Supremo Tribunal Federal.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 19 de dezembro de 2017. - Raimundo Soares Cutrim -
Deputado Estadual – PCdoB.

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

INDICAÇÃO Nº. 1403  / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, requerendo a sua intervenção junto
a TECBAN para instalação de BANCO24HORAS no terminal da
Ponta da Espera e no Cujupe.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
dezembro de 2017. -   GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1404 / 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
Educação, SR.FELIPE CAMARÃO, solicitando que adote
providências urgentes no sentido de Reformar e ampliar o Centro de
Ensino Artur Teixeira de Carvalho Anexo,  no Povoado Três Marias
Município de Peri Mirim na Baixada Maranhense, pois o mesmo
encontra-se com a as suas instalações físicas, elétricas e hidráulicas
comprometidas, bem como necessita ser ampliada para atender a
demanda hoje existente naquele Município.

Peri Mirim, município do Maranhão, que tem uma população
de mais de 14 mil habitantes, e muitos jovens e adultos precisam de um
espaço adequado para concluírem seu ensino médio e poder se
prepararem para o tão sonhado curso superior.

Com a devida reforma e adequação das instalações da Escola,
com implantação de biblioteca, laboratórios de informática, química,
física e matemática, acessibilidade aos alunos portadores de necessidades
especiais vindo a proporcionar maior mobilidade, e melhoria no ensino
aprendizagem, melhorando assim a qualidade de vida de todos, pois só
a educação transforma de verdade a vida de um povo!

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 19 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 Nº 1405 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente que organize programação para celebrar os 180 anos da
balaiada em 2018.

A Balaiada foi um importante movimento popular maranhense
ocorrido no século XIX. Foi uma reação e uma luta do povo contra as
injustiças praticadas por elites políticas e as desigualdades sociais que
assolavam nosso Estado. É mais um capítulo das convulsões sociais e
políticas que atingiram o Brasil no turbulento momento que vai da
independência do Brasil à proclamação da República. Tendo como
principais líderes Manuel Francisco dos Anjos, o “Balaio”, Raimundo
Gomes e, posteriormente com a junção cerca de três mil pessoas, que
eram anteriormente escravizadas, ao movimento, que fugiram das
fazendas, se aquilombaram e ficaram sob a liderança do negro Cosme
Bento das Chagas.

Frente a ideologia de luta contra o arbítrio e o autoritarismo,
pelo direito de uma vida digna a toda população. O movimento é uma
inspiração todos os maranhenses que buscam uma vida melhor. Desta
forma, asseverando-se que o movimento passou por várias regiões de
nosso estado, nada mais acertado que se promova uma programação
estadual para a comemoração dos 180 anos da Balaiada vista sua
importância histórica e social.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
dezembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1406 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determinem aos setores
competentes que promovam obra para a implantação de drenagem da
agua das chuvas nas vias públicas da Vila Sapinho, bairro da Cidade
Olímpica, no município de São Luís.

A presente indicação busca socorrer os cidadãos que residem e
transitam pela comunidade frente ao grave problema de escoamento de
água da chuva. A Vila Sapinho, que compreende a área que vai da Rua
12 à Rua 19, entre a Travessa O e a Avenida 25 de dezembro, é
acometida, a cada período de chuvas, pelo represamento de água nas
vias públicas. Tal fato inviabiliza a locomoção diária da população,
além de, por vezes, adentrar as casas dos moradores que, já enfrentando
dificuldades financeiras, tem de arcar com as perdas decorrentes da
inundação de suas casas pela ausência do escoamento das águas pluviais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
dezembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1407 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente, que seja providenciado reforço ao 20º Batalhão da Polícia
Militar no bairro do Cohatrac em São Luís, com mais estrutura, viaturas
e pessoal.

A presente indicação atende solicitação da comunidade que se
vê desamparada pelo atual estado do 20º Batalhão, que impossibilita,
por parte do corpo militar em comento, um trabalho adequado e
condizente com as necessidades sociais na região.  Visa-se assegurar
sobretudo o bem-estar das famílias na região e que, com o reforço no
policiamento, se possa inibir a criminalidade com segurança também
aos policiais que servem no batalhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
dezembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  1408 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determinem aos setores
competentes que promovam a inclusão no Programa Mais Asfalto,
realizando-se serviço de drenagem, da Rua São Sebastião, Rua Celso
Carneiro e Rua da União, todas na Vila Conceição Altos do Calhau,
município de São Luís, bem como, que se opere a recuperação
emergencial das ruas principais do bairro.

A presente indicação busca socorrer os cidadãos que transitam
pela área, estes vem sofrendo diariamente pela situação precária em
que se encontram as ruas São Sebastião, Celso Carneiro e da União, via
de significativo fluxo de veículos e pessoas, enfrentando também uma
inúmera quantidade de buracos nas ruas principais do bairro. De tal
maneira, frente as dificuldades apresentadas pela população e com
vistas a que se possa possibilitar uma plena mobilidade aos dificultados
pelo atual estado de conservação das vias, julga-se de elevada
importância a presente indicação no intuito de que se atenda os anseios
da população local.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
dezembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  1409 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente que seja viabilizada a reforma do mercado do Cohatrac,
com a implantação de uma caixa d’água de pelo menos três mil litros,
no município de São Luís.

O mercado do Cohatrac é um importante ponto de comercio
para a comunidade. Ele possibilita o escoamento da produção de
inúmeros pequenos produtores, sem mencionar os postos de trabalho
que cria para um grande número de feirantes, bem como leva mercadorias
de qualidade à população local por um custo reduzido em comparação
aos grandes supermercados da cidade. Todavia, atualmente o mercado
carece de uma infraestrutura adequada ao labor dos que visam o comercio
no local, ressalta-se a falta d’água que constantemente acomete o
mercado, o que dificulta o trabalho e a higiene das bancas dos feirantes
que, por lidarem com gêneros alimentícios, se faz primordial. De tal
forma, justifica-se a presente indicação, a fim de que se possa fomentar
o trabalho e o comercio popular no bairro, com um espaço digno,
adequado e de qualidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
dezembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1410 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente que promova a criação de um Conselho Gestor da Área de
Proteção Ambiental do Itapiracó, com a participação de membros
representantes da comunidade.

A criação de um Conselho Gestor fixo na área possibilitará um
gerenciamento mais direto e centrado na realidade cotidiana da APA,
desta forma, nada mais acertado que possibilitar à população local que
integre tal conselho, a fim de que posam buscar melhoramentos ao
parque do Itapiracó condizentes com as necessidades comunitárias,
possibilitando sua pela utilização pelos frequentadores em harmonia
com a preservação ambiental.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
dezembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017 23
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação. Suspendo a
Sessão, por cinco minutos, para que possamos cumprimentar o novo
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, em seguida, reabriremos
para dar continuidade à Sessão de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Declaro reaberta a Sessão.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO –  Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Estamos aqui chegando ao final do ano e que Deus nos
permita não só São Luís, mas todo o Estado do Maranhão possa ter
um Natal feliz, com seus familiares em paz e com saúde. E que o ano
que se aproxima, nós tenhamos e continuamos, se Deus quiser, com
muita saúde, paz, harmonia e muita prosperidade. Mas, hoje, eu estou
fazendo uma Indicação ao Senhor Governador, no sentido, solicitando
que o mesmo determine à direção-geral do Detran, que cumpra a decisão
do Supremo Tribunal Federal , onde por meio da qual os estados e o
que proíbe os estados a apreenderem veículos por força do IPVA
atrasado. E já tem julgado no Supremo Tribunal Federal acerca dessas
apreensões indevidas que, segundo o Supremo Tribunal Federal, já
decidiram por meio das Súmulas 70, 323 e 547. Foi decidido pela
inconstitucionalidade da apreensão de bens por parte do Estado e
obrigar ao cidadão a pagar, tendo em vista que, no estado do Maranhão,
os devedores de IPVA, em razão do atraso da quitação desse imposto,
têm os nomes encaminhados ao Serasa. Ora, além da apreensão, você
ainda vai para o Serasa. A apreensão desses veículos, além de pagar um
guincho que é particular e ainda ir para o depósito, ou seja, onde ficam
os seus veículos apreendidos, você vai pagar a diária que é muito alta.
Então você está sendo penalizado duas vezes. Primeiro: você não pôde
pagar o IPVA, seu veículo vai guinchado, e muitas vezes as pessoas
estão ali indo para o supermercado ou se deslocando dentro de São
Luís, às vezes não têm dinheiro nem para pagar o ônibus, e í o seu
veículo vai guinchado. As pessoas ficam com seus objetos no chão sem
ter, principalmente, material, objetos perecíveis, sendo que a própria
lei diz que não pode apreender veículos com perecíveis, mas muitas
vezes vai com tudo e as pessoas, além de pagarem o guincho que é
cobrado pela quilometragem, valor absurdo, empresas particulares aí
enriquecendo, ficando muitos milionários com guincho e com mais as
diárias abusivas, além disso, você está sendo penalizado duas vezes,
pagando também e tendo seu nome colocado no Serasa. Então, isso já
está decidido pelo Supremo Tribunal Federal e o que se verifica é que,
no estado do Maranhão, principalmente em São Luís, a gente andando
aqui pelas ruas, as barreiras tanto da prefeitura como da Polícia Militar
continuam a apreender os veículos. Então nós temos que ter em mente
que existem três tributos, ou taxas, ou emolumentos que são o IPVA, o
licenciamento e o seguro. Se nós verificarmos no Artigo 5ª da
Constituição, a nossa Carta Magna assegura aos brasileiros a igualdade,
bem como nós vamos verificar no Inciso 54 e depois no Inciso 55.
Então, ao longo de muitos anos, estão apreendendo veículos sem
nenhum procedimento administrativo instaurado, sem nada. Chega e
leva seu bem, porque o IPVA está atrasado, é imposto, então vocês
estão julgando antes. E nenhum processo legal, nenhum procedimento

administrativo, sem nada, simplesmente leva e você ainda está sendo
punido duas vezes por uma infração. Primeiro é o imposto e, segundo,
o SERASA. Na hora que o cidadão vai para o SERASA, até o seu
cartão você não pode renovar, que hoje não só no Maranhão, mas em
todo Brasil os brasileiros vivem exclusivamente de cartão, porque hoje
estamos em uma situação tão difícil, com índice de criminalidade em
que você não pode ter valores no bolso. Então, você prefere o cartão e
na hora que você vai para o SERASA e que vence o seu cartão, você
não pode renovar. Então você está sendo punido duas vezes, primeiro,
na apreensão do carro em que você vai pagar um guincho caro, você vai
pagar uma diária cara e depois você ainda vai para o SERASA. Nós não
podemos ser punidos duas vezes pela mesma infração, é um absurdo.
O Governador tem que tomar conhecimento desse fato que muitas
vezes o Estado é grande, o Governador não se atém às coisas que
muitas vezes as pessoas acham pequenas, mas para o cidadão é muito
grande o problema. Nós não podemos ser punidos duas vezes,
duplamente, pela mesma infração. E o que a gente pode observar é que
o Estado está enriquecendo pessoas que trabalham com guincho, bem
como a Prefeitura, um convênio ou em diárias abusivas. Então vai para
uma pessoa particular, não fica no Estado, nem o guincho, o valor e
tampouco as diárias, ficam para uma empresa particular. Então de
maneira alguma podemos, como representantes da população, como
deputado e como homem público, não podemos aceitar que fato dessa
natureza continue ocorrendo no estado do Maranhão. Era só isso,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Com a palavra o Deputado Rafael Leitoa, por
cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Fábio Macedo, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Senhor Presidente, venho nesta manhã destacar e ao mesmo
tempo parabenizar a todos os alunos do Colégio Militar Tiradentes V,
que neste momento recebem o certificado de ensino médio na cidade de
Timon. Infelizmente não pude estar presente hoje, nessa solenidade,
por ter que estar aqui na Assembleia para que a gente possa encerrar os
trabalhos legislativos do ano de 2017. Mas quero aqui me congratular
com todos os formandos, com seus familiares, com os professores,
com o diretor da Escola Militar Tiradentes, que tenho certeza que em
seu primeiro ano atingiu o seu objetivo. S Escola Militar, hoje, é o
orgulho de nossa cidade. E todos os jovens que agora recebem seu
diploma com certeza sairão dali melhores e muito melhores do que
entraram. Também parabenizar a todos que passaram de ano, que
saíram do 1º para o 2º ano, que saíram do 2º para o 3º ano. E, com muita
fé, sairão no final do ensino médio direto para a Universidade, direto
para um curso técnico ou direto para o mercado de trabalho. Sendo que
ali estão sendo formados também cidadãos. Além de estudantes com
diplomas, mas também saia dali cidadãos. Fico muito feliz porque esta
é a primeira formatura. Com fé em Deus, no próximo ano, estaremos
presentes na formatura da Escola Militar. Em fevereiro esperamos
entregar a sede definitiva da Escola Militar, que vai funcionar onde era
o abandonado CAIC, que por oito anos praticamente o poder público
abandonou. E que agora o Governador Flávio Dino, por meio de nosso
requerimento, de nosso empenho, está sendo entregue de volta à cidade
de Timon. Então, Senhor Presidente, venho aqui, nesta manhã, enaltecer
essa formatura, e justificar para todos alunos e pais a minha ausência
nessa tão celebrada solenidade. Espero que a qualidade continue para o
ano que vem e que todos os alunos também continuem se esforçando.
Estamos correndo atrás para que a gente possa criar mais condições da
educação. E agora com a educação superior, colocando e correndo atrás
para que a gente possa ter mais um curso superior na UEMA, que é a
nossa universidade pública da cidade, que é o curso de Direito. E dizer
a todos que fico muito feliz que hoje eles recebem seu diploma, recebem
uma nova estrela também em seu ombro para que eles possam assim
avançar de turma. Então, Senhor Presidente, é esse o pronunciamento
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que eu vinha fazer e de já dar os meus parabéns a todos os formandos
da Escola Militar Tiradentes V.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – 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,
Excelentíssimo Senhores, Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, a
todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão o nosso
cordial bom dia. E aproveitar esse momento também para desejar a
todas as famílias maranhenses um feliz Natal, um ano repleto de
realizações, que o Natal seja repleto de amor, de fraternidade, de todos
os bons sentimentos. E que nós possamos amar tanto os nossos
familiares, quanto aqueles que estão próximos a nós e que também são
familiares, os amigos porque todos, pela expressão de Deus, pelo
legado que deixa as palavras de Deus, todos somos irmãos e irmãs em
Cristo, então que seja um momento de reflexão, o Natal é sempre um
momento de reflexão, que nós possamos entender que nós precisamos
nos amar uns aos outros como Deus nos amou, esta é uma mensagem
que nos deixa a esperança, o otimismo para que nós possamos ter um
Natal abençoado como também um Ano Novo de realizações, mas um
Ano Novo realizando os nossos sonhos. Nós que estamos aqui neste
Parlamento todos sonhamos o mesmo sonho, que é uma sociedade
melhor, mais justa, mais harmônica e para isso nós estamos no dia a dia
trabalhando para ajudar nessa construção da sociedade que nós
queremos para nós e para nossos filhos. E eu espero que Deus possa
estar nos abençoando como tem nos abençoado nos dando força de
vontade, determinação e o compromisso que nós temos assumido com
esta Casa em poder defender o povo do Maranhão trazendo as causas
justas e legítimas e assim fortalecendo os nossos sonhos, é o que nós
queremos. Então, aqui para fazer referência a este momento tão especial
quero ler apenas um trecho de uma passagem bíblica que resume muito
bem esse sentimento que é: O verbo se fez carne e habitou entre nós.
Jesus é este verbo que se fez matéria, se fez sensível e essa sensibilidade
que deve pairar sobre todos nós e que esse Natal seja o melhor Natal,
seja sempre abençoado, que Deus possa estar nos lares de todas as
famílias maranhenses. Mas, Senhor Presidente, eu não poderia deixar
também de findar este ano sem deixar mais uma mensagem aqui de
trabalho, de dedicação, por meio de uma iniciativa, de um Projeto de
Lei que nós temos por indicação, foi aprovado nesta Casa, foi
encaminhado ao Governo do Estado, porque muitas proposições nossas
nós fizemos por Indicação, porque não poderíamos fugir, por exemplo,
da questão legal, das prerrogativas e atribuições e como nós estamos
dando atribuições ao Poder Executivo, indicamos ao Governador que
possa mandar uma Mensagem a esta Casa, um projeto de Lei, dispondo
sobre a Política Estadual para o Desenvolvimento e Expansão da
Carcinicultura, Meliponicultura no Estado do Maranhão, ou seja, nós
estamos regularizando a política do mel no Estado do Maranhão. O
Maranhão é um produtor de mel, o que muitos talvez desconheçam,
mas o Maranhão entre várias culturas, desde a aquicultura, da agricultura
familiar, de várias formas de culturas, o Maranhão tem entre elas,
também a apicultura, que é a criação de abelhas cujo resultado nós
temos o mel e esse mel, inclusive na região, principalmente ali do Alto
Turi, ele é referência hoje para aquela região, gera emprego, gera renda
e nós formalizamos por meio de estudos, de análises, de audiências
públicas e finalizamos o ano entregando para o Maranhão, para todos
os apicultores este projeto de Lei, que fica instituída no âmbito do
Estado do Maranhão, a Política para o Desenvolvimento e Expansão
da Apicultura, Meliponicultura, bem como estabelece as suas bases,
objetivos, metas e instrumentos com o intuito de disponibilizar formas
compatíveis e viáveis que conciliem o crescimento e a solidificação da
atividade apícola e meliponícola mediante a integração com o meio
ambiente, o desenvolvimento da tecnologia, a comercialização, a
circulação e o aumento de emprego e renda no setor primário no Estado
do Maranhão. Então, Senhor Presidente, senhores e senhoras

deputadas, mais uma vez estamos aqui contribuindo com o governo no
sentido de poder realmente direcionar nossos esforços para melhorar a
qualidade de vida do povo do Maranhão. Então deixamos mais esse
legado importante este ano, foram muitas conquistas, muito trabalho.
Eu vou aproveitar o Grande Expediente para fazer um resumo das
nossas ações e o que nós temos feito no estado do Maranhão, mas de
já quero agradecer a todos pela convivência e que o ano de 2018 seja
melhor ainda do que o ano de 2017. Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Dr. Levi Pontes por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Senhor presidente em exercício, deputado Fábio Macedo,
senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, TV e Rádio
Assembleia. Senhor presidente, subo a esta tribuna para comunicar a
todos que me ouvem que ontem a Comissão de Saúde realizou uma
sessão extraordinária na qual toda a equipe técnica da Secretaria de
Estado da Saúde, comandada pelo ilustre secretário Carlos Lula,
apresentou a esta Casa e a todo o estado do Maranhão o relatório
resumido de execução orçamentária, o que nos trouxe muita alegria por
percebermos o enorme avanço que está acontecendo no tocante às
políticas públicas de saúde, apesar da crise financeira que o estado do
Maranhão e a nação brasileira passam. Os orçamentos são todos
diminuídos com perda acentuada de recursos, mas ouvimos da secretária
adjunta da Assistência à Saúde, doutora Carmem Lúcia Belfort Pinheiro,
acerca das evoluções no sistema de saúde com o aumento de mais de
800 leitos, inauguração de seis grandes hospitais de média e alta
complexidade, como o Hospital de traumatologia e Ortopedia, os
programas do espectro autista do Projeto Ninar, com a melhora
acentuada no processo de investigação das causas de mortalidade
materna e neonatal no estado do Maranhão, fazendo com que nós
técnicos, médicos, profissionais dessa área possamos melhorar as
políticas públicas de saúde no tocante à mortalidade materna e infantil.
Portanto, Senhor Presidente, a Secretária de Estado da Saúde, por
meio dos seus técnicos, do seu Secretário de Estado, cumprindo
determinações constitucionais compareceu, mais uma vez, a esta Casa,
à Casa do Povo para prestar contas, com este povo, de todo o orçamento,
de todo o serviço em curso pela Secretaria. E notamos o avanço que
está havendo nas políticas públicas de saúde. Portanto quero aqui
deixar o meu agradecimento, deixar aqui o prazer que tive de presidir
aquela sessão fazendo com o que o povo do Maranhão realmente
saiba, no dia de amanhã, julgar e ver as políticas públicas, a melhora
total e geral no Sistema de Saúde do Estado do Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, galeria, imprensa, a todos que nos
assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, venho à tribuna hoje
fazer uma denúncia e que fui convocada para isso. Inclusive é uma
denúncia que já fiz em anos atrás, que é a denúncia sobre a mortandade
de peixes causada pela hidrelétrica de Estreito, no rio Tocantins. Lá
Senhor Presidente, desde a instalação da hidrelétrica temos visto e
recebido várias denúncias sobre a mortandade de peixes que tem
prejudicado muito todos os pescadores, que são muitos no município
de Estreito e da região, por esse crime ambiental que tem acontecido
todos os anos. São toneladas e mais toneladas de peixes mortos no rio
Tocantins, destruindo várias espécies, inclusive a desova, inclusive a
reprodução dos peixes no rio Tocantins. Agora mesmo, esta semana,
ontem recebi um vídeo que mostra isso, a quantidade absurda de peixes,
cabeças cortadas, peixes de todos os tamanhos, de várias espécies
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sendo denunciado aqui pelo Presidente da Colônia de Pescadores Z-35
de Estreito e para os vários outros pescadores, vários outros pescadores
que fazem parte da colônia e outros moradores do município de Estreito
que se encontram indignados, mais uma vez, por essa mortandade de
peixes que tem prejudicado os pescadores, toda a população de Estreito,
que consome esse peixe, que é importante para a sobrevivência de
todos eles. A própria SEMA, nós queremos aqui chamar a atenção
nesse sentido. Já estou preparando requerimento pedindo que tome
providência nesse sentido, que apure o que está causando essa
mortandade de peixe. Ao próprio IBAMA também já fizemos a
solicitação. Vamos reiterar essa solicitação. A própria colônia de
pescadores já pediu ajuda desses dois órgãos. E nós aqui queremos
reafirmar, reiterar essa ajuda, pedindo essa ajuda, não, fazer a sua
obrigação, que é fiscalizar e ver de onde está, quem está causando essa
mortandade. Porque nós já sabemos que é alguma coisa em relação às
turbinas da hidrelétrica de Estreito. Alguma coisa que está lá
atrapalhando, inclusive, a desova a subida dos peixes e também a
questão da baixa do rio. Então nós queremos aqui, Senhor Presidente,
fazer esse registro aqui. Pedi as autoridades competentes, SEMA e
IBAMA e demais autoridades, que possam fazer a intervenção e buscar
solução para evitar mortandade de peixes no município de Estreito ali
na Colônia, ali no Rio Tocantins. Porque além de todo o prejuízo que
nós temos já com a seca, com a baixa do Rio, com abertura devagar das
comportas, nós temos esse grande prejuízo, que são com os pescadores
de Estreito, que é um grande fornecedor de peixe para toda a região
Tocantina para todas aquelas cidades vizinhas, inclusive Carolina e
todas as outras cidades que sobrevivem através da venda do peixe, do
seu pescado. Então era isso que nós queríamos registrar, pedir a
providência. Nós já estamos pedindo, queria pedir o apoio desta Casa
nesse sentido, porque nós não podemos mais continuar aceitando que
todos os anos morram toneladas e toneladas de peixe no rio Tocantins.
O rio Tocantins que era um rio frondoso, um rio vivo, rico em várias
espécies de peixes que alimentavam várias famílias. Hoje se encontram
os pescadores sem o apoio, inclusive, para a própria colônia, e também
essa situação que nós devemos corrigir o mais urgente possível.
Devemos ajudar na conservação do nosso meio ambiente principalmente
ali dos nossos pescadores que vivem e sobrevivem dessa labuta, que é
o pescado, da luta de pescar ali, vender o seu peixe. Ali é a sua vida, por
isso é que faço esse registro, Senhor Presidente, muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Fábio Braga por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela TV e Rádio Assembleia, eu
acho que essa última semana será praticamente a semana de encerramento
dos trabalhos legislativos desse ano na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Eu quero deixar aqui o agradecimento a todos os
funcionários, a todos que participam da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, que nesse ano nos acompanharam nas sessões
legislativas, nas comissões, em todo o andamento desta Casa. Todos
os funcionários que nos acompanharam, fazendo a sua parte técnica,
muitos deles específica de cada comissão, alguns da Rádio e TV
Assembleia, os blogueiros, jornalistas que nos acompanharam daqui
da tribuna e que fizeram a divulgação não só minha do deputado Fábio
Braga, mas de todos os deputados desta Casa, dizer do sentimento de
agradecimento que nós temos por todos que, de alguma forma,
contribuíram para que as atividades parlamentares desenvolvidas aqui
nesta Casa tivesse ressonância e tivesse por parte da população uma
acolhida necessária das informações que, ao longo dos anos, deputados
tiveram de atividade nesta Casa. Dizer para população do Estado do
Maranhão que, durante este final de semana, tanto este do Natal quanto
do Ano Novo que já está batendo à porta das casas dos maranhenses,
eu quero dizer que os roteiros turísticos, além daqueles que as pessoas
procuram e que, ao longo dos anos, nos feriados, a gente sempre

alardeou, sempre falou que procurasse porque o turismo no Maranhão
gera emprego e renda, eu definiria que alguns como Barreirinhas, como
a Chapada das Mesas, Santo Amaro, a região do Munim, a região aqui
da Raposa e inúmeros outros lugares, no Maranhão, que os
maranhenses procurem neste Natal, neste Ano Novo, desfrutar com
tranquilidade, com segurança e fazendo com que a espera por dias
especiais em suas vidas, a partir do próximo ano, seja concretizada. E
eu quero deixar a mensagem aqui minha e de minha família nesse sentido
de que os maranhenses que hoje estão esperançosos por dias melhores
não percam essa esperança e, sim, concretizem esse desejo de dias
melhores. A gente entende que não foi um ano fácil, não foi um ano
imaginado por todos, mas a esperança de dias melhores de concretização
do futuro para seus filhos e para todos seus familiares é o que todos
nós desta Casa, os Deputados, desejamos ao povo do Maranhão e que
todos compartilhem deste momento em família e que o próximo ano
seja muito melhor para todo o Estado do Maranhão, para toda
população que mora, que reside, que já nasceu e que adotou o Estado
do Maranhão como terra natal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Bira do Pindaré, por 5 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 chamo atenção
para o empreendimento que está sendo implantado ali na região do
Cajueiro, aqui na Ilha de São Luís. É um problema que já se arrasta
desde 2014 e a empresa WPR, desde que começou ela demonstra uma
dificuldade de lidar com a população, aqui em São Luís do Maranhão,
sobretudo aqueles que estão sendo diretamente atingidos por este
empreendimento, de maneira que eu trago aqui um relato que eu ouvi
numa audiência acontecida na justiça recentemente, conduzida pelo
juiz Douglas Martins que foi taxativo que esta empresa está
desrespeitando inclusive a licença concedida pela Secretaria de Meio
Ambiente no que diz respeito principalmente às famílias que residem
na área, pois ela tinha a obrigação de entregar um relatório em 90 dias
sobre as indenizações, mas não entregou. Em segundo lugar, em relação
à vegetação, a supressão da vegetação na área, na qual a licença concedida
é expressa em proibir a supressão das palmeiras de babaçu, no entanto,
a empresa não está respeitando esse item que consta no próprio
licenciamento, de maneira que eu intercedo, por intermédio desta
tribuna, junto ao governo do Estado e à Secretaria do Meio Ambiente
para que a gente possa reforçar as exigências da própria licença que foi
concedida para que a empresa respeite as questões das exigências
ambientais e, sobretudo, as exigências sociais. Nós não podemos aceitar
em nenhuma hipótese qualquer que seja o empreendimento, em qualquer
lugar deste Maranhão, que ultrapassem os limites da lei, do respeito ao
meu ambiente ou do respeito ao ser humano que é mais importante. E
é nesse sentido que eu me pronuncio aqui na tribuna desta Assembleia
esperando que os órgãos de controle ambiental, que os órgãos do
governo do Estado possam fazer cumprir rigorosamente cada item que
consta na lei ou nos instrumentos que respaldam a referida iniciativa
econômica. Desde que começou, essa empresa demonstra uma
dificuldade de lidar com as situações postas para que eles possam
implantar o empreendimento que lhes interessa. Desde que começou,
foi assim. Eu lembro que eu era presidente da Comissão de Direitos
Humanos e fui acionado e me desloquei até a comunidade do Cajueiro
para verificar in loco o que estava acontecendo, isso em 2014, e ao
chegar lá o que nós constatamos? A presença de jagunços, pessoas sem
nenhum licenciamento para fazer vigilância, portando arma para
intimidar a comunidade e assim tentar afugentá-la do seu ambiente
onde reside e até hoje tenta resistir aquela comunidade. Portanto, nós
não podemos aceitar esse tipo de prática. Se querem implantar o
empreendimento, têm que respeitar a lei e respeitar o povo maranhense,
não pode ser dessa forma de querer atropelar, passar por cima, ignorar
aquilo que sustenta os direitos fundamentais da pessoa humana. É
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nesse sentido que eu chamo a atenção para essa questão, porque esse
comportamento acaba gerando mais conflitos como agora está
acontecendo lá no Cajueiro em razão da reação da comunidade. Aí eu
peço mais uma vez que os órgãos de controle ambiental, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o próprio governo do Estado, por meio
dos seus órgãos, possam ser rigorosos em relação ao licenciamento
ambiental, em relação a este empreendimento que querem implantar ali
no Cajueiro, de maneira que eu chamo a atenção a isso, senhor
presidente, porque são inúmeros os questionamentos em relação a
essa situação. Eu presenciei a audiência conduzida pelo juiz Douglas
Martins, que o único apelo que existia do próprio Judiciário, do
Ministério Público, da Defensoria Pública é de que a empresa pudesse
suspender a obra para que houvesse o entendimento com a comunidade.
A empresa simplesmente recusou e assim o processo prossegue na
justiça e a comunidade cada dia mais assustada sem saber como lidar
com essa situação. É realmente lamentável, o que nós queremos é que
haja um entendimento, que haja um acordo e que haja, sobretudo,
respeito à dignidade das pessoas que ali residem há décadas, há século.
É a única coisa que a gente espera desse empreendimento ou de qualquer
outro que pretenda ou que se pretenda instalar no estado do Maranhão.
Senhor Presidente, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Medida Provisória n.º 260, de autoria do Poder
Executivo, que institui gratificação por atividade de trânsito – GAT
sobre o vencimento aos servidores integrantes do grupo estratégico,
subgrupo gestão de trânsito. Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de
Ordem) – Só para destacar que nós tivemos uma Emenda a esta iniciativa
do Governo, através da inclusão também nesta proposta de Projeto de
Lei que são os examinadores de trânsito. Mas considerando a questão
da prerrogativa e, claro, nós não queremos gerar despesas para o Estado,
mas apontar uma alternativa importante para mais um grupo que deve
ser beneficiado, nós tivemos a indicação desta Emenda. Mas vamos
tentar articular junto ao Governo para que depois reencaminhe de
repente uma proposta, contemplando também os examinadores de
trânsito. Agradeço a V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Júnior Verde, sugiro que V. Ex.ª
encaminhe através de Indicação para o Governador. Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - O item
que está sendo votado é o do IPREV, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - É. Projeto de Lei Complementar 019 do IPREV.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA- Eu
pediria voto nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, Requerimento verbal do
Deputado Rogério para votação nominal. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Peço que zere o painel e libere
para que os Deputados que assim o desejarem possam votar. Projeto
de Lei Complementar. Os Deputados que forem favoráveis votem
“sim” e os que forem contrários votem “não”. São necessários 22
votos favoráveis. Peço que zere o painel novamente. O Deputado Max
está lembrando aqui que tem um destaque do deputado Braide, o
deputado Eduardo Braide vai encaminhar por cinco minutos o destaque,
de autoria dele própria emenda nº 01.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem, a votação está suspensa.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A votação
está suspensa?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não, ela está... ela não iniciou porque nós
equivocamos e não vimos que tinha um Destaque do deputado Braide,
ele vai encaminhar o Destaque, em seguida, nós apreciaremos o Destaque
e, logo em seguida, o Projeto de Lei Complementar, mas já está aprovada
a votação nominal proposta pelo deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ok.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, galeria
e imprensa. Senhor Presidente, este é o Projeto de Lei Complementar
019 e aqui eu quero começar fazendo um registro, que nós estamos
votando pela segunda vez o projeto do IPREV por conta de um erro do
Poder Executivo, um erro ao tramitar este projeto, em regime de urgência
e sem discutir essa matéria da forma como tinha que ser discutida, mas
o que foi que aconteceu do período em que o projeto foi para a sanção
e até chegar essa correção? Primeiro, foi nomeado como presidente do
Instituto de Previdência do Maranhão um senhor chamado Joel Benin,
que veio lá do Paraná, que a única credencial que pôde ser encontrada
nele é que ele, salvo engano, pertence ao partido do governador, não há
nenhuma comprovação de experiência do senhor Joel Benin no que diz
respeito à questão previdenciária, mas o governador achou que não
tinha nenhum maranhense capaz para assumir o Instituto de Previdência
do Maranhão e achou de importar um paranaense que tem ligações
políticas com o seu partido para poder colocá-lo como presidente do
Instituto de Previdência. Em função disso, nesse intervalo, eu fui
procurado por representantes dos servidores do Tribunal de Contas
do Estado solicitando a sua inclusão no conselho administrativo do
Instituto de Previdência do Maranhão. Ora, senhores e senhoras, nada
mais justo que nós termos os servidores do Tribunal de Contas do
Estado fazendo parte do conselho administrativo do IPREV, o Tribunal
de Contas do Estado é o órgão, inclusive responsável por fazer o
controle e julgar as contas no que diz respeito à previdência e aposentaria
dos maranhenses. Um outro fato que nos traz ainda mais a certeza de
aprovarmos a inclusão de um representante dos servidores do Tribunal
de Contas do Estado no conselho administrativo do IPREV é que a lei
do IPREV foi sancionada em um dia, publicada no Diário Oficial e
vocês lembram que foram criados 63 cargos em comissão para a estrutura
do IPREV. No dia seguinte, não esperou nem mais do que isso, no dia
seguinte, o governador baixa um Decreto remanejando 24 desses 63
cargos em comissão para a Secretaria de Governo do Estado. Então
vejam vocês um instituto de previdência que foi aprovado por esta
Casa, que deveria servir para garantir o pagamento das pensões e
aposentadorias dos servidores maranhenses, mas está sendo utilizado
como moeda política usando os cargos em comissão que deveriam ter
sidos preenchidos mediante concurso público. Nós apresentamos uma
emenda nesse sentido, já foi remanejada uma parte deles para a Secretaria
de Governo, ou seja, não ficaram nem para o IPREV. Isso demonstra,
senhoras e senhores deputados, a importância que tem um representante
do Tribunal de Contas do Estado no Conselho Administrativo do
IPREV, pois é o IPREV que vai garantir, ao longo dos anos, o pagamento
das pensões e aposentadorias dos servidores estaduais do Maranhão.
Por isso nós apresentamos essa emenda que é exatamente alterando o
Parágrafo 2º do Artigo 5º da lei do IPREV, para incluir um servidor do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Da mesma forma, para
garantirmos a paridade que é exigida pela lei federal, incluímos o
secretário de Estado da Saúde para fazer parte do conselho
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administrativo. Portanto, senhoras e senhores deputados, esta Casa,
por conta do erro que foi cometido pelo Poder Executivo, tem a
oportunidade de aperfeiçoar o projeto do IPREV incluindo um
representante dos servidores do Tribunal de Contas do Estado.
Portanto, fica aqui o pleito para que nós possamos aprovar esta emenda,
dizendo sim ao órgão de controle que compete e que dará, sem sombra
de dúvidas, a garantia do regular tratamento e administração do Instituto
de Previdência do Maranhão que, vale relembrar, está nas mãos de um
paranaense que veio escolhido pelas suas credenciais partidárias para
assumir a presidência do Instituto de Previdência. Aí fica a pergunta,
senhoras e senhores deputados, mais uma vez, será que no Maranhão
não existe um maranhense ou uma maranhense que poderia ocupar a
presidência do Instituto de Previdência? Fica aqui, senhores e senhoras
deputados, o pedido para aprovação da emenda que não é minha, mas
que garante a participação de um servidor do Tribunal de Contas do
Estado no Conselho Administrativo do Iprev, senhores e senhoras
deputados. E peço, senhor presidente, que a votação da minha emenda
ocorra de maneira nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O deputado Braide solicitou votação nominal
para a emenda dele. Vou colocar em votação. Os deputados que aprovam
a votação nominal para a emenda do deputado Braide permaneçam
como estão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O requerimento foi aprovado. Prestem atenção,
por gentileza, nós apreciamos agora, nós estamos votando, senhores
deputados, o projeto de lei complementar, o destaque do deputado
Braide, mas antes disso ele fez um requerimento verbal de votação
nominal da emenda dele. Nós vamos colocar em votação por meio de
votação nominal e os deputados que forem favoráveis à emenda votarão
SIM. Os deputados que forem contrários à emenda, ou seja, a favor do
projeto original do Poder Executivo, votarão NÃO. Alguma dúvida,
senhores deputados, senhores líderes?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Não,
Senhor Presidente, e aproveito a oportunidade para encaminhar voto
Não.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O líder do governo encaminha voto NÃO.
Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Enquanto V. Exa abre a votação,
deixar claro aos senhores e senhoras deputados que votando SIM,
votaremos pelos servidores do Tribunal de Contas do Estado. E mais
do que isso, para que lá na frente não se arrependam de ter um paranaense
à frente do Instituto de Previdência sem ter os maranhenses no órgão
de controle, que é o Tribunal de Contas do Estado. Portanto voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que libere o painel. Painel liberado, podem
votar Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. Votação encerrada.
Peço que libere o resultado do painel. Emenda rejeitada. Senhores
Deputados, vamos votar agora o Projeto de Lei Complementar. Peço
que liberem o painel. Agora, Senhores Deputados, a sistemática é
invertida. Os Deputados que forem favoráveis ao Projeto votarão SIM,
os que forem contrários votarão NÃO.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) - Pela liderança do Governo, oriento voto SIM, pela
aprovação do Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Painel já está liberado, Senhores Deputados.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Só para ressaltar, Senhor Presidente, que esse projeto na
forma original chegou aqui sem a participação dos servidores. Foi
retirado. Nós realizamos juntamente com outros deputados duas
audiências públicas e apresentamos emendas compondo a participação
do conselho de um representante do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, do Ministério Público e dos Policiais Militares, Senhor
Presidente. E por isso mesmo lamentando a questão do Tribunal de
Contas, está garantida a participação desses outros servidores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei nº 006, de autoria do Deputado
Max Barros, aliás, precisa anunciar o resultado do Projeto de Lei
Complementar. Finalizada a votação, peço que libere o resultado.
Aprovado o Projeto de Lei Complementar com vinte e oito votos
“sim”, duas abstenções, nenhum voto “não”. Segue para Sanção. Projeto
de Lei nº 006, 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 de Controle, Monitoramento e Fiscalização das
Atividades de Transporte, Manuseio, Armazenagem e Aproveitamento
de Recursos Minerários. Inscrito para discutir o Deputado Max Barros,
por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, senhoras
deputadas, senhores deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos
assistem pela internet pela TV Assembleia. Venho subir a tribuna,
hoje, para defender um projeto que eu acredito que é da maior importância
para o Estado do Maranhão. Nós estamos prestes a votar agora o
orçamento do Estado, onde estão elencadas as ações que o Governo irá
fazer no próximo ano. Mas todos nós aqui, Deputado Cutrim, sabemos
que as demandas do nosso Estado são muito grandes. Há necessidade
de construções de hospitais, de pavimentações de estradas, de reforçar
o sistema de segurança. E quando vai se votar o orçamento, as demandas
que existem não cabem dentro do orçamento, porque existe a receita do
Estado, que é o limite. Então muitas coisas que são necessárias que são
importantes e que cada um de vocês vêm a tribuna aqui para solicitar o
abastecimento d’água de Araioses, abastecimento d’água de Matões,
recuperação da estrada, a construção do hospital, mesmo que haja boa
vontade nem tudo pode ser atendido, aliás, muitas coisa fica de fora
porque não tem recursos para fazer tudo isso. Então, senhores, eu
apresentei esse Projeto que vai fazer justiça para o Maranhão que
muitas obras não são feitas, às vezes, é questão de gestão poderia ser
feito melhor se a gestão fosse melhor, mas o que falta no final de tudo,
além da questão da gestão, é a questão do recurso. O recurso é limitado.
Então, nós não podemos fazer tudo o que o Maranhão precisa e esse
Projeto vem fazer justiça, esse Projeto pretende alocar para o Estado
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do Maranhão recursos que ele tem direito na ordem, deputado Carlinhos
Florêncio, de uma expectativa do ano que vem gerar recurso de duzentos
e cinquenta milhões de reais a mais para o cofre do Estado. E aí há uma
pergunta, deputado Hemetério, é possível a gente legislar sobre questão
tributária, que é iniciativa? Não, não quando a gente gera despesa, mas
a Constituição Estadual permite que quando a gente não gera despesa,
mas pelo contrário, gera receita, a gente tem constitucionalmente o
direito de fazer, de legislar sobre a questão das taxas. Então, nós temos
esse direito de votar isso aqui. E eu digo a todos vocês, eu sou a favor
que os grandes empreendimentos venham para o Maranhão, deputado
Bira. Eu acho que nós temos que ter uma siderúrgica no Maranhão, eu
acho que as empresas siderúrgicas são bem-vindas ao nosso Estado,
geram emprego, dinamizam a economia, mas, ao mesmo tempo, elas
têm que deixar a contribuição para o povo do Estado do Maranhão. E
sabe, deputado Vinícius Louro, Vossa Excelência que entende muito
desse assunto, na Comissão de Orçamento, sabe quanto é a renúncia
fiscal? É um número que não se tem precisão, a informação que eu
tenho extraoficial, por meio da Comissão, aqui da Assembleia, é que a
renúncia anual de um bilhão. Esse número tem que ser confirmado, um
bilhão de isenção de ICMS para produto de exportação, quer dizer,
que o Maranhão deixa de receber aproximadamente 1 bilhão por ano,
esse número a confirmar, porque é isento o ICMS, por meio da Lei
Kandir. Para incentivar as exportações não se cobra o ICMS sobre o
minério. Então, nós estamos fazendo uma renúncia fiscal, e não é o
Governo do Estado que está fazendo, é uma lei federal, que é Lei
Kandir e que teria que ter uma compensação que nunca veio para
nenhum Estado. Então, o direito que nós tínhamos, o tributo que nós
tínhamos direito, que era o ICMS sobre o minério, nós não recebemos.
E, além de tudo, todos vocês sabem, deputado Zé Inácio, a sua
companheira foi uma lutadora, ex-deputada e ex-prefeita Vet, para que
houvesse uma compensação dessas mineradoras em função dos
impactos que têm no Estado do Maranhão. Elas pagam por meio do
CEFEM, que é uma compensação financeira federal, elas pagam para o
Estado do Pará, para o Estado do Amapá, para o Estado de Minas
Gerais, para o Estado de Mato Grosso e o Maranhão não recebe nada
deste CEFEM. Deputado Bira, sabe quanto o Estado do Pará recebeu
ano passado do CEFEM? 480 milhões do CEFEM. E o Maranhão não
recebe nenhum tostão. O Estado de Minas Gerais recebeu 600 milhões
do CEFEM, o Maranhão não recebe nenhum tostão. Agora foi aprovado
no Congresso que os municípios maranhenses vão fazer jus ao CEFEM,
ainda não está sancionado, mas foi aprovado, mas o Estado não vai
receber. De que serve essa aprovação que os municípios maranhenses
devem receber o CEFEM? É uma comprovação que o Estado do
Maranhão é impactado com atividade mineral, aqui tem 800km de
ferrovia, aqui tem o porto, e essas ações todas têm um lado positivo e
têm um lado negativo: elas têm um impacto ambiental altíssimo, aqui
no Estado do Maranhão. Está dentro da legislação? Acredita-se que
sim, até porque o controle ambiental não é feito pelo Estado, é feito
pelas próprias empresas que apresentam para o Estado, mas ele está
poluindo, pode estar poluindo dentro dos limites, mas está poluindo o
nosso estado e a nossa capital. Além do SEFEN, que é um tributo
federal, o que os outros estados recebem, aqueles que têm atividade
mineral? Recebem uma taxa mineral. Deputado Antônio Pereira, sabe
quanto é que o Pará recebeu dessa taxa mineral que é um tributo estadual?
400 milhões de reais. Sabe quanto recebeu Minas Gerais? 500 milhões
de reais. Por exemplo, o Pará e Minas Gerais, só por essa questão da
tributação em cima do minério, recebem aproximadamente um bilhão
por ano. Sabe quanto o Maranhão recebe? Cinco milhões. Então nós
não podemos concordar com essa injustiça. Nós estamos abrindo mão
de uma receita que os outros estados já têm há muito tempo. Essa taxa
é justamente para que essas empresas mineradoras que não pagam
ICMS, em função da Lei Kandir, que elas venham pagar esse tributo
que já pagam nos outros estados onde há atividade mineral. Deputado
Bira do Pindaré, isso vai gerar uma expectativa de receita de 250 milhões
para o governo do Estado. O que dá para fazer com 250 milhões? É
muita coisa. Por exemplo, na área Itaqui-Bacanga que é mais impactada
com a ação da mineradora, poderíamos colocar uma nova ponte paralela

à barragem do Bacanga, porque o Itaqui-Bacanga pode ficar isolado.
Qualquer problema na barragem do Bacanga com a ponte paralela,
deputado Antônio Pereira, que custa em torno de 100 milhões. Nós
podíamos implantar um VLT na área do Itaqui-Bacanga ligando aqui
com o Anel Viário. Poderíamos construir mais de 2000 km de estrada,
mais de 32 mil casas populares, então nós não podemos abrir mão
dessa receita. As grandes mineradoras são bem-vindas, nós queremos
negociar com elas não na base de favores, não que elas deem um colégio
aqui, uma pracinha ali, um campo de futebol ali, mas que paguem o que
o povo do Maranhão merece e tem direito. É isso que o nosso projeto
faz. Deputado Presidente Othelino, vai de encontro à linha do governo
que defende a tributação das grandes fortunas. Deputado Zé Inácio, eu
vou nominar, eu sou favorável a ela, eu acho que ela tem que pagar o
que deve apenas ao estado do Maranhão. A Vale do rio Doce, no último
trimestre, teve um lucro líquido, pagando todas as suas despesas, de
sete bilhões de reais, isso só num trimestre. Foi a empresa que mais
lucrou no Brasil no ano até agora, 15 bilhões, e foi a segunda empresa
que mais lucrou no Brasil. Eu pergunto, deputado Braide, existe alguma
fortuna maior no Maranhão do que a da Vale do Rio Doce, do que da
Alumar? Existe, deputado Rogério Cafeteira? Então nós queremos
fazer justiça, queremos taxar as grandes fortunas, e eu estou falando
aqui porque não sou um deputado da base do governo, sou um deputado
do Bloco Independente, mas estou trabalhando não contra o governo,
nem a favor, estou trabalhando para o Maranhão. Esses recursos irão
para os cofres do estado do Maranhão e quem irá usar esse dinheiro é
o atual governo do estado do Maranhão, agora nós não podemos
continuar com essa injustiça, enquanto o Pará recebe um bilhão, Minas
Gerais recebe um bilhão, o Maranhão não recebe praticamente nada.
Então nosso projeto é para que nós tenhamos justiça, nós tenhamos a
receita a que temos direito, para que nós possamos investir naquilo
que realmente é necessário. Eu queria tocar no aspecto da legalidade
dessa taxa. Ela se faz de acordo com a Constituição pelo poder de
polícia que o Estado tem. Em todos os estado que têm essa taxa
implantada, as grandes empresas mineradoras entraram na justiça, e
até agora não ganharam nenhuma ação. Desde 2012, em alguns estados,
essa taxa vem vigendo apesar das ações da justiça, elas continuam
cobrando porque os estados ganharam na justiça o direito de cobrar a
taxa de polícia assegurada na Constituição. Então, deputado Junior
Verde, neste momento que nós estamos votando o Orçamento do Estado
e encontramos grandes dificuldades na Receita para atender as grandes
demandas que o estado do Maranhão tem, e muitas dessas dificuldades
é porque não tem dinheiro. E esse projeto vem oferecer em torno de R$
250 milhões por ano a mais para a Receita do Estado. E não vem do
nada, ele vem do que já está implantado nos outros Estados da
Federação, como é o caso que já citei do Pará, Minas Gerais, Mato
Grosso, Amapá que já recebem. Recebem duplamente: recebe o CFEM,
que é a compensação financeira federal e recebe ainda a taxa mineral
estadual. Então Deputado Marco Aurélio, V. Exa. que é um homem que
tem uma ideologia muito grande e o respeito nesta Casa, esse Projeto
vem fazer justiça social, vem fazer justiça tributária. Nós queremos
que as empresas continuem aqui, queremos incentivar essas empresas,
mas elas têm que dar contrapartida para o povo do Maranhão. Já são
isentas do ICMS, não pagam a taxa mineral, praticamente não tem
CFEM para o Estado e não é possível que isso continue dessa maneira.
Por isso, Deputados, deputado Bira, que esse projeto não é contra
ninguém, é a favor do Maranhão e peço o apoio de todos os meus
colegas. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) - Pedir ao Deputado Max, que eu particularmente sou a favor,
em tese, a essa ideia, mas devido a uma construção técnica complexa a
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possibilidade de a gente retirar de pauta, para que a gente pudesse
debater com mais profundidade e construir um entendimento geral
sobre essa questão. Então é uma solicitação que faço, porque já expressei
minha opinião, mas era preciso um diálogo mais profundo, sobretudo
nos aspectos técnicos da questão e em uma composição também de
entendimento com o próprio Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (questão de ordem) –
Deputado Max, queria também me manifestar na mesma linha do
Deputado Bira. V. Exa. já dialogou comigo várias vezes sobre esse
projeto, acho que é um projeto importante para o estado do Maranhão.
Vossa Excelência conta com a nossa simpatia ao projeto. Nós devemos
votar, acredito que esta Casa deva aprovar o seu projeto pela
importância que tem. Mas o Deputado Bira faz uma ponderação
importante e oportuna, uma vez que pede a retirada da pauta e acho
que para início de fevereiro ficaria um bom momento para novamente
se apreciar o projeto, enquanto o Governo faz uma análise técnica do
projeto e acredito que, com certeza, vai se somar à mesma posição sua.
Porque é o interesse do Maranhão que está em jogo. E gostaria, pela
sua experiência que V. Exa tem, pela sua postura, pela cautela que V.
Exa. sempre demonstrou ter aqui nesta Casa, além do conhecimento
técnico, solicito a V. Exa. que atenda ao encaminhamento aí do Deputado
Bira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – Deputado Max, eu queria me somar ao Deputado Zé
Inácio, ao Deputado Bira, mas vou ser mais objetivo inclusive. Eu não
tenho dúvida do benefício que esse seu projeto trará para o Maranhão.
Qual é o meu temor no momento, Deputado Max? É que ele cause o
impacto ainda maior, pelo momento que nós passamos econômico, e a
Vale do Rio Doce, V. Exa sabe disso, na sua órbita existem várias
empresas de vários segmentos, meu temor é que diante deste momento
econômico que passamos essa taxação ainda desacelere mais as
atividades dela aqui no Maranhão e consequentemente cause mais
desemprego. Porque é fato que algumas empresas prestadoras de
serviços para a VALE foram dispensadas por corte no curso dela.
Então eu farei um apelo para V. Exa. porque eu jamais gostaria de votar
contrário. Então eu pediria a V. Exa. que a gente pudesse colocar,
Presidente Othelino na primeira sessão de fevereiro. Eu faço esse apelo
para V. Exa. Eu sei das boas intenções e sei do benefício que essa sua
proposta vai trazer para o Estado, mas o meu temor, objetivamente
falando, é o momento em que ela seria introduzida.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço as
colocações do Deputado Bira, do Deputado Zé Inácio, Deputado
Rogério, que eu tenho a maior consideração, e foram colocações que
pesam na minha avaliação. O Deputado Bira, inclusive, já tinha se
declarado a favor do projeto, Deputado Zé Inácio, também o Deputado
Rogério. Eu queria dizer mais uma coisa que eu não coloquei, Presidente,
se V. Exa. me permitir. Eu acho que a VALE e a ALUMAR, que são
bem vindas, tem um débito com o Maranhão, porque nunca
verticalizaram a produção. Aqui é só para importar minério e exportar.
Na hora de fazer uma siderúrgica, a VALE se associou com recursos do
BNDES com a empresa para construir no Ceará e não fez no Maranhão.
Isso eu cobro da VALE. E a ALUMAR também nunca fez aqui,

verticalizou a produção que aí, sim, ia gerar mão de obra qualificada e
mais receita para o Estado do Maranhão. Ela tem esse débito com o
Estado do Maranhão. Agora dizer para V. Exa. que esse momento, não
tinha momento melhor para a gente abordar esse projeto. Eu fiz questão
de mostrar a receita da VALE. Foi a empresa que mais lucrou no Brasil
no terceiro trimestre. Então é o momento que a economia está crescendo
e não existe problema de caixa para pagar essa taxa. Segundo, é que a
Vale do Rio Doce, a exemplo da ALUMAR, tem condições de fazer
esse pagamento agora. Quanto à questão da negociação, eu já tenho
alguma experiência pública e sou sempre favorável ao diálogo. Esse
projeto está aqui desde de 2015. Já conversei com todos os
interlocutores do Governo. O Governador tem conhecimento desse
projeto. Já estamos há dois anos com esse projeto. Ele está em pauta
há mais de uma semana. Eu venho adiando a votação há mais de uma
semana para aceitar as ponderações do Governo para poder aprimorar
o projeto. Não tenho nada quanto a isso. Nada se inventa, Deputado
Carlinhos Florêncio. Esse projeto de lei é a semelhança escrita ao que
está feito em Minas Gerais, até aprimorado. Porque a justiça determinou
que em Minas Gerais fossem suprimidos alguns parágrafos da lei que
tem lá. Eu já suprimi esses parágrafos na atual lei. Então eu estou
embasado no que foi feito em Minas Gerais e no Pará. Esse projeto
está há dois anos sendo discutindo nessa Casa. Eu abri um canal de
diálogo com o Governo quando está em pauta. Há uma semana que
espero uma colocação oficial do Governo e o que eles querem mudar?
Recebi a Vale do Rio Doce. Ru sou republicano. Eu faço tudo de portas
abertas. Recebi a representação da Vale do Rio Doce e pedi a eles me
procurassem. Se tivesse alguma sugestão para alterar, se fosse válida
faria. Me procurou o representante da FIEMA. Disse que estava aqui
aberto para dialogar quando eu fiz as minhas ponderações. Ele disse
“então eu estou de acordo com o projeto”. Então esse é um projeto
democrático, republicano. Está há dois anos aqui sendo discutindo na
Casa. Está uma semana na pauta, está em regime de urgência. Não cabe
nem a mim tirar regime de urgência. E esse é o momento. Eu estou
oferecendo para o Maranhão R$ 250 milhões de Receita, que os outros
estados já tem. Então não tem nada que discutir. Se houver alguma
pendência, o Governador inclusive pode glosar algum parágrafo, porque
ele que vai sancionar, ele pode, inclusive, vetar algum parágrafo. Então
a nossa Casa aqui nós que precisamos de dinheiro para fazer hospital,
para fazer estrada, para fazer VLT, nós não podemos abrir mão dessa
Receita que já existe nesses outros estados. desde de 2012, Deputado
Carlinhos Florêncio. Desde de 2012, eles recebem 400, 300, 500
milhões, e o Maranhão não recebe. Então eu sou aberto ao diálogo, mas
eu acho que nós queremos fazer justiça tributária, que se nós queremos
tributar as grandes fortunas que não pagam o ICMS a despeito do
pobre que paga o ICMS, é hora de nós aprovarmos essa lei e se o
governo quiser aprimorar o faça quando for sancionar. Então, eu
mantenho, respeito a posição de V. Exa., mas eu espero que votem a
favor desse projeto, conforme já tinham se comprometido
anteriormente. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, vamos colocar em votação
o projeto de lei, de autoria do Deputado Max. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final.
Projeto de lei 292, de autoria da Deputada Valéria Macedo. Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de lei 324, de autoria da Deputada Valéria Macedo.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de lei, de autoria do Poder Executivo,
que estima a receita e fixa despesas do Estado do Maranhão para o
exercício financeiro de 2018, com parecer favorável da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, relator Deputado
Glalbert Cutrim. Depende de parecer conclusivo. Só um instante
Deputado Alexandre, Deputado Edilázio. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - O parecer
conclusivo já foi publicado, teve a sessão hoje de manhã e já foi publicado
no Diário Oficial.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O parecer já está aqui na Mesa já foi apresentado.
Deputado Edilázio, faremos. Peço que zere o painel...

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Só
para confirmar que a minha inscrição está aí na Mesa para discutir.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, o Partido Verde está em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, estão inscritos os
deputados Adriano Sarney e Alexandre Almeida para discutir. Antes da
discussão, teremos as emendas apresentadas pelo deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Só para
esclarecer que o Partido Verde encontra-se em obstrução em
solidariedade aos servidores do Poder Judiciário que não conseguiram
incluir na Ordem do Dia de hoje o seu reajuste.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
estou acompanhando a oposição nessa decisão de obstruir, uma vez
que nós entendemos que é necessária a inclusão em pauta do projeto
do reajuste dos servidores do Judiciário. Então eu gostaria de retificar
e passar a estar em obstrução. Qual é o procedimento que eu faço aqui?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bom, o Deputado Braide tem três Emendas
destacadas, números 127, 128 e 129. Deputado Braide, V. Exa. está
com a palavra para encaminhar votação da primeira Emenda, a de
número 127, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados. Eu peço a atenção
dos senhores e senhoras. Um dos papéis do Poder Legislativo é
aperfeiçoar a peça orçamentária que chega para que possamos analisá-
la e votá-la, aqui no Parlamento. E foi exatamente isso que fiz, analisei
o orçamento para o ano que vem, Projeto de Lei n.º 259/2017, e percebi
algumas alterações, alguns aperfeiçoamentos que poderiam ser feitos.
E o primeiro que fiz por meio da Emenda n.º 127/2017, foi remanejar
dois milhões e meio da Secretaria de Comunicação Social para o
município de Imperatriz e fiz isso destinando recursos da ordem de R$
2,5 milhões para a Saúde de Imperatriz. Estive no município de
Imperatriz por diversas vezes e conversando tanto com a população
como com o Prefeito da cidade, Assis Ramos, me elencou que a principal
reivindicação, naquele momento, era exatamente a questão da Saúde,
que era a prioridade e por isso me comprometi a destinar, e fiz isso,
Deputado Antônio Pereira, tanto por meio de Emendas individuais
como por meio desta Emenda global que apresentei fazendo o
remanejamento de R$ 2,5 milhões para o município de Imperatriz
exatamente para aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal
de Imperatriz. Todos aqueles que conhecem a realidade do município
de Imperatriz sabem a dificuldade por que passa o hospital municipal
e é exatamente por isso que apresentei esta Emenda. E espero e tenho
a confiança de que será aprovada porque, Deputado Max Barros, mais
importante do que fazer propaganda é entregar os serviços à população,
principalmente serviços na área da Saúde. E é isso que visamos fazer
com a Emenda n.º 127 que votaremos agora. Que fique bem claro, são
R$ 2 ,5 milhões que estamos destinando ao município de Imperatriz,
ao hospital municipal daquela cidade para que possamos melhorar o

atendimento, seja na aquisição de equipamentos, seja duplicando ou
até melhorando em muito o atendimento do Hospital Municipal de
Imperatriz. Portanto, Senhor Presidente, peço a esta Casa o apoio
para que esta Emenda seja aprovada, uma vez que nenhum prejuízo
estará sendo causado ao Governo do Estado. É o contrário, vamos
retirar R$ 2,5 milhões de propaganda daquilo que só existe na televisão
e no rádio e colocar na vida real das pessoas por meio da aquisição de
equipamentos para o hospital municipal de Imperatriz, Senhor
Presidente. E por isso, nesse ato, solicito a votação nominal da minha
emenda, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputados, vamos colocar em votação a Emenda
127 do Deputado Braide. Vou informar a forma de votação. Os
deputados que forem favoráveis à Emenda, na hora que fizermos a
votação, deverão permanecer como estão e os deputados que forem
contrários à emenda deverão ficar de pé. Ficou clara a forma de votação,
senhores deputados?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Ficou,
sim, Senhor Presidente. Para rejeitar, de pé, Não, perfeito? Aprovar,
Sim, sentados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Qual é a orientação do governo, Deputado
Rogério?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, só para deixar claro que o que nós votaremos agora, ainda
é a votação nominal, não é a votação da Emenda.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Para
ambos o encaminhamento do governo é Não.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, eu ainda não coloquei em
votação. Nós vamos apreciar agora o Requerimento de votação nominal
do Deputado Braide. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão, os que forem contrários, queiram levantar. Rejeitado o
Requerimento. Em votação a Emenda. Os deputados que aprovam a
emenda...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela Ordem. Só para orientar o Bloco Parlamentar Independente pelo
voto Sim, esta, na verdade, é uma Emenda que faz o remanejamento de
dois milhões e meio de reais da Secretaria de Comunicação, portanto,
tirando dinheiro de propaganda e colocando para a vida das pessoas
para o Hospital Municipal de Imperatriz, a exemplo do que eu fiz com
emendas individuais, também de minha autoria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Os deputados que aprovam a Emenda
permaneçam como estão; os que forem contrários queiram ficar de pé.
Rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Eu gostaria que fossem registrados os votos
contrários, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Rejeitada com os votos contrários dos
deputados Glalbert Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Valéria
Macedo, deputado Levi Pontes, deputado Cabo Campos, deputado
Rogério Cafeteira, deputado Hemetério, deputado Raimundo Cutrim,
deputado Bira, deputado Rafael Leitoa, deputada Francisca, deputado
Zé Inácio, deputado Sérgio, deputado Toca. Agora, senhores deputados,
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vamos apreciar a Emenda 128/2017, também de autoria do deputado
Braide, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, primeiro lamentar a decisão de rejeição de emenda para
retirar recursos de propaganda e, como eu disse, só passa em televisão
e rádio, deixa de colocar dois milhões e meio para o Hospital Municipal
de Imperatriz. Agora uma segunda emenda, senhor presidente, esta de
número 128/2017, no mesmo sentido remanejando recursos da Secretaria
de Comunicação Social do governo do Estado que, diga-se de passagem,
tem o pedido de aprovação desta Casa de 61 milhões e 967 mil a serem
investidos em propagandas no ano que vem. Claro, em ano eleitoral, o
governo precisa mostrar em propaganda o que não consegue fazer na
realidade, mas fica aqui, senhor presidente, essa destinação de emenda
para a construção do Hospital da Criança de São Luís no valor de cinco
milhões. No ano passado, o prefeito de São Luís esteve lá de capacete,
rodou, fez vídeo, parecia filme de Hollywood, dizendo que ia entregar
até no final do ano passado o Hospital da Criança, mas até hoje está lá
e o hospital não foi entregue à população de São Luís. O prefeito se diz
o grande parceiro do governador do Estado, mas é isso que nós estamos
fazendo, oficializando essa parceria por meio do remanejamento de
recursos da Secretaria de Comunicação para fazer propaganda para
entregar a saúde das crianças da nossa capital. É por isso que eu peço
aqui, senhor presidente, a aprovação desta emenda para que nós
possamos destinar esse valor de cinco milhões para que o governo do
Estado celebre um convênio com a Prefeitura de São Luís no sentido de
agilizar a entrega do Hospital da Criança. Este é o papel do Poder
Legislativo, aperfeiçoar a peça orçamentária. Como é que esta Casa
pode aprovar 62 milhões para propaganda do ano que vem e não
destinar cinco milhões de reais para a construção do Hospital da
Criança? Volto a dizer, assim como apresentei esta emenda, apresentei
emendas individuais também ao município de São Luís como fiz já em
anos anteriores. E é por isso que peço, senhores e senhoras deputados,
a aprovação desta emenda para que nós possamos converter cinco
milhões, que poderiam ser gastos em propaganda no ano que vem, para
a realidade das nossas crianças com a conclusão e a entrega do Hospital
da Criança de São Luís, senhor presidente. Por isso solicito a votação
nominal desta minha emenda.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - O
encaminhamento é pela rejeição, Senhor Presidente, da Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, em votação. Os Deputados
que forem...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, só para deixar claro, vamos votar ainda o pedido de votação
nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Exa. fez o pedido de votação nominal?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Sim fiz,
fiz.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, queria a atenção de todos.
Nós vamos votar o requerimento de votação nominal. Os Senhores
Deputados que forem favoráveis ao requerimento de votação nominal
permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram ficar de
pé. Rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, eu gostaria que fossem registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Registro os votos contrários dos Deputados
Glalbert Cutrim, Ricardo Rios...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Senhor
Presidente, eu também votei pela aprovação da Emenda, que foi a
retirada de cinco milhões de reais.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, deputado Roberto
Costa, deputado Stênio, deputado Rogério Cafeteira, deputado
Hemetério, deputado Antônio Pereira, deputado Raimundo Cutrim,
deputado Zé Inácio, deputado Rafael Leitoa, deputada Valéria, deputada
Ana, deputado Léo Cunha, deputado Sérgio Frota, deputado Toca
Serra. Deputado Carlinhos, V. Exa. votou a favor da Emenda ou contra?
Contra. Para encaminhar a terceira e última Emenda, do Deputado
Braide, a Emenda n.º 129.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, encaminharei daqui mesmo. A Emenda
n.º 129, no mesmo sentido, retirando dos milhões da Comunicação, da
propaganda do Governo do Estado R$ 62 milhões que ele pretende e
que nesta Casa seja aprovada, estive no município de Timon e foi feito
o pleito número um, do município de Timon, que me foi repassado, foi
a questão da segurança. Então apresentamos essa Emenda para
remanejar R$ 1,8 milhão da propaganda do Governo do Estado para a
construção de uma Unidade de Segurança Comunitária do município
de Timon. É uma Emenda da maior importância, e aqui quero fazer
meu registro do sistema de videomonitoramento, que lá funciona por
conta de uma Emenda de autoria do Deputado Alexandre Almeida e
tenho certeza que a Emenda que o Deputado Alexandre Almeida destinou
será reforçada e terá uma contribuição muito grande com a implantação
de uma Unidade de Segurança Comunitária no município de Timon. E
por isso peço, desde já, a aprovação desta Casa para que possamos
remanejar esses recursos da ordem de R$ 1,8 milhão para a construção
de uma Unidade de Segurança Comunitária no município de Timon,
Senhor Presidente. E solicito votação nominal da Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Vossa Excelência é do mesmo Bloco, Deputado
Wellington. O Deputado Braide já o fez.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Senhor Presidente Othelino, como líder do Bloco Unidos
pelo Maranhão encaminho pela rejeição da Emenda tendo em vista que
os investimentos da Segurança já foi pelo Governador Flávio Dino, em
Timon. E a previsão orçamentária, inclusive a pedido meu, da construção
de uma companhia no bairro Cidade Nova, além de todos os outros
investimentos já feitos na segurança pública de Timon. Agradeço a boa
vontade do Deputado Eduardo Braide, infelizmente chega em um
momento muito tarde, tendo em vista que o Deputado já está com
quase uma década Deputado aqui nesta Casa.

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

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(questão de ordem) – Gostaria de não estar aqui para ouvir o que o
colega agora há pouco falou. Timon hoje na Central de Flagrantes só
perde para a Central de Flagrantes de São Luís, aquela da REFESA.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, o Bloco do Deputado Alexandre já encaminhou a votação.
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Eu solicito que a Mesa bote em votação, porque a gente já sabe aqui
qual é o objetivo da oposição: é tentar constranger os deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, Deputado Rafael.
Deputado Rafael tem razão, Deputado Alexandre. O Bloco de Vossa
Excelência já encaminhou. Vossa Excelência se assim o desejar, poderá
em seguida, na discussão do orçamento, se manifestar de forma mais
detalhada sobre este tema.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Permita-me aqui, então, entender o procedimento que Vossa Excelência
está utilizando, porque entendo que o Deputado Eduardo Braide fez a
defesa da sua Emenda como autor. Então o que eu quero é me manifestar
em nome do Bloco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, inclusive já havia solicitado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Partido
Verde quer encaminhar também, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, o Regimento não é claro
sobre esse tema. Não está aqui escrito no Regimento que o Deputado
que vai encaminhar vai na condição de autor. Vossa Excelência pertence,
assim como o Deputado Wellington, ao mesmo bloco do Deputado
Eduardo Braide. Não tem nenhum interesse desta presidência de reduzir
o debate. Vossa Excelência está inscrito para discutir o orçamento e
terá oportunidade, terá 10 minutos para, inclusive, discorrer sobre
esse tema especificamente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, Partido Verde queria encaminhar também, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Só um instante, Deputado Edilázio. Deputado
Braide, Vossa Excelência pediu uma Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, só para deixar claro que o meu encaminhamento foi por
conta de ser o autor da Emenda e conheço a postura democrática de
Vossa Excelência conduzir os trabalhos desta Casa. Reconheço e não
vejo nenhum prejuízo para que o Deputado Alexandre possa fazer o
encaminhamento pelo bloco. É um pedido que faço a V. Exa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OHELINO NETO – Deputado Edilázio, V. Exa. quer encaminhar pelo
partido Verde? Deputado Braide, em seguida me posicionarei sobre
sua solicitação. Com a palavra o Deputado Edilázio, por cinco minutos
sem apartes. Se quiser pode fazer o pronunciamento daí mesmo.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR- Vou ser
breve, Senhor Presidente, encaminhar daqui mesmo. Mas só pedir aos
pares do partido Verde para que votem a favor da emenda do Deputado
Eduardo Braide, uma vez que em todas as pesquisas de opinião pública
que são feitas no município de Timon a situação mais crítica citada
pelos entrevistados é com relação à segurança pública. E diariamente
nós acompanhamos através dos blogs locais daquele município a
violência exacerbada que existe no município de Timon, também por
ser vizinho a uma capital que, no caso, é o município de Teresina.
Então é de grande valia para aqueles munícipes, para os timonenses
que esta Casa seja... É até irrisório o valor, um milhão e oitocentos mil
reais não é nada absurdo, nada que vá criar um embaraço para o Governo
do Estado. Que nós possamos aprovar esse valor para a criação dessa
delegacia comunitária como o Deputado Eduardo Braide quer. E tenho

certeza que os timonenses irão agradecer a esta Casa por conta desta
emenda do Deputado Eduardo Braide. Município este que tanto precisa
de segurança e que está ali abandonado pelo Executivo estadual, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Encerrou o encaminhamento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, só para orientar. V. Exa. vai colocar em votação, não é? Só
vou orientar a Bancada do Bloco Parlamentar Independente no sentido
de aprovação desta Emenda. Lamentar as palavras do Deputado Rafael
Leitoa a quem eu tenho profundo respeito. Primeiro em relação a dizer
que vai muito tarde. O momento de se aprovar o orçamento é agora.
Nada tarde em relação a votarmos. Segundo porque esse pleito que
apresentei foi o pleito que me foi apresentado por moradores, por
timonenses, por lideranças apresentado como sendo a prioridade no
momento essa questão da segurança pública, ainda mais em
complementação ao trabalho já feito na área da segurança, no município,
pelo Deputado Alexandre Almeida, quando destinou para lá sua Emenda
do sistema de vídeomonitoramento. Inclusive, Deputado Alexandre, a
informação que me deu foi um militar falando que o sistema de
vídeomonitoramento de V. Ex.ª seria muito mais aproveitado se tivesse
uma unidade de segurança comunitária. Exatamente isso que nós estamos
fazendo. Lamento eu que tenham Deputados que pensam de forma
diferente. Por isso recomendo voto sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados em votação... orientar as
Bancadas.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Já foi
orientado pelo líder do Bloco majoritário e eu também pela liderança
do governo encaminho voto Não.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação a Emenda. Os Deputados que
aprovam a Emenda permaneçam como estão. Os contrários queiram
ficar de pé. Emenda rejeitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
peço que sejam registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Votos Contrários dos Deputados Ricardo Rios,
Glalbert Cutrim, Roberto Costa, Stênio Rezende, Marco Aurélio,
Rogério Cafeteira, Léo Cunha, Levi Pontes, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, Hemetério Weba, Antônio Pereira, Raimundo Cutrim,
deputada Francisca, deputado Júnior Verde, deputada Ana, deputada
Valéria, deputado Sérgio Frota, deputado Zé Inácio, deputado Toca
Serra. Encerada a fase de emendas, vamos para a discussão do Projeto
de Lei nº 259, que é a Lei Orçamentária Anual. Primeiro orador inscrito
Deputado Adriano Sarney. Deputado Adriano Sarney, por 10 minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, funcionários desta Casa, telespectadores da TV
Assembleia, internautas, imprensa, maranhenses. Subo hoje a esta
tribuna para discutir o projeto de lei orçamentário do estado do
Maranhão enviado aqui pelo governador Flávio Dino. Senhor presidente,
eu enviei minhas emendas parlamentares de quatro milhões de reais,
que é o valor que cada deputado teria teoricamente de direito. Acho
que fiz um bom trabalho, dividi certinho, ajudei alguns hospitais aqui
em São Luís, teve recurso também para a segurança pública, recurso
para cultura, recursos para alguns municípios, enfim, fiz um trabalho
com pouco recurso que a gente pode ter e acho que consegui dividir
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direitinho, apesar de não ter esperança de que o governador Flávio
Dino vá pagar essas emendas, o que me deixa muito triste, porque
desde já conversei com as pessoas, já criei a esperança para a destinação
dessas emendas. Então, espero que o governador, nesse último ano que
tem, após essa gestão catastrófica, essa desilusão total que foram esses
anos negros e comunistas no Maranhão, espero que ele tenha a boa
vontade de pagar pelo menos essas minhas emendas. Mas, senhor
presidente, eu quero pontuar algumas questões do orçamento que eu
acho de extrema importância. Por exemplo, o governador Flávio Dino
destinou apenas cem mil reais para a Defensoria Pública. Ora, senhor
presidente, nós temos aqui, aprovamos nesta Casa um projeto de lei
que virou lei e que apoiava os defensores públicos, que apoiava a
construção de núcleos da defensoria pública nos municípios. Eu quero
saber como o governador Flávio Dino pretende construir unidades da
defensoria pública com cem mil reais. Eu não posso, de forma alguma,
por essa razão isoladamente, votar a favor de um orçamento como
esse. Ano passado, eu votei contra e este ano estou inclinado a votar
contra mais uma vez. Vamos dar continuidade. Ao mesmo tempo em
que ele dá cem mil reais para a construção de novas unidades da
Defensoria Pública e fica fazendo politicagem com a Defensoria Pública
do Maranhão, ele destina 62 milhões de reais para a propaganda e
articulação política do seu amigo, companheiro Márcio Jerry, candidato
a deputado federal pelo estado do Maranhão. Isso é certo, senhoras e
senhores deputados? É certo destinar 62 milhões para propaganda,
para articulação política, para o Márcio Jerry, sendo que ele destinou
apenas R$ 65 milhões para a Secretaria de Meio Ambiente, isso é
certo? Isso é certo, colocar o mesmo recurso para fazer política no
Maranhão do que para proteger e defender o meio ambiente? É certo
mandar um pouco mais de R$ 04 milhões para a Secretaria das
Mulheres, enquanto ele manda mais de R$ 60 milhões para a Secretaria
do Márcio Jerry? É correto? É correto, Deputada Valéria Macedo? V.
Exa, Deputada, que é uma defensora das mulheres aqui nesta Assembleia,
é correto estar no orçamento apenas R$ 04 milhões para a Secretaria
das Mulheres? É uma afronta contra a luta e combate em prol das
mulheres no Maranhão, R$ 04 milhões apenas. É correto, Deputado
Frota, mandar apenas R$ 20 milhões, Deputado, V. Exa que é um
amante do esporte maranhense, R$ 20 milhões para a Secretaria de
Esporte, sendo que mandou mais de R$ 60 milhões para a Secretaria de
Márcio Jerry fazer política? É correto mandar apenas R$ 69 milhões
para a Secretaria de Indústria e Comércio, depois de ter mandado o
mesmo valor para a Secretaria de Márcio Jerry, para fazer política no
interior? Para bancar sua candidatura de deputado federal? É correto?
Não, não é correto. É correto mandar apenas R$ 10 mil para a
revitalização do Centro Histórico do Maranhão, R$ 10 mil? Isso é uma
palhaçada! E os mil reais para a revitalização do rio Itapecuru? Mil
reais! Revitalização do rio Itapecuru, isso é uma vergonha! Eu não vou
votar a favor de um orçamento desses nunca, porque é uma palhaçada.
Mil reais, Senhor Presidente, mil reais para a revitalização dos rios
Parnaíba e Itapecuru. Mas ao mesmo tempo manda R$ 24 milhões
para a Secretaria de Transparência e Controle. Vinte e quatro milhões
para a Secretaria do Rodrigo Lago que nem identificar a lista dos
fantasmas, Deputado Edilázio Júnior, ele conseguiu, mas na hora de
perseguir coisas de Governo, da época do primeiro mandato de Roseana
Sarney, de enchente, de não sei o que e não sei o que, ele é eficiente para
conseguir, mas o que está ali debaixo do seu nariz ele não consegue ver,
míope! Vamos dar R$ 24 milhões para o míope Rodrigo Lago. É isso
que vamos fazer aqui? Para uma Secretaria que não tem eficiência
alguma e que não consegue nem ver o que está passando ali à sua
frente. Eu acho que o Rodrigo Lago precisa ouvir mais os discursos
daqui da Assembleia Legislativa. Precisa ouvir mais e ver a TV
Assembleia, a Rádio Assembleia para que ele possa, talvez, fazer uma
gestão digna para o povo maranhense que ali está e que cobra resultados.
Então Senhor Presidente, tenho aqui inúmeras questões como, por
exemplo, R$ 520 mil para apoiar as manifestações artísticas culturais.
R$ 520 mil? Quanto é que o Governador Flávio Dino está pagando
para a Leci Brandão, Deputada Estadual pelo PCdoB de São Paulo? Eu
acho até que é mais desse valor. 520 mil para apoiar as manifestações

artísticas e culturais do Estado do Maranhão. Então, Senhor Presidente,
eu tenho outras questões que eu analisei do orçamento e até por falta
de tempo eu não vou aqui explanar. Eu acho que apenas com essas que
aqui eu coloquei já posso deixar bem claro para todos os colegas que
isso é uma peça orçamentária de uma falta de realidade, de uma falta de
sensibilidade enorme. Ano passado eu vim, eu fiz emendas aqui para
tentar alterar algumas questões de combate à pobreza, para apoiar
comunidades tradicionais. Nada passou porque nós temos a maioria
aqui que é Governo do Estado. Como agora nós vimos que recentemente
tentamos aqui aprovar algumas emendas do Deputado Eduardo Braide
que foram rejeitadas. Então eu virei, acho que nesses três anos de
Assembleia Legislativa, um parlamentar um pouco mais pragmático.
Eu não vou ficar aqui colocando emendas para que elas sejam rejeitadas
novamente, mas eu quero colocar aqui o que eu posso fazer, como
parlamentar, como individual, que teve quase 50 mil votos do povo do
Maranhão. Porque vou com coragem, sendo honesto ao que eu creio,
ao que acredito, ao que eu tenho estudado nesse orçamento. E durante
esses três anos de governo comunista. Um governo que foi uma
verdadeira desilusão para todo o Maranhão. Eu posso fazer
individualmente o meu voto de protesto e vou votar contra essa peça
orçamentária mais uma vez. Espero, Senhor Presidente, que essa seja a
última votação que nós tenhamos sobre a influência do Palácio dos
Leões comunista. Acredito que no ano que vem, ano de eleição, nós
vamos colocar ali no Palácio dos Leões alguém que seja contra o
comunista, uma governadora que tenha um zelo maior por essa Casa. E
assim, Senhor Presidente, eu acho que no ano que vem possamos ter
uma discussão um pouco mais elevada já sobre a influência da nova
governadora do Maranhão, assim eu penso e assim o povo também
quer. Então, Senhor Presidente, espero que essa seja a última vez que
passe por essa Casa uma peça orçamentária mal feita, injusta, desigual
só porque o Governo do Estado tem a maioria na Casa. Então, desde
já, Senhor Presidente, deixo aqui registrado o meu voto contra essa
peça orçamentária, que é uma vergonha para todo o Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Com a palavra, o Deputado Alexandre Almeida, dez
minutos com direito a apartes, para fazer a discussão.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que acompanham
esta sessão, inicialmente, eu quero aqui registrar a relação de todas as
minhas emendas que fiz ao Orçamento que aqui tramita nesta Casa e
que nós estamos votando, como cada deputado estadual teve o direito,
conforme encaminhamento do relator, cada deputado teve o direito de
indicar o valor de quatro milhões para as políticas públicas necessárias
e nos locais que o deputado entender oportuno. Nesse sentido, eu
indiquei como emenda número 01, no valor de 350 mil reais para
construção de um ginásio de esportes, em Timon, emenda número 2 no
valor de 450 mil reais para aquisição de equipamentos para o hospital
Luiz Firmino, em Timon, o famoso hospital do Parque Alvorada.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Alexandre, eu peço um aparte, por gentileza, deputado
Wellington do Curso, peço que me conceda, por gentileza, quero falar
sobre o ginásio de esportes, lá de Timon, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Emenda de nº 03: Construção da sede do SAMU, em Timon, no valor
de trezentos mil reais. Emenda de nº 4: Reforma e ampliação da
Fundação da Câmara Municipal de Timon, cem mil reais. Emenda de nº
5: Equipamentos para a Fundação Câmara Municipal de Timon,
cinquenta mil reais. Emenda de nº 6: Sistema de saúde do município de
Caxias no valor de quinhentos mil reais. Emenda de nº 7: Sistema de
Saúde do município de Balsas, fundo a fundo, no valor de quinhentos
mil reais. Emenda de nº 8: Construção de ginásio, em Barão de Grajaú,
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no valor de quatrocentos mil reais. Emenda de nº 9: Ampliação de
sistema de abastecimento de água, em Lagoa do Mato, no valor de
quatrocentos mil reais. Emenda de nº 10: Construção de um ginásio de
esportes, em Matões, no valor de quinhentos mil reais. Emenda de nº
11: Aquisição de equipamentos para o hospital de Matões, no valor de
trezentos mil reais. Emenda de nº 12, no valor de cento e cinquenta mil
reais, para a realização do Salão de livros de Timon. Totalizando,
quatro milhões de reais. Essas emendas, senhor presidente, todas foram
na modalidade convênio, transferência aos municípios de Timon, de
Caxias, de Balsas, de Grajaú, Lagoa do Mato e Matões. Eu estou aqui
tendo esse cuidado, colegas deputados, porque cada um de nós é muito
cobrado no dia a dia do exercício do seu mandato. O que faz um
deputado estadual? Qual é o papel do deputado estadual? Em regra,
em tese, o papel do deputado estadual, deputado Max Barros, é muito
abstrato. Por exemplo, tivemos hoje um grande avanço em relação à
política tributária no Maranhão a partir de um projeto que V. Ex.ª
apresentou, mas isso não é palpável aos olhos da população. Quantos
requerimentos aqui nós fazemos, deputado Antônio Pereira, que tem
uma utilidade muito grande, mas que infelizmente não são enxergados
pelos olhos do povo, porque é abstrato o papel do deputado estadual.
Uma das poucas oportunidades que esse abstrato se transforma em
algo concreto é quando a gente tem a oportunidade de fazer uma
intervenção na proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo e
incluir projetos, políticas públicas nos diversos municípios que nós
representamos. O deputado Adriano Sarney, que me antecedeu, aqui
registrou a sua angústia que não é apenas dele. Essa angústia, deputado
Adriano Sarney, é de todos os deputados estaduais que fazem indicações
de obras importantes para os municípios, que indicam no orçamento
recursos para a execução dessas obras, mas que infelizmente o Poder
Executivo, o governador, não executa. Aqui eu quero trazer, deputado
Eduardo Braide, um fato que agora há pouco nós presenciamos. Um
deputado de Timon e outro que não é de Timon, mas que quer ter
votos em Timon para deputado federal votando contra Timon. A emenda
de V. Ex.ª no valor de um milhão e 800 mil reais para a construção de
uma unidade de segurança comunitária em Timon é de uma valia que
não dá para a gente mensurar. Timon é uma cidade complexa, tem mais
de 170 mil habitantes, porém está ao lado de uma capital com
aproximadamente um milhão de habitantes. Precisamos pensar em
Timon de uma forma diferente. A segurança pública tem sido sim um
dos grandes problemas que nós temos enfrentado em Timon. Vendo
um filho de Timon, um deputado de Timon votando contra recursos
para o município de Timon é de cortar o coração. Eu esperava tudo
menos, deputado Edilázio Junior, ver um colega deputado estadual de
Timon dizendo que vota contra uma Emenda que favoreceria o
município de Timon. E fala que estava votando contra e, mais ainda,
encaminhando votação contra, não bastou apenas os votos dele ser
contra, ele quis mais, ele quis então capitanear a base do Governo para
votar contra um recurso que vai, indiscutivelmente, melhorar o
aparelhamento da Polícia Militar no nosso município. E aí fico me
perguntando, Deputado Edilázio Júnior, o que fez esse Deputado de
Timon com o recurso que consignamos no empréstimo do Governo do
Estado do Maranhão ao BNDES, que o seu primo votou contra e que
lá estava, Deputado Antônio Pereira, recursos para a construção de
uma Unidade Comunitária de Segurança na Cidade Nova, que é uma
região muito populosa e que depois que o Governador do Maranhão,
Flávio Dino, assumiu o Governo ele retirou o recurso que nós incluímos,
no empréstimo do BNDES, para a construção dessa Unidade
Comunitária de Segurança. Da mesma forma o Governador do Maranhão
Flávio Dino desprezou Timon quando não liberou R$ 900 mil, que eu
indiquei no orçamento anterior, para aquisição de viaturas para a Polícia
Militar fazer o melhor combate, fazer um melhor trabalho no nosso
município. Sabemos que aumentar o efetivo é importante, mas se não
instrumentalizarmos os policiais, eles não terão capacidade de
desenvolver seu trabalho. E coloquei, ainda na proposta do ano passado,
R$ 900 mil, e o Governador do Maranhão até agora não teve a iniciativa
de executar esse recurso que coloquei para ser uma execução direta
pela própria Secretaria de Segurança Pública. Agora me pergunto,

Deputado Eduardo Braide, será se o Governador do Maranhão não
executou essa Emenda por iniciativa própria ou porque o Deputado de
Timon, que é seu amigo, seu aliado não deixou? Se ele teve a coragem
de aqui em Plenário, aos olhos de todos nós, pedir voto contra, o que
ele é capaz de fazer nos bastidores?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Alexandre, assim que possível me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Já
concluindo e terei o maior prazer de ouvir V. Exa. Da mesma forma eu,
por meio de uma emenda individual minha ao orçamento anterior,
destinei recursos para a construção de uma Companhia da Polícia
Militar no conjunto Novo Tempo. Estamos terminando o exercício
financeiro deste ano e o Governador nada fez em relação à segurança
pública no Novo Tempo, em Timon. E a justificativa do colega
Deputado é que porque o Governo tem investido maciçamente em
segurança pública no nosso município. Como? Que a gente não vê?
Não se vê. O que se vê, Deputado Wellington, é cada dia aumentando
o número de pais de famílias com suas casas arrombadas, roubadas,
suas motos furtadas, seus carros arrombados, suas bicicletas furtadas,
celulares que outrora foram fabricados com a pretensão de se ter uma
telefonia móvel. Deputado Carlinhos Florêncio, sabe qual é o fenômeno
que está acontecendo no Maranhão? O povo não sai mais com o seu
celular fora de casa, deixa o celular em casa porque não quer correr o
risco de ser furtado ou roubado. E para aqueles que não acreditam, eu
convido-os para a Central de Flagrantes pode ser da REFESA, pode
ser de Imperatriz, de Timon. Essa é a pura realidade do sistema de
segurança pública que nós temos assistido, hoje, no Maranhão. Triste,
realidade triste, porque muitas vezes, Deputado Raimundo Cutrim, eu
ouvi relatos de baixadeiros dizendo assim, e V. Exª vai se lembrar do
que eu vou dizer agora, baixadeiros dizendo assim: “vou votar nesse
homem aí que é da justiça, porque ele vai saber enfrentar melhor o
problema de segurança pública”.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Para
concluir, Deputado Othelino Neto, porque até acho que tenho alguns
créditos. O fato, Deputada Francisca Primo, é que lá em Itapecuru, lá
em Buriticupu, lá em Brejo, nos quatro cantos desse Maranhão, o
povo vive com medo. É esse o fato que nós temos assistido e o
Governador, aquele que o povo imaginava ser o governo da Segurança
Pública, aquele governo que o povo imaginava que seria de eficiência,
está terminando o terceiro ano e a realidade piorou. E se a gente olhar
para outras políticas públicas, a gente vai também ter dificuldades em
aqui encontrar alguma ação concreta. Para concluir agora, Deputado
Othelino Neto. Eu me lembro, Deputado Eduardo Braide, que nós
votamos aqui um projeto que o Governo encaminhou de política pública
de asfaltamento das vias urbanas, cujo tema ele denomina Mais Asfalto.
Timon está fechando o ano e não recebeu um quilômetro de asfalto de
uma política pública que ele dizia que era continuada. É assim, um
governo que até agora não disse para que veio, mas o nosso papel,
Deputado Othelino Neto, nós fazemos. E aqui está o registro do que
eu posso fazer, os 4 milhões de reais que eu tenho a oportunidade de
apresentar a título de Emenda ao orçamento aqui proposto. Eu aqui
estou relacionando para os municípios com os valores e os projetos
que entendo serem necessários. Espero que o Governador possa
executar, porque serão importantes para o povo do Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Para discutir, deputado Wellington do Curso,
dez minutos, com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem

revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que nos
acompanham através da TV Assembleia, galeria de imprensa, que
acompanha as nossas ações, difunde as nossas ações do Parlamento
estadual, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus
estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor
presidente, quero me ater em dois momentos: primeiro, com relação às
nossas emendas parlamentares, a destinação das nossas emendas
parlamentares e a outra o orçamento do governo da incoerência. Um
orçamento do governo da incoerência. O governo que depositamos
nossa confiança como o governo da mudança, deputado Alexandre
Almeida, na legislatura passada que V. Exa. já fazia parte juntamente
deputado Marcos Caldas, deputado Eduardo Braide e que eu tenho a
honra de fazer parte da atual legislatura, a legislatura passada, ao
acompanhar as sessões na Assembleia, me chamou atenção a votação
do orçamento, por exemplo, e o questionamento da oposição na época
ao dinheiro que era gasto com propaganda, e chamando atenção na
legislatura passada a oposição, de forma fervorosa, recriminando,
abominando o dinheiro que era gasto da propaganda. Não muito distante,
como um ciclo, tudo na vida tem um ciclo, muitos que estavam na
oposição estão agora na base do governo. E hoje na base do governo,
deputado Edilázio, quem estava na oposição, no ano passado, na
legislatura passada, reclamava do gasto feito com propaganda e quem
estava na oposição no passado hoje, acha perfeitamente natural ter 61
milhões para a propaganda do governo do Estado. E, diga-se de
passagem, em muitos momentos, propaganda mentirosa, propaganda
enganosa. Deputado Edilázio, não pode se abrir uma página YouTube,
no Yahoo ou qualquer página que está lá estampada a propaganda do
governo do Estado, está estampando, e de onde vem tanta propaganda
e a minha pergunta: Por que tanta propaganda? Para mostrar com tanta
propaganda, qual é o objetivo? Qual é o motivo de tanta propaganda.
É um governo que não se garante nas suas ações, é um governo que não
espera que a população tenha o reconhecimento, é obrigado colocar em
tudo quanto é traseira de ônibus, colocar em todas as páginas da internet
e o pior de tudo que quando nós pedimos transparência nesta Casa e
solicitamos requerimentos para que possam mostrar essas propagandas,
não é aprovado pela Mesa, não é aprovado pelo Plenário, não é
aprovado pela base do governo. Apresentamos um remanejamento de
20 milhões de reais para sair da Secretaria de Comunicação para outras
secretarias, para outros objetivos, dentre eles: R$ 1 milhão para o
Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Não se dá a atenção ao idoso, R$ 1
milhão retirar da Secretaria de Comunicação, para o Fundo Estadual da
Pessoa Idosa; R$ 1milhão para a Secretaria de Estado da Mulher, para
gestão de política das mulheres; mais R$ 5 milhões para Secretaria da
Mulher, deputada Francisca Primo, deputada Ana do Gás, só no ano
de 2017 até agora, foram 29 casos de feminicídio até agosto e o governo
reduziu o orçamento da Secretaria da Mulher. Eu quero dizer para os
nobres deputados, que muitos de nós não temos dado atenção ao
orçamento em outras secretarias e passa despercebido o alto volume
da Secretaria de Comunicação. O orçamento da Secretaria da Mulher
em 2015 era de R$ 3 milhões, aumentou para 9 e foi reduzido para 4.
Nós estamos remanejando R$ 6 milhões da Secretária de Comunicação
para a Secretaria da Mulher. Só em 2017, foram 29 casos de feminicídio.
Senhoras deputadas e senhores deputados, quem é a favor dessa
dinheirama toda na Secretaria de Comunicação e quem é contra aumentar
o dinheiro na Secretaria de Mulher, por exemplo, não pode ter discurso
nesta Casa em defesa das mulheres. Como é que vai ter discurso em
defesa das mulheres se não aprova o aumento do orçamento para a
Secretaria das Mulheres? Todos os dias bate-se à porta desta Assembleia,
dos nossos gabinetes, violência contra a mulher. Quem silencia pode
ter certeza de que dá voz à violência, quem silencia com certeza dá voz
à violência. Mais R$ 5 milhões também para Secretaria de Esportes
para manutenção e conservação de espaços de esporte e lazer em todo
o Estado do Maranhão; mais R$ 5 milhões para Secretaria de Esportes
e Lazer para o “Maranhão Mais Conquistas”, deputado Sérgio Frota,
todos nós acompanhamos um desportista maranhense vendendo água

no retorno para poder participar de competição. A gente vê o seu suor,
a sua luta e o seu sacrifício em defesa do esporte, em defesa dos times,
muitos estão à míngua. Estamos retirando cinco milhões ou tentávamos
retirar cinco milhões da Secretaria de Comunicação para a Secretaria de
Esporte e destinar ao esporte, ao MAC, ao Moto, ao Cordino, a todos
os times do estado do Maranhão. É um absurdo! Sessenta milhões
para Comunicação, e não é propaganda educativa, é a propaganda para
a manutenção do poder, para fazer propaganda enganosa. Destinamos
ou tentamos destinar mais R$ 1 milhão para garantia de segurança
cidadã a acesso à justiça também no enfrentamento de violência e à
discriminação da mulher. Eu chamo a atenção das mulheres desta Casa,
o que adianta falarmos, subirmos à tribuna, ocuparmos e falarmos em
defesa da mulher e o Orçamento da Secretaria de Comunicação é 12
vezes maior do que o orçamento da Secretaria da Mulher, 12 vezes.
Mais R$ 1 milhão para o fortalecimento da rede de serviço de
atendimento às mulheres; mais R$ 1milhão para o enfrentamento de
violência e humilhação contra mulher; mais R$ 1 milhão para Secretaria
de Turismo. Senhoras e senhores, o orçamento do Turismo é só de um
milhão e novecentos. Estou na tentativa de tirar pelo menos um milhão
da Secretaria de Comunicação para a Secretaria de Turismo. Um milhão
para o Fundo Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, e o que
adianta defender criança e adolescente, defender o idoso e olhar no
Orçamento de duzentos mil reais para o orçamento da Criança e do
Adolescente, enquanto que para Comunicação tem R$ 61 milhões. E
não é pra fazer propaganda educativa em defesa do idoso, em defesa da
mulher, em defesa da criança e do adolescente, é para dizer que tem
mais asfalto igual ao mais asfalto vagabundo, nojento, porco que
colocaram lá em Carolina, que colocaram em outros municípios.
Deputado Edilázio, está surgindo um novo candidato e que com certeza
vai bater de frente com Flávio Dino e Edivaldo Holanda, que é São
Pedro. São Pedro pelos próximos 06 meses vai mostrar a verdade dos
fatos e esse asfalto sonrisal, aguardem e verão. E, por último, mais R$
1milhão para o incentivo à Arte e à Cultura, o que adianta defender a
Cultura no estado do Maranhão e um orçamento ínfimo para a Cultura
do estado do Maranhão. Então tentamos remanejar R$ 20 milhões da
Secretaria de Comunicação para outras Secretarias, para outros órgãos,
para outras entidades. Senhoras e Senhores, o que observamos hoje é a
discrepância, é a falta de coerência política. Quem antes abominava o
grupo que estava no poder, hoje faz igual ou pior, continua com a
mesma propaganda, continua com o orçamento exagerado na
propaganda. O estado do Maranhão não quer propaganda e se tiver
que fazer propaganda, tenham vergonha na cara e façam propaganda
educativa no trânsito, em defesa da mulher, da criança e do adolescente,
não propaganda enganosa dizendo que tem escola digna. Nós visitamos
muitas escolas, em 2017, e só foi pintado o muro da frente, retirado o
nome da gestora anterior, da governadora anterior para o Governo
atual, só pintaram o muro. Aproveitem a propaganda para dizer que a
escola digna que estão construindo, são pequenas escolas de duas salas
de aula no interior do Estado. Cadê as escolas dignas de Flávio Dino?
Não tem escola digna em Caxias, em Codó, em Timon, em Presidente
Dutra, Flávio Dino não utilizou as escolas dignas para fazer a prova da
Polícia Militar, teve que utilizar as escolas no Piauí. Cadê as escolas
dignas de Flávio Dino que não utilizou para apresentar e pra colocar na
Polícia Militar para a realização das prova? Senhor Presidente, é o que
tinha para o momento, a tentativa de remanejar R$ 20 milhões da
Secretaria de Comunicação para outras entidades, outros órgãos e outras
Secretarias muito mais importantes do que a propaganda. Propaganda
enganosa, diga-se de passagem.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO - Em votação. Deputado Braide para discutir,
10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós
votaremos agora o Projeto de Lei n.º 259/17, que estima as receitas e
fixa as despesas para o ano de 2018, a Lei Orçamentaria Anual – LOA.
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E não poderia deixar de registrar alguns fatos que aconteceram ao longo
do ano e que poderiam muito bem ser corrigidos quando da aprovação
do orçamento. Primeiro vejo o discurso do Governador em ser contra
a reforma da previdência. Em todos os espaços de comunicação, por
onde o Governador passa, ele tenta demonstrar ao Brasil e ao povo do
Maranhão que é radicalmente contra a reforma da previdência. E diz
textualmente que é contra a reforma da previdência porque a reforma
retira direito dos servidores e dos trabalhadores, mas o que não fez o
governador do Estado? Deixou os professores aposentados da UEMA
e os pensionistas sem os índices de reajustes. E aí eu pergunto de que
adianta você fazer um discurso para o Brasil dizendo que é contra a
reforma da previdência, se aqui na prática você deixa os professores
aposentados da UEMA sem os reajustes? Veja a incoerência do
Governador do Estado. Talvez seja por isso que ele peça autorização
desta Casa para gastar no ano que vem 62 milhões em propaganda.
Porque é isso que o Governo vem fazendo: no discurso uma situação,
na prática outra situação complementarmente diferente. Nós
aprovamos, hoje, aqui um projeto de lei complementar para corrigir
um erro do Governo do Estado em relação ao Instituto de Previdência
do Maranhão. Esse projeto foi votado aqui em regime de urgência.
Teve a discussão que deveria acontecer por mais tempo reduzida por
conta de um regime de urgência que foi colocado aqui em votação. O
que aconteceu? O projeto saiu errado. Mas antes mesmo de ter a
correção, o que foi que o Governador fez? Trouxe um paranaense para
ser presidente do Instituto de Previdência do Maranhão. Como eu
disse há pouco, será que não tinha nenhum maranhense dos vários
milhões de maranhenses que têm aqui no nosso Estado com competência
para ser presidente do Instituto de Servidores do Maranhão? E aí vou
fazer essa colocação: Quem vai ter mais preocupação em gerir os
recursos que vão garantir o pagamento das pensões e aposentadorias?
Um maranhense que deveria ser, por uma questão de lógica, ser aquele
que deveria ser presidente, mas estar na condição de contribuinte do
FEPA, portanto que deveria ser e utilizar os recursos da aposentadoria,
lá na frente, ou um paranaense que não tem nenhuma ligação com o
Estado, talvez nunca tenha vindo aqui e que não será aposentado pelo
Estado do Maranhão? Essa é a preocupação do nosso Governador em
relação aos aposentados do Estado. Mas lendo a peça orçamentária, o
que nós vemos e o que destaca é a preocupação deste governo em
relação à propaganda. Você destinar R$ 61.967.000 exclusivamente
para ações de propaganda e ver esta Casa rejeitar as emendas que nós
apresentados ao orçamento, uma emenda retirando recursos da
propaganda para destinar dois milhões e meio para saúde do município
de Imperatriz, lá eu estive, pude conversar com os imperatrizenses,
pude conversar com várias lideranças, com o prefeito da cidade que me
demonstraram que a prioridade daquela cidade naquele momento é a
questão do atendimento à saúde e, lamentavelmente, nós vemos a base
do governo, com exceção de deputados da região que aqui estiveram,
que registraram os seus votos favoráveis para que nós pudéssemos
remanejar dois milhões e meio de propaganda para colocar dois milhões
e meio na realidade do povo imperatrizense. Vi aqui também e tivemos
a oportunidade de destinar 01 milhão e 800 mil para construir a Unidade
de Segurança Comunitária, no Município de Timon. Conversei,
Deputado Alexandre Almeida, com vários timonenses, nas
oportunidades em que passei na cidade, e todos me disseram que tem
duas situações que precisam ser resolvidas urgente, na Cidade de Timon.
Primeiro, a reforma do Hospital Alarico Pacheco, que nunca termina,
que nós aprovamos, teve o meu voto e de V. Exª e o empréstimo do
BNDES, para poder fazer a reforma do hospital Alarico Pacheco.
Vários dos deputados que hoje rondam o Município de Timon, votaram
contra o Deputado Alexandre Almeida, e se dependesse do voto deles,
nem a placa do BNDES nem os recursos estariam sendo lá utilizados
para reformar o hospital do Estado, em Timon, mas agora que tiveram
a oportunidade de remanejar 01 milhão e 800 mil da propaganda do
Governo do Estado, muitas delas sendo feitas de forma enganosa ao
povo do Maranhão, para entregar, na realidade, uma Unidade de
Segurança Cidadã, tivemos aqui o voto contrário, e cabe-me, por dever
de ofício, registrar os votos favoráveis do Deputado Alexandre Almeida

e do Deputado Edilázio Júnior que fazem política diretamente no
Município de Timon, além de vários outros deputados aqui, mas
lamentar o voto daqueles que se dizem defender a cidade de Timon e
que votaram contra a construção da Unidade de Segurança Comunitária
para o município de Timon. Lamentar também, Senhor Presidente,
outra Emenda de nossa autoria, que foi a Emenda para destinar recursos
da ordem de R$ 05 milhões para terminar a construção do Hospital da
Criança. Esse hospital que só serviu para ser utilizado na televisão,
para mostrar e enganar o povo da capital do Estado que ele seria
entregue no final do ano passado. Temos aí um ano, um ano se passou
e nada aconteceu em relação ao Hospital da Criança. Tivemos a
oportunidade de corrigir essa injustiça quando destinamos R$ 05
milhões, que seriam utilizados na propaganda enganosa do Governo
do Estado no ano que vem, para o Hospital da Criança. Mas,
infelizmente, o Governo mandou e a base acabou rejeitando essa
Emenda. Talvez ache que é mais importante usar recursos em
propaganda do que na saúde das crianças da nossa capital. Mas, Senhor
Presidente, não posso deixar aqui também de registrar, esta Casa passou
aqui vários projetos de reajustes de vencimento. Foi aprovado reajuste
de vencimentos do Ministério Público, do Poder Legislativo, desta
Casa, do Poder Judiciário, que se encaminha à discussão e quero acreditar
que ainda hoje poderemos ter um acordo de líderes para votar essa
matéria, na sessão de hoje ainda, mas cabe aqui registrar, Senhores e
Senhoras Deputados, o percentual zero de reajuste para os servidores
do Poder Executivo. Os servidores do Poder Executivo que há algum
tempo vêm sofrendo com a questão das perdas inflacionárias e não
tiveram o olhar do Governador para esse pleito, que é justo, que já
aconteceu para outras categorias e por que não pode acontecer para os
servidores do Poder Executivo? E não vemos, em nenhum momento, a
peça orçamentária lembrar dos servidores do Poder Executivo. E são
exatamente eles que fazem com que aquilo que se mostra na propaganda
do Governo do Estado, dos milhões que são gastos pelo Governo do
Estado, fazem com que as obras, os serviços, o andamento do Poder
Executivo possam acontecer. Afinal de contas sem os servidores do
Poder Executivo nada disso estaria acontecendo. Fica aqui, Senhor
Presidente, a nossa crítica ao Governo do Estado por não ter
encaminhado um Projeto a esta Casa prevendo a reposição, eu não digo
nem reajuste, mas a reposição das perdas inflacionárias dos servidores
do Poder Executivo. Se tivesse a iniciativa enquanto deputado estadual,
certamente eu, e tenho certeza que vários outros Deputados
apresentariam esse projeto, mas não temos. Só quem tem iniciativa
para apresentar projeto dessa natureza é exatamente o chefe de Poder.
E por isso assim fez o chefe do Poder Judiciário, o chefe do Poder
Legislativo, o chefe do Ministério Público, mas faltou o chefe do Poder
Executivo ter essa atenção aos servidores do Poder Executivo. E fica
aqui, Senhores e Senhoras Deputados, a clara intenção e o registro que
quero deixar feito aqui, que enquanto o Governador do Estado prever
gastos da ordem de R$ 62 milhões de reais para o ano que vem em
propaganda, nada ele destinou para o reajuste dos servidores do Poder
Executivo. E aqui já finalizando, Senhor Presidente, deixo aqui a nossa
esperança de que ainda possamos nesta sessão de hoje, em acordo de
líderes, poder trazer o reajuste dos servidores do Poder Judiciário. Era,
portanto, Senhor Presidente, as considerações que eu gostaria de fazer.
Lembrando que o Governador Flávio Dino não pode mais falar que é
contra a reforma da previdência, porque ele já começou a reforma da
previdência no Maranhão quando ele deixou de dar o reajuste dos
professores aposentados da UEMA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Encerrada a discussão. Para encaminhar a votação
o Deputado Wellington do curso. O Deputado Wellington do curso
por cinco minutos. Deputado Adriano, V. Exa. queria falar?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhoras e senhores deputados, caros colegas,
caros pares. Eu ocupo a tribuna mais uma vez para falar de incoerência.
Incoerência de um governador, incoerência de um governador que traiu
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a confiança do seu povo, incoerência de um governador que quando foi
deputado federal tinha direito às suas emendas. Deputado Edilázio, eu
tenho aqui em minhas mãos a destinação das emendas do Governador
Flávio Dino quando então deputado federal. Destinação das emendas,
das emendas de quinhentos mil reais, de mais dois milhões de reais, de
quatro milhões e quatrocentos mil reais no ano de 2009, no ano de
2010, no ano de 2011. Um governo que tem brigado pela emenda de
bancada, um governador que quer se beneficiar das emendas de bancada,
um governador que foi beneficiado com as emendas parlamentares de
forma republicana, de forma constitucional. Eu não estou nem
questionando a destinação das emendas do Governador Flávio Dino
quando deputado federal. Eu nem me debrucei sobre o tema. Eu nem
fui verificar, fiscalizar. Eu só estou questionando a falta de coerência
política de um governador que no passado teve as suas emendas
parlamentares; hoje briga pelas emendas parlamentares de Bancada e
hoje não paga as emendas parlamentares para todos os deputados. Um
governador que vive da propaganda, que aumentou a sua propaganda
da Secretaria de Comunicação do Estado. Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, tentando remanejar vinte milhões da Secretaria
de Comunicação do Estado para outras secretarias de suma importância,
vem a nossa decepção com relação ao orçamento, a nossa decepção, a
nossa decepção em tantas áreas críticas, necessitando de políticas
públicas e uma única secretaria com 61 milhões de reais. Hoje, eu
quero declarar o meu voto contra esse orçamento. Deputado Wellington,
você vota contra o orçamento? Voto. Por que eu voto contra o
orçamento? Por conta de um orçamento que não contempla efetivamente
na sua totalidade a população do Estado do Maranhão. A população
foi consultada com relação a tanto dinheiro para propaganda? Não é
propaganda educativa, não está orientando nossas crianças e
adolescentes, não está orientando nossos idosos, não esta fazendo
propaganda no trânsito, propaganda enganosa. Lá no Estádio Castelão
tem uma propaganda da Escola Digna dizendo que tem 300 escolas
dignas. Eu conclamo o Governo do Estado do Maranhão a apresentar
essas 300 escolas dignas que foram construídas do zero, 300 escolas
dignas que foram construídas do zero, mas a propaganda esta aí. E não
tem transparência, solicitamos a quantidade de viaturas que o governo
disse que adquiriu. Onde estão essas viaturas? Se uma pessoa fizer a
ligação, a viatura não aparece. Onde estão essas viaturas? Onde está a
transparência? Mas a propaganda tem, dizendo que tem viaturas. O
Governo do Estado está com uma propaganda agora recente dizendo
que tem 12 mil policias e coloca a foto da Polícia Militar pra mexer
com o subconsciente das pessoas, não é só Polícia Militar, são 12 mil
policias civis, militares e Corpo de Bombeiros, mas a foto é só da
Polícia Militar. A população é levada a acreditar que a população tem
doze mil policiais militares nas ruas e a população não tem, tem doze
mil policiais militares, civis e Corpo de Bombeiros, a propaganda
também é enganosa, a propaganda diz: “tem doze mil homens nas
ruas”. Não tem doze mil homens nas ruas! Tem na burocracia, tem de
licença... quantos homens tem de verdade na Polícia Militar, na Polícia
Civil e no Corpo de Bombeiros? Porque o governo diz que tem doze
mil homens na rua, não tem doze mil homens na rua. E assim é a
propaganda do Governo do Estado tentando mexer com o subconsciente
das pessoas, aqueles jornalistas, blogueiros que não caiam na cantada
e no canto da sereia, já compreenderam que é o governo da propaganda
enganosa. Senhoras e senhores, não tem como ser a favor de um
orçamento que tem sessenta e um milhões para a Secretaria de
Comunicação, para eleger deputados federais, para eleger secretários,
deputados estaduais, deputados federais, é essa a política de Flávio
Dino? A velha prática política não mudou em nada. Cadê a política de
Estado, cadê a política de governo? É a política de manutenção do
poder e a política de conquista do poder. Somente isso. A velha e
abominável prática política, é o mais do mesmo: enganação, mentira é
o que estamos vendo, senhoras e senhores. É um absurdo, é o absurdo
dos absurdos. O Maranhão merece mais, o Maranhão merece muito
mais. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o deputado Rafael Leitoa para
encaminhar por cinco minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor presidente Othelino, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de vir a
esta tribuna para falar que, primeiro, eu não vou ser pontuado por
nenhum colega aqui diante das minhas atitudes. Segundo, dizer que o
orçamento que está sendo apresentado hoje, cada parlamentar já teve
as suas indicações de quatro milhões de reais e foram apresentadas
aqui algumas emendas fora aquilo que já está dentro do limite de cada
parlamentar de quatro milhões. A polêmica se trata de emenda do
deputado Eduardo com relação à implantação de uma unidade
comunitária de segurança no município de Timon. E aqui eu não faço
questão nenhuma de esconder ou de omitir por conta da votação porque
é como se o deputado pensasse tanto em Timon que tivesse a
preocupação de fato, porque quem mora em Timon sou eu, quem
convive com os problemas socais é o deputado Rafael Leitoa, não é o
deputado Eduardo. Ele teria colocado nas suas emendas individuais de
quatro milhões de reais, estão aqui as emendas do deputado Eduardo
Braide, mas não consta o município de Timon. Consta São Luís, consta
a Via Sacra do Anjo da Guarda, consta Aldenora Bello, consta Corpus
Christi em Imperatriz, mas não consta o município de Timon, deputado
Eduardo. Estou encaminhando.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Leia todas,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Leio, mas eu
só tenho cinco minutos e não tem o município de Timon. Acontece é
que este momento é oportuno para quem faz oposição ao governo pra
tentar descaracterizar um governo legítimo e um governo que atua na
cidade de Timon que tem representantes nesta Assembleia e tinha
também no governo passado, mas as ações não chegavam lá. Seja por
emenda individual, seja por qualquer outra ação do Executivo, não
chegava lá, como citou aqui o deputado Eduardo com relação ao Hospital
Alarico Pacheco, que o BNDES nunca aprovou aquele projeto. O
recurso que está sendo gasto ali é do tesouro e são business insanáveis
que o Estado deverá ter que devolver se não conseguir sanar. O
deputado, que o povo de Timon elegeu, nem se preocupou em fiscalizar
a obra, porque a primeira vez que esta Casa foi visitar a obra foi a
pedido do deputado Rafael Leitoa. Se o deputado que diz que é de
Timon, se o deputado Alexandre se preocupasse mesmo com Timon,
ele estaria aqui este ano trabalhando, ajudando inclusive o deputado
Rafael Leitoa a beneficiar ainda mais o município de Timon. Não vinha
agora fazer discurso dizendo que o deputado Rafael Leitoa é contra o
povo de Timon. Deputado, eu até lhe convido que sexta-feira o deputado
Rafael Leitoa vai entregar duas ambulâncias para o município de Timon,
emenda parlamentar minha. Vossa Excelência, quando era líder do
governo Roseana, não me lembro de ter entregado nenhuma ambulância
para ex-prefeita Socorro, pelo contrário, V. Ex.ª construiu um muro
impedindo que o governo do Estado trabalhasse na nossa cidade e
hoje, se a ex-governadora amarga índices de popularidade lá embaixo
em Timon, tem um responsável e é V. Exa. Dito por ela própria, e
vários colegas aqui são testemunhas. Então Senhor Deputado
Alexandre, não venha aqui tentar desqualificar o Deputado Rafael Leitoa
porque eu trabalho, eu não coloco de 10 requerimentos, 08 pedindo
justificativa de falta. Eu não coloco licença médica todo ano aqui na
Assembleia, eu trabalho. Não venha aqui tentar me descaracterizar,
porque hoje mais de 100 alunos concluíram a Escola Militar, que V.
Exa nunca se mobilizou para levar para o município. Hoje estamos
concluindo o CAIC, que V. Exa. deixou abandonado durante 06 anos e
o Governador Flávio Dino recuperou e está entregando para o povo de
Timon. Se hoje os alunos do IEMA estão se formando é porque o
Flávio Dino, a nosso pedido, inaugurou a escola que V. Exa. deixou
abandonada. Então não venha aqui descaracterizar o trabalho legítimo
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deste deputado, que como V. Exa costuma dizer, é suplente, mas eu
tive 27 mil votos e o povo do Maranhão me deu as condições de estar
aqui hoje trabalhando e defendendo os interesses da minha cidade.
Porque nela eu moro, nela eu convivo, meus filhos brincam na Praça
São José e eu trabalho todos os dias defendendo este Governo, defendo
as ações que vão para o município de Timon. Não vou aceitar um
Deputado chegar a esta tribuna e tentar desqualificar o trabalho do
Deputado Rafael Leitoa. V. Exa. Não! V. Exa não tem moral para falar
de mim aqui. V. Exa. tem que explicar para o povo é essa licença médica
vergonhosa que V. Exa. tirou e que até hoje não consegue explicar, se é
torção de testículo, se é problema de coluna! Isso V. Exa. tem que
explicar para o povo do Maranhão. E isso eu espero que V. Exa.
expliquem bem, porque isso atinge inclusive o Regimento desta Casa.
V. Exa. não tem 20% de presença no ano de 2017 nesta Casa e isso
questiona até a legitimidade do seu mandato, Deputado Alexandre.
Então não vou aceitar que um Deputado da sua altura questione o meu
trabalho. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente, eu fui citado e espero que V. Exa. tenha a compreensão de
me dar o tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, eu vou só colocar em
votação...

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
prefiro que seja agora, por favor. Eu vou usar o tempo que tenho
direito para responder os absurdos que o colega falou.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu vou conceder após a votação do Orçamento.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Por
favor, eu tenho direito agora, Deputado Othelino Neto. V. Exa. teve
sempre de mim compreensão. Por favor, eu quero agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu estou lhe dando a solução, se V. Exa. quiser
encaminhar...

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
preciso e quero agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, me escute, por gentileza.
Se V. Exa. quiser encaminhar pelo seu Bloco, V. Exa. pode fazê-lo, aí
aproveita e argumente.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – O
Deputado Eduardo Braide está aqui dizendo que vai encaminhar pelo
Bloco. O tempo que eu estou pedindo é uma vez que o colega que
acabou de sair da tribuna fez menção, várias vezes, ao meu nome com
ataques diretos e pessoais.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tudo bem, Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, acho que o Deputado Wellington tem educação necessária
ao saber que falei e que ele pode falar depois de mim.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Aguardo. Aguardo, Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, só uma questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre Almeida, V. Exa. tem dois
minutos para fazer a defesa por conta dos ataques pessoais. Peço-lhe
só um instante para que eu conceda uma questão de Ordem ao Deputado
Campos e que se for, Deputado Campos, para encaminhar, peço a V.
Exa que aguarde só o pronunciamento do Deputado Alexandre e em
seguida V. Exa encaminha. Pode ser?

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Então aguardo.
Aguardo sim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Grato pela gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu quero, antes de tudo, lamentar
a postura de um colega que pela convivência, que todos aqui presenciam
de mim, é de respeito e de muita gentileza. O colega aqui colocou em
dúvida o atestado médico que eu apresentei quando pedi licença de
120 dias para me tratar. Presidente, eu ano passado fiz uma cirurgia de
torção no testículo no hospital em São Paulo. Esse é um assunto que
agride muitos homens, porque toca uma parte sensível masculina de
todos nós. Da mesma forma, eu tenho um problema de arritmia cardíaca,
que também fiz um tratamento com o Doutor Kalil, em São Paulo. E
por conta de praticar corrida, inclusive eu acho até que a corrida foi um
dos motivos para a minha torção no testículo, eu também comprometi
a minha coluna. Utilizei o atestado médico que exigia de mim o maior
tempo de recuperação e vem um colega agora colocar em dúvida esse
atestado. Faz eu refletir muito sobre os princípios dele na vida política.
Lamento muito, colega deputado, que sempre tive muito respeito por
V. Ex.ª. V. Ex.ª agride gratuitamente. V. Ex.ª ofende gratuitamente. Mas
eu vou pedir a Deus, colega Deputado Rafael Leitoa, Vossa Excelência
que pratica corrida, nunca tenha torção no seu testículo. Vossa
Excelência que pratica a corrida, é até motivo de piada, mas quem sabe,
sabe que é um fato grave. Eu vou pedir a Deus, colega Deputado Rafael
Leitoa, para V. Exa. nunca ter problema de arritmia cardíaca. Eu vou
pedir a Deus para V.Exa. nunca ter problema na sua coluna para que
V.Exa. possa praticar a corrida em condições físicas. Porque Vossa
Excelência sem argumentos agrediu alguém que respeita todos nesta
Casa. Faltou argumento, colega, faltou. Vossa Excelência votou contra
um milhão e oitocentos mil aqui no orçamento que iria garantir uma
Unidade de Segurança Comunitária para Timon. Faltou argumento a
Vossa Excelência, sabe por quê? Porque Vossa Excelência sabe do meu
trabalho em Brasília e torce todo dia, Deputado Edilázio Júnior, para
uma bandeira que eu carrego durante essa minha trajetória na vida
pública não aconteça que é o asfaltamento da MA – 040. Foi até bom
Vossa Excelência perguntar, por que eu falto tanto aqui a Assembleia
porque eu vou dizer a Vossa Excelência, que já sabe. Eu estou me
dedicando em Brasília a conseguir o que o Governador Flávio Dino não
faz pelo Maranhão. Eu estou trabalhando em Brasília buscando recursos
para resolver problemas em Timon que o Governador Flávio Dino não
faz e não consegue resolver. Vossa Excelência, inclusive, de forma muito
irresponsável inventou uma audiência com o Governador do Maranhão
porque sabia que eu estava avançando com o asfaltamento da MA-040
que liga Timon a Matões pela CODEVASF, aí V. Exa. inventou uma
fotografia com o Governador do Maranhão, e o Governador do
Maranhão disse nas redes sociais que ele iria fazer as pontes da MA-
040, este ano e no próximo ano iria asfaltar, cadê? Cadê, deputado
Bira, V. Exa. que participou da foto, cadê as pontes da MA- 040?
Cadê, colega deputado Rafael Leitoa, as fotos que V. Exa. disse que o
Governador do Maranhão iria fazer da MA- 040, o tempo acabou e a
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verdade vai ser dita porque os paladinos da moral, da ética foram
embora, os justiceiros aqueles que votavam contra o orçamento da
comunicação de Roseana estão votando mais do que Roseana fazia no
seu governo, aqueles que votavam com a transparência no governo de
Roseana sumiram, correram.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Vou
então usar o tempo do Bloco para encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Mais já foi usado, deputado Alexandre, peço
que conclua.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Então,
vou concluir. Eu quero dizer que eu com todo respeito aos colegas,
aqui nesta Casa, não sou profissional da política como o colega deputado
Rafael Leitoa é, depende do subsídio no final do mês.

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

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para
orientar a votação pelo Bloco.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR - Senhor
Presidente, antes até do encaminhamento do Deputado Eduardo Braide,
eu queria pedir a verificação de quórum, Senhor Presidente, que pelo o
que eu estou vendo aqui, creio eu que não tem mais 22 parlamentares
da base governista.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Peço que zere o painel e libere para os deputados
registrarem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - E o Partido
Verde continua em obstrução, Senhor Presidente...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Partido Independente também em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Em
solidariedade aos servidores do Poder Judiciário, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação, o projeto de lei.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
eu só tinha pedido a palavra antes para orientar, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Somente
para lamentar, também fui citado e nem pedi para manifestar, mas
lamentar as palavras do Deputado Rafael Leitoa, não vou dar nem
resposta, porque eu tenho certeza, pelo pouco que o Deputado Rafael
Leitoa, que eu conheço ele, ele deve estar arrependido daquilo que
falou ali da tribuna, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação, o projeto de lei nº 259/2017. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Com os
votos contrários dos deputados Wellington do Curso, Edilázio Júnior
e Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor presidente, questão de ordem, deputado Wellington do Curso.
Mais uma vez eu quero deixar registrado o meu voto contrário por
conta do lançamento na Secretaria de Comunicação ser exorbitante em
detrimento das outras secretarias.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação a redação final do orçamento. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Com o voto contrário dos deputados Adriano Sarney, Edilázio
Júnior e Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
presidente, queria lembrar Vossa Excelência, conforme a anuência de
Vossa Excelência, de que junto com o projeto do orçamento também
votar a redação final do projeto que foi votado aqui por esta Casa da
TRFM. Foi o acordo que nós fizemos há pouco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação o parecer do projeto de lei 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 de controle
e monitoramento e fiscalização das atividades de transporte, manuseio,
armazenagem, aproveitamento de recursos minerários em redação final.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Os deputados que aprovam permaneçam como
estão.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - É só um
pedido do deputado, do líder do bloco, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Mas já está em votação, deputado Braide,
deputado Max, não já estava em votação, colhendo os votos, não,
deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, o pedido que eu vou fazer é outro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Mas está em votação, nós não temos como
voltar para encaminhar, a votação está sendo feita.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Antes de o senhor colocar em votação, eu pedi
pela ordem. Pode pegar aí a gravação, as notas taquigráficas, eu lhe
pedi duas vezes pela ordem que era exatamente para solicitar a votação
nominal da votação.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Deputado Braide, em redação final. Por maioria,
os deputados rejeitaram o projeto de lei.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
eu gostaria então que fossem registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O projeto de lei foi rejeitado em redação final
com os votos contrários dos deputados Glalbert Cutrim, Doutor Levi,
Stênio Rezende, Ricardo Rios, Fábio Macedo, Zé Inácio, Raimundo
Cutrim, Hemetério Weba, Vinicius Louro, Ana do Gás, Rafael Leitoa,
Junior Verde, Paulo Neto, Valéria Macedo, Sérgio Frota, Toca Serra,
Marco Aurélio, Rogério Cafeteira, Léo Cunha, Cabo Campos, Francisca
Primo, Roberto Costa, Fábio Braga, Francisca Primo e Antônio Pereira.

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) - Só uma dúvida, uma consulta que faço à Mesa. Tendo em
vista que o Projeto foi aprovado e que a Redação Final foi rejeitada, o
que vai acontecer com o Projeto? Se ele será encaminhado na forma
original sem a Emenda, que foi para a Redação Final. Eu gostaria de
fazer esta consulta à Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Respondo já, deputado. Deputado Cabo
Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Eu gostaria só de falar a respeito do orçamento, no que tange
a Comunicação, é que esse orçamento que estamos votando, Senhor
Presidente, para a Comunicação de R$ 61,967 milhões são para duas
Secretarias: uma, da Secretaria de Estado de Comunicação e a outra de
Assuntos Políticos. E no Governo passado, Senhor Presidente, eu
estou aqui com o demonstrativo que aponta R$ 64 milhões somente
para a Secretaria de Estado de Comunicação Social. E mais, Senhor
Presidente, mais R$ 2,772 milhões para a Secretaria de Estado de
Assuntos políticos. Ou seja, na somatória vai para R$ 67 milhões. Ou
seja, o Governo Flávio Dino está diminuindo o Orçamento com relação
ao Governo passado e não entendo o porquê da reclamação com relação
à despesa da Secretaria de Comunicação. Portanto, fica aqui meu
adendo, Senhor Presidente, para que todos aqueles que estão votando
a favor, que fiquem com a consciência tranquila, que estamos é
diminuindo o orçamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - A votação já foi concluída. As dúvidas que V.
Exas. têm, recebemos como questão de ordem e pedi aqui que a
assessoria da Mesa avalie e em seguida responderemos. Vamos dar
prosseguimento à Ordem do Dia. Projeto de Lei n.º 116/2017, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. (lê). Deputado Max para discutir.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– Presidente, eu vou usar a palavra agora e para mim está bastante
claro. Os Projetos de Lei que sofreram emendas têm que ter a redação
final, isso é o que prevê o Regimento. Foi aprovado o Projeto, então
esta Casa já deliberou que isso deve se tornar uma lei. Agora, como a
redação final não foi aprovada, implica que a Emenda não foi aprovada,
mas o projeto original foi aprovado. Mas antes de subir à tribuna, eu
gostaria só que se confirmasse essa interpretação do regimento que é a
correta.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem. Só para contribuir, a redação final, segundo
nosso regimento, ela serve para incluir o texto da Emenda no projeto
que foi aprovado. O projeto foi aprovado por esta Casa. Então, o texto
original do projeto foi aprovado. Se a redação final foi rejeitada, significa
dizer que aquele texto da Emenda não entrará no projeto. Será
encaminhado à sansão, mas o projeto não pode deixar de ser
encaminhado à sansão, porque originalmente ele foi aprovado.

O SENHOR PRESDIENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu pedi, como eu já disse aos senhores, que a
consultoria aqui nossa estude aqui, porque é uma situação sui generis,
e possa me dar uma posição logo em seguida sobre o assunto. Enquanto
isso, seguiremos com a Ordem do Dia. Projeto de Lei 116, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, estou inscrito para discutir. Seria importante, Presidente,
porque essa questão eu acho que não há duvidas. O regimento é bastante
claro. V. Ex.ª pode usar o assessor.

O SENHOR PRESDIENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Há dúvida, sim, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Porque o projeto
em si foi aprovado. O que não foi aprovado foi a votação. A votação é
subsidiária. O conteúdo principal é o projeto. O projeto foi aprovado.
A redação é uma questão subsidiária. Não há duvida sobre isso.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para
ratificar, Senhor Presidente, nós acabamos de votar...

O SENHOR PRESDIENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, não é tão claro quanto V.
Ex.ª diz. O artigo 210 deixa dúvidas, por isso que eu não posso dar a
Vossas Excelências agora uma definição por esta Mesa, por esta
presidência. Se Vossas Excelências lerem o artigo 210, ele não é claro
com relação a isso. Há uma interpretação até que sugere que não sendo
aprovado em redação final o projeto de lei não vai à sansão. Muito
embora eu compreendo o argumento apresentado pro V. Ex., Deputado
Braide. Então, eu não terei agora neste minuto como dar já a posição
que o Deputado Max cobrou, mas a consultoria vai ficar aqui reunida
tratando. Deputado Max, se V. Exa. quiser usar a tribuna para o projeto
de lei do Deputado Bira que está em votação, a tribuna está à sua
disposição.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, enquanto o Deputado Max sobe à tribuna...

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deixar
claro que o plenário é soberano, o plenário aprovou o projeto de lei...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – E depois desaprovou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não, a
redação final. A redação final serve tão somente para incluir no texto
que será encaminhado à sanção aquilo que for objeto de emenda, mas o
projeto deve seguir na forma original.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Fica o registro. Deputado Max, V. Exa. tem a
palavra.
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do

orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, galeria...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, só para arrumar o som, então o Deputado Max
utilizar o outro lado da tribuna, porque está com um ruído muito forte
e está com falha de comunicação aí.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que reinicie a conferência do tempo do
Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela
TV Assembleia e pela internet. Senhores deputados, meus pares, meus
colegas, estou nesta Casa há 14 anos, aprendi durante esse tempo a
vencer e a perder. Isso faz parte da democracia e a margem que o
Legislativo tem para dar resposta aos anseios da população, em termos
de legislação, é muito pequena, a maior força do Legislativo talvez seja
a palavra, a tribuna, e eu vi aqui nesta Casa e não estou aqui para
aprovar um projeto do deputado Bira instituindo o Dia do Bombeiro,
é simbólico, talvez seja uma homenagem singela, é o que nos resta
legislar, é meritório, então como deputado eu fico satisfeito em votar a
favor dessa matéria, vai mudar a vida da população do Maranhão?
Não, mas vai homenagear uma categoria importante que faz o trabalho
e a arrisca a sua vida. Então, eu sou a favor, são pequenas vitórias que
nos incentiva na vida pública, essa talvez seja uma pequena vitória do
deputado Bira que eu me solidarizo e desta Casa, e tem dia que a gente
perde, mas talvez nós não percamos. Eu vi aqui uma matéria de um
alcance incomensurável para o estado do Maranhão onde não houve
questão partidária, um projeto que permite uma arrecadação a mais de
duzentos e cinquenta milhões para o estado do Maranhão, no próximo
ano, duzentos e cinquenta milhões e aí, deputado Antônio Pereira, nós
estamos legislando grande, nós estamos viabilizando recursos para
atender a população mais carente daqui do nosso estado, lá em
Açailândia, lá em La Rocque, aquela ponte, aquele hospital, aquele
centro de saúde que o governo diz que não tem dinheiro para fazer, nós
estamos dando a oportunidade para ele ter o dinheiro para fazer, para
executar e eu vi que essa matéria aqui não foi partidarizada, até porque
esse é um projeto que eu defendi ele pelo mérito, porque esse projeto
já existe em outros Estados, essa taxa já existe em outros Estados, eles
já recebem há algum tempo e o Maranhão não recebe e é impactado
com essas grandes mineradoras. Essas grandes fortunas que existem no
Brasil e no mundo, a Vale do Rio Doce é uma pleia internacional, é uma
multinacional, a Alumar é uma multinacional, ela não paga ICMS para
o povo do Maranhão, por causa da Lei Kandir. Ela não paga a taxa do
minério para o povo do Maranhão, mas paga para o Pará, paga para
Minas Gerais, paga para o Amapá, ela não paga o SEFEM para o povo
do Maranhão, mas paga para o Pará, paga para Minas Gerais, paga
para o Amapá e o discurso que sempre houve aqui, principalmente da
oposição e com o meu apoio, é que passa o minério aqui e a gente fica
vendo o navio levar o minério e a nossa riqueza e não fica nada para o
Maranhão e é verdade, porque não é verticalizada a produção do minério,
Deputado Alexandre Almeida, não se faz aqui uma siderúrgica, não se
faz aqui uma indústria de transformação, não se gera emprego qualificado
para o Maranhão e eu vi que nós debatemos essa matéria aqui no
mérito, muitos deputados aqui estavam indecisos, e foi no debate, na
discussão, no convencimento e não na partidarização que foi aprovada
essa matéria. Ontem, eu subi à tribuna para a aprovação dessa taxa,
muitos deputados aqui estavam em dúvida e foi questionando,
debatendo que a gente aprovou 250 milhões, por ano, para o Maranhão.
E eu aqui o fiz porque é um projeto para o Maranhão, eu sou um
deputado que não sou da Base do Governo, eu poderia não fazer essa
proposta, porque quem vai usar esse dinheiro é o atual Governador

Flávio Dino, mas eu fiz porque é para o bem do Maranhão e esse foi o
debate que a gente teve aqui em alto nível que foi aprovado o projeto.
Agora é triste a gente verificar que a base do Governo que foi
convencida, votou a favor de um projeto que está na linha do Governo,
de taxar as grandes fortunas e não existe fortuna no Maranhão maior
do que das multinacionais, como a da Vale do Rio Doce e da Alumar e
na Redação Final uma matéria que foi votada há 15 minutos com ampla
maioria desta Casa, é que se submete para derrubar um projeto que no
mérito votou favoravelmente. Esses dias a gente fica triste de ser político
e de ser deputado, diminui o nosso mandato, eu fico muito triste, fico
muito triste, porque esse projeto iria, a área do Itaqui/Bacanga é uma
das áreas que mais precisam de investimentos aqui no Maranhão, onde
estão as grandes indústrias, é lá que a Vale está situada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max, pela ordem, rapidinho. Senhor presidente deputado Othelino, eu
acho que por aqui constou o tempo de cinco minutos como sendo
encaminhamento quando na verdade são dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Que acrescente mais cinco minutos ao deputado
Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – A área do Itaqui/
Bacanga é onde está o coração da Vale do Rio Doce poluindo o nosso
mar, porque lá fica o mercúrio, lá ficam os particulados e quem controla
essa poluição é a própria Vale do Rio Doce. Como a Alumar que deixou
a lama vermelha lá, se houver um vazamento, vai contaminar todo o
subsolo e as águas do Maranhão. Nós temos esse passivo, e não temos
recursos que os outros estados têm. Essa taxa que nós colocamos aqui
e que esta Casa votou existe em todos os estados onde há atividade
mineral. Minas Gerais recebe um bilhão de reais, o Pará recebe um
bilhão de reais, mas nós não temos direito a receber 250 milhões de
reais. Eu lamento. Eu não vou aqui atacar nenhum colega, porque
nunca o fiz, nunca agi dessa maneira, mas essa decisão me parece que
é orientação do governo, e esse projeto aqui está desde 2015 e em
nenhum momento eu fechei a porta ou fui intransigente contra esse
projeto. Abri para o governo apresentar proposta, para apresentar
emenda, para aprimorar o projeto, a própria Vale do Rio Doce pediu
uma audiência comigo, eu permiti audiência com a Vale do Rio Doce.
Se tivesse alguma coisa incorreta para aprimorar o projeto, eu faria.
Está há cinco dias aqui na urgência. Alguns deputados da base do
governo me pediram para não votar porque eles queriam aprovar o
projeto e eu aguardei a posição do governo do Estado que não chegou.
A Fiema me procurou também. Quando eu fiz as minhas argumentações,
o representante da Fiema disse que era a favor do projeto. Agora nós
temos um discurso de que as multinacionais exploram o nosso país e
levam as nossas riquezas e, no momento da gente fazer o mínimo de
justiça e parte desses recursos reverterem para a população mais pobre
do Maranhão, a gente vota a favor do mérito e depois há essa decisão
de votar contra a redação final. É um dia em que eu me entristeço
realmente de estar aqui como deputado. Lamento profundamente que
não seja um projeto, deputado Antônio Pereira, do meu interesse
pessoal. Não estou defendendo aqui o interesse paroquial do município
onde eu sou votado, não estou fazendo isso, estou defendendo o
interesse do estado do Maranhão, querendo fazer um grande debate
nesta Casa aqui. Esse projeto está na linha da defesa do atual governo
que quer taxar as grandes fortunas. Aumentou o imposto do ICMS do
combustível que atinge toda população mais pobre porque, para fazer
transporte, precisa-se de combustível, o que encarece todos os produtos
da linha produtiva. Aumentou o preço da energia do ICMS, penalizou
os mais pobres, e agora na hora de cobrar dos mais ricos, das
multinacionais que ficam com a nossa riqueza, a gente se ajoelha, a
gente se agacha para essa posição. Eu lamento muito, lamento
profundamente. A Vale esteve aqui ao longo do tempo fazendo suas
ponderações. Acho que não convenceu porque a maioria dos deputados
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votou a favor e, dez minutos depois, mudaram de posição. Deputado
Marco Aurélio, 250 milhões para Imperatriz por ano, o que isso não
vai fazer naquela cidade, deputado Marco Aurélio? Como é que nós
podemos abrir mão desse recurso que o Pará tem, que o Amapá tem,
que Minas Gerais tem?! Por que nós vamos abrir e aumentar o ICMS
do combustível, aumentamos o ICMS na energia?! A Vale do Rio Doce
teve o maior lucro do último trimestre em todo o Brasil, foram sete
bilhões, mas não pode pagar o que ela paga para os outros estados?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado
Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Eu quero parabenizar V. Exa e me solidarizar com V. Exa. que realmente
é de se entristecer. Onde fica a credibilidade, na verdade, daqueles que
nos enxergam, daqueles que estão nos vendo. Uma vez que há dez
minutos foi aprovado, por ampla maioria, sem discussão e na hora da
redação final, poucos minutos depois tudo muda sem ter nada plausível,
sem ter tido uma discussão, uma contraproposta, sem nada, sem nada.
Duas ligações e esta Casa, a bel prazer do Governo, muda e desfaz
aquilo que já foi feito. E o projeto foi aprovado. Nós não podemos
aqui rasgar o Regimento desta Casa para agradar Governador. O projeto
foi aprovado. Agora, se o Governador quiser vetar o projeto, é um
direito dele. Agora não podemos aqui mudar as regras do jogo para
agradar Governador. Assim como foi anteontem, que foi aprovada a
questão da lista dos fantasmas, que foi aprovada e depois colocou em
votação de novo, porque iria desagradar ao Governador essa lista dos
fantasmas. Da mesma forma agora que foi aprovado o projeto e a gente
voltar atrás daquilo que foi aprovado há poucos minutos, será se vale
a pena continuar aqui, esta Casa, como a Casa do Povo? Sendo submissa,
sendo subserviente ao extremo? Uma coisa é você ser da base de apoio
do Governador, outra coisa é você rasgar suas convicções em um estalar
de dedos. Então, Deputado Max, quero dizer a V. Exa o seguinte, que
o projeto foi aprovado e agora cabe somente ao Governador vetar. E V.
Exa é muito feliz quando fala isso. Ainda ontem na TV Guará uma
entrevista do Governador Flávio Dino, ele fala em taxar as grandes
fortunas, de taxar os empresários, que tudo mudou e ele faz justamente
o contrário. Aqui ele taxou é aquele microempresário, aumentou o
ICMS na conta de energia, na conta de combustível, na conta de telefone,
que prejudica a população e agora que o Estado pode arrecadar R$ 250
milhões a mais, ele acha ruim? Ele não quer? Ele só quer o dinheiro se
for daquele mais necessitado? Só vale os milhões do imposto se for
pago por aqueles que mais necessitam? Há algo de estranho nisso,
Deputado Max Barros. E quero dizer a V. Exa que cabe ao Governador
agora vetar, mas a matéria foi aprovada, Presidente Othelino. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, peço a V. Exa. que conclua. Já
passou um minuto e quinze do seu tempo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, agradeço a aquiescência de V. Exa. e vou concluir como V.
Exa. determina.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Apenas solicitei.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Uma solicitação
de V. Exa. a gente acata. Eu queria dizer a todos aqui que não faço
política aqui agredindo ninguém, nem Governo que discordo dos
projetos não agrido, o governo, eu discuto os projetos. Essa tem sido
a postura nesta Casa. E também não faço briga por questões paroquiais,

sempre discuti nos municípios onde a gente é votado, aqui na Assembleia
procuro discutir os grandes projetos. Dizer que esta Casa é maior do
que todos nós e que essa atitude de querer desfazer um projeto que foi
há 10 minutos aprovado, um projeto que é justo socialmente, que traz
dinheiro para o Governo do Estado para investir em causas sociais,
seria lamentável se isso acontecesse. Seria uma decepção não pessoal.
Eu estou fazendo aqui pelo menos a minha parte. Eu tenho a consciência
tranquila que eu estou fazem a minha parte. Agora a Casa que iria se
diminuir se isso prevalecesse e o Governo iria entrar em uma
contradição terrível. Até porque esse projeto é ipisis litteris o que tem
em Minas Gerais e no Pará. Então não tem questão de ilegalidade nem
de valor absurdo. Não tem nada, e teve espaço para o Governo aditar
o projeto aqui, que eu poderia concordar. Então é uma contradição no
discurso do Governo e na votação desse projeto. Eu faço aqui... Um
projeto que é para o Maranhão, não é um projeto paroquial e que
permite o Governo ter 250 milhões em caixa a mais para atender as
demandas sociais. Eu lamento, presidente, eu sou contra a judicilização
da política. Eu acho que utilizar a polícia, o judiciário, as questões
políticas deviam ser resolvidas nesta Casa. Essa é a minha posição,
mas eu queria dizer a Vossa Excelência que ainda não tem uma posição
final sobre a interpretação da negação da não aprovação da redação
final. E eu tenho convicção que o Bráulio, que é um grande assessor
desta Casa aqui, que nos presta muito serviço aqui e sabe que a redação
final se dá quando se tem uma emenda, e que se não for aprovada a
redação final, a emenda não foi aprovada, mas o projeto original continua
valendo. E com todo respeito a Vossa Excelência, se não for essa
interpretação da Mesa, eu vou judicializar pela primeira vez na minha
vida uma questão política, muito obrigado senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação, os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 310, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, em discussão, em votação, aprovado. Projeto
de Lei 311, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Em discussão. Em
votação. Aprovado. Projeto de lei 312, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, em discussão, em votação. Aprovado. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Solicitar a Vossa Excelência conferência de quórum por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Peço que zere o painel e que os deputados que
assim o desejarem confirmem suas presenças. Peço aqui que verifiquem
para que eu consiga também registrar a minha presença enquanto isso
já tem quórum. Sigamos com a Ordem do Dia. Projeto de Decreto
Legislativo nº 015 em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Decreto
Legislativo nº 016 em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa nº 020, do Deputado Edson Araújo, está ausente,
fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa
nº 031, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim concede Medalha
Manuel Beckman ao Capitão da Polícia Militar, senhor Pitágoras
Mendes. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 041, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Projeto
de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado Cabo Campos. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Moção nº 032, 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. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
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Requerimentos à deliberação do plenário. Requer depois de ouvido o
plenário seja encaminhado requerimento de aplausos e congratulações
ao time de basquete masculino do Moto Club. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 999, de autoria do Deputado Rafael Leitoa.
Em discussão. Está inscrito para discutir o Deputado Eduardo Braide,
por 10 minutos, com apartes. Senhores deputados, a sessão está
prorrogada para a conclusão da Ordem do Dia. Com a palavra, o deputado
Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, vamos discutir agora o Projeto de Lei nº 33/2017, inclusive
há sobre a Mesa, neste momento, um requerimento para que haja a
votação em regime de urgência deste projeto de lei. Esse projeto,
senhores e senhoras deputados, é um projeto pelo qual o governo do
Estado Legislativo autorize o Poder Executivo a celebrar termos
aditivos aos contratos firmados com a União com base em leis federais.
E aí, senhoras e senhores deputados, ao lerem a mensagem juntamente
com o projeto.../2017 vocês verificam que em nenhum momento o
governo do Estado diz quais são os contratos que quer os termos
aditivos celebrados com a União. E foi justamente por conta disso que
apresentei um requerimento de informações à Secretária Estadual de
Planejamento, para que ela pudesse prestar as informações necessárias
a esse pedido de autorização pela Assembleia Legislativa em relação a
esses termos aditivos. Infelizmente, a Mesa Diretora negou o pedido
na sessão de ontem. Logo após, senhor presidente, mais à frente, na
Ordem do Dia de hoje, nós temos o item 22 que tem o requerimento de
nossa autoria que recorria ao Plenário para que a Secretaria de Estado
de Planejamento possa prestar os esclarecimentos necessários. Como
é que a Assembleia do Maranhão vai autorizar o Poder Executivo a
celebrar aditivos se ela não sabe quais são os contratos que serão
aditivados? E aí a pergunta que faço, conversei com um deputado da
base que me disse que os contratos eram do BIRD, conversei com
outro deputado da base do governo que me disse que os contratos eram
da Caixa Econômica Federal. O governo não tem a preocupação sequer
de informar aos seus deputados da base do que tratam esses contratos
que ele quer ver renegociados e aditivados. Isso aqui, senhor presidente,
é o que contradiz tudo aquilo que o governo fala sobre transparência,
quando (inaudível) do governo do Estado dizer quais são os contratos
que ele quer renegociar. Aqui mesmo eu votei favorável, há alguns dias,
à renegociação de dois contratos do BNDES, mas por que nós
apresentamos um requerimento de informações à Secretaria de
Planejamento e, em seguida, a referida secretaria prestou informações
a esta Casa. Por conta disso, nós, do bloco, decidimos votar
favoravelmente à autorização solicitada pelo Poder Executivo. Mas
esse caso, Senhores e Senhoras Deputados, é um absurdo. O Poder
Legislativo autorizar o Governo do Estado a celebrar aditivos sem nem
saber com o que ele vai celebrar aditivos? Sem nem dizer os contratos
que quer ver renegociados. Senhores e Senhoras Deputados, hoje é um
dia que realmente deve entrar talvez para a história desta Casa, tamanha
as situações que já aconteceram aqui, mas não quero acreditar que este
dia vai se concluir com mais essa aberração do Poder Executivo. Uma
autorização que será dada, que ele não tem nem certeza se terá alguma
validade, porque em nenhum momento o Projeto de Lei faz referência
a que contratos que quer ver renegociados, mas se o Governo pediu e
talvez se esse for o entendimento da base, certamente haverá de passar
aqui. Lamento, Senhor Presidente, que um Governo que diz que é
transparente, que diz pregar a transparência, encaminhe um Projeto de
Lei a esta Casa sem explicar o que ver e o que pretende ver renegociado
objetos de termos aditivos. O Governo deveria, Senhor Presidente,
primeiro ter orientado aos seus Deputados a aprovarem um simples
requerimento de informação. Mas o que fez foi exatamente o contrário.
Um simples requerimento de informação, Deputado Wellington do
Curso. E aí vejo aqui Deputados que esbravejavam antes, que tem que
ter transparência, que tem que ter tudo e votam contra um requerimento
de informação de uma matéria que deveria constar no Projeto de Lei na

Assembleia para que a gente pudesse analisar o mérito, se devemos ou
não votar favorável. Mas é assim, Senhores Deputados, o projeto para
que não houvesse a discussão maior, e não sei quais são os milhões que
o Governo do Estado vai renegociar, tem que tramitar em Regime de
Urgência. E é por isso que há o pedido de tramitação em Regime de
Urgência desse projeto. Fica aqui, Senhor Presidente, o nosso repúdio
à forma como o Poder Executivo trata esta Assembleia Legislativa. O
Projeto de Lei que foi encaminhado a esta Casa diz tão somente o
seguinte, Artigo 1º: fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos
aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei 9.496,
de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória 2.192-70, de 24 de
agosto de 2001, relacionados com prazo adicional, redução
extraordinária da prestação mensal de dívidas, modificação do
programa de reestruturação e de ajuste fiscal, modificação do
programa de reestruturação e ajuste fiscal de que tratam a Lei
Complementar 148 e 156 do Governo Federal. E aí, Senhores e Senhoras
Deputados, a pergunta que se faz é: o que o Governo do Estado
pretende renegociar, Deputado Edilázio? É o contrato do BNDES? É o
contrato com a Caixa Econômica? É o contrato com o Banco do Brasil?
É o contrato com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário?
É algum contrato que já foi celebrado anteriormente? Qual o medo do
Governo ser transparente e prestar a esta Casa as informações
necessárias para que a gente possa fazer o juízo de valor em relação à
votação, ou não, do requerimento de urgência, Senhor Presidente. Mas,
infelizmente, esta Casa nega o pedido de informações à Secretária de
Planejamento e o mais grave: nega aos deputados dessa Casa o direito
de saberem o que estão votando. Quem garante que o que está sendo
votado não prejudicará a vida dos maranhenses mais a frente? Deputado
Max Barros, qual é valor que o Estado terá que pagar a mais por
solicitar essa carência? Quantas prestações a mais serão incluídas na
costa do povo maranhense para autorizar essa renegociação? Nada
disso a Assembleia Legislativa do Maranhão sabe. Nenhuma dessas
informações chegou com este projeto encaminhado pelo Governador
do Estado. Eu gostaria sinceramente de perguntar a alguém da base do
Governo que pudesse me dizer o que na Assembleia será votado caso
esse requerimento de urgência seja aprovado. Qual é o contrato que
será renegociado? Quais são as obras que serão beneficiadas? O que o
Estado terá de economia? Qual é o percentual que o Estado deixará de
pagar por mês? Mas que comprometerá as futuras gerações, caso seja
aprovada essa renegociação. Mas nada disso, senhores deputados.
Nenhuma dessas informações consta no presente requerimento.
Infelizmente, mais uma vez, o Governo do Estado encaminha a esta
Casa uma mensagem que não tem as informações necessárias para que
essa Casa possa apreciá-la. E é por isso, Senhor Presidente, que o
nosso voto será contrário ao requerimento de urgência nº 999/2017.
Exatamente porque não tem as informações necessárias para que a
gente possa apreciá-lo. Por outro lado, Senhor Presidente, o pleito que
fica é para que essa matéria seja retirada da Ordem do Dia de hoje.
Logo mais a frente, nós temos o pedido de informações que será
apreciado por esse plenário. E ai, sim, o Governo e a sua base daria um
atestado de que realmente é transparente ao autorizar que a Secretária
Estadual de Planejamento possa prestar as informações necessárias.
Senhor Presidente Deputado Othelino, antes de descer à tribuna e
antes de orientar, também eu solicito a verificação de quórum da presente
sessão, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, V. Exa. solicitou verificação
de quórum? Peço que zere o painel. Deputado Rafael já inclusive havia
feito a solicitação. É uma solicitação complementar. O Deputado Braide
quer garantir que façamos a conferência de quórum. Requerimento do
Deputado Rafael leitoa. Os Senhores Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Com os votos contrários dos
deputados Max Barros, Eduardo Braide, Wellington do Curso e Adriano
Sarney. Requerimento seguinte, deputada Nina está ausente. Deputado
Alexandre Almeida também votou contra. Peço que registre.



QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA44
Requerimento nº 1.007, de autoria do deputado Eduardo Braide, requer
depois de ouvido o plenário seja incluído na Ordem do Dia o projeto
de lei nº 338, de autoria do Poder Judiciário, que altera os vencimentos
dos servidores. Deputado Max, Vossa Excelência vai discutir?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Não, presidente,
eu queria fazer uma solicitação à Vossa Excelência é que estou
aguardando, eu sei que Vossa Excelência não definiu. Para mim está
bastante claro que o projeto foi aprovado, mas que pelo menos até a
sessão de amanhã, que é a última sessão, eu tenha a posição final a
respeito da interpretação da Mesa. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, Vossa Excelência vai
encaminhar daí? Vossa Excelência está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu peço a
atenção das senhoras e senhores deputados que o que nós apreciaremos
agora é o requerimento de inclusão na Ordem do Dia do projeto de lei
nº 338 de 2017, de autoria do Poder Judiciário, que garante o reajuste
dos vencimentos dos servidores. Esse é um tema que já foi bastante
discutido, objeto de polêmicas nesta Casa, senhor presidente. Mas eu
gostaria só de registrar que nós temos neste momento, aqui nesta Casa,
vários servidores do Poder Judiciário que estão nos corredores, aqui da
Assembleia Legislativa, e que aguardam com ansiedade a aprovação do
presente requerimento. Portanto, senhor presidente, eu peço a atenção
dos senhoras e senhores deputados que o que nós iremos votar agora é
exatamente a autorização para que o projeto de lei dos servidores do
Poder Judiciário possa ser incluído na Ordem do Dia e, portanto, para
que fique claro e até em respeito aos servidores do Poder Judiciário, eu
solicito a votação nominal, senhor presidente, do presente requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Vou submeter então ao plenário o pedido de
votação nominal do Deputado Eduardo Braide. O Deputado Braide já
encaminhou, Deputado Wellington. Deputado Wellington, isso não
está previsto do Regimento, é pelo Bloco, ele está encaminhando pelo
Bloco. Sim, ele fez o pedido de votação nominal, mas ele é do mesmo
Bloco seu. Se Vossa Excelência localizar no Regimento, não há essa
garantia. É porque está sendo já encaminhada a votação, Deputado
Wellington, compreenda. Sim, mas ele é do seu Bloco, por coincidência.
Senhores deputados, eu vou submeter o Requerimento de urgência do
Deputado Braide. Peço a atenção de todos. Os líderes querem
encaminhar com relação ao Requerimento verbal?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente eu só gostaria de orientar. Eu gostaria de até em respeito
Senhor Presidente aos vários dias que os servidores já estiveram na
galeria, estão presentes agora nos corredores da Assembleia Legislativa,
que nós possamos deixar claro a questão da posição dos deputados
estaduais em relação à inclusão na Ordem do Dia para que não fique
mais essa questão e não paire mais nenhuma dúvida. Então, em relação
a essa situação, eu de já peço a aprovação do nosso Requerimento de
votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Os deputados que aprovam o Requerimento de
votação nominal permaneçam como estão, os que forem contrários ao
Requerimento queiram se levantar. Rejeitado o Requerimento. Em
votação o Requerimento do deputado...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, antes de Vossa Excelência colocar em votação, deixar claro
agora que o que nós votaremos é o mérito do requerimento. Se deverá
entrar na Ordem do Dia ou não o projeto de lei dos servidores. Eu
deixo isso aqui claro porque há muitos deputados que estão sendo

procurados por servidores dizendo que não têm nada contra e querem
que seja votado. Então de já eu peço que Vossa Excelência registre o
nome daqueles que votarem contrários à inclusão do projeto dos
servidores do Judiciário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Os deputados que forem favoráveis ao
requerimento do deputado Eduardo Braide permaneçam como estão.
Os que forem contrários queiram levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR – O Partido
Verde queria encaminhar, senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Basta Vossa Excelência olhar, deputado Braide.
Rejeitado o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu peço
que Vossa Excelência registre os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Vou fazer o registro, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Antes de
passar para o próximo item...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Antes de passar para o próximo item com os
votos dos deputados, deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Pois não, deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Só
queria fazer um registro. Hoje Vossa Excelência recebeu o presidente
do Tribunal de Justiça aqui, Dr. José Joaquim, e ontem nós estivemos
no palácio tratando, junto com os membros do Poder Judiciário, deste
assunto. Então hoje foi feito um entendimento com o presidente José
Joaquim e nós colocaremos em votação o projeto. Agora eu acho que
esta questão de politizar talvez tenha sido o motivo por que até agora
nós não votamos essa matéria. Então eu queria dizer que aqui não tem
nenhum deputado contra, com certeza nenhum deputado é contra votar
o aumento dos funcionários, a forma como foi conduzida, essa sim foi
bastante equivocada no meu entendimento.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Pois não, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Gostaria
que fossem registrados os votos contrários porque aqui não tem A e B,
ou é favor ou é contra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputados Ricardo Rios, Glalbert Cutrim, Leo
Cunha, Vinicius Louro, Stênio Rezende, Paulo Neto, Roberto Costa,
Marco Aurélio, Cabo Campos, Rafael Leitoa, Cutrim, Ana, Hemetério,
Valéria, Sérgio e Toca. Agora, antes de passar para o próximo ponto da
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pauta, quero esclarecer aos deputados que recebi hoje o presidente do
Tribunal de Justiça, ontem à noite nós tivemos uma reunião com o
deputado Rogério, que é líder do governo, o deputado Rafael Leitoa, o
secretário chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, a secretária de
Planejamento, Cinthia Mota, e um representante da direção do Tribunal
de Justiça. Lá discutimos amplamente o projeto, mas ficaram algumas
dúvidas. Hoje o presidente do Tribunal veio aqui, nós voltamos a
tratar sobre o projeto, enfatizei, ratifiquei ao presidente que nós aqui,
os deputados, todos, não temos nenhuma objeção ao reajuste, mas que
precisavam ser dirimidas algumas dúvidas. Inclusive, nós faríamos um
esforço no dia de hoje para dirimir todas essas dúvidas para que
pudéssemos tentar na Ordem do Dia de amanhã, embora isso ainda não
esteja definido. Agora, ratifico que não aceitarei, não é por mim, é
pelos 42 deputados, que ninguém presente nesta galeria desrespeite os
deputados em suas prerrogativas de votar da forma que lhes convém.
Isso eu fiz em diversos momentos. Já fiz intervenções diversas quando
a galeria se manifestou de forma ofensiva a deputados de governo ou
oposição. Então, todas as vezes que alguém nesta galeria ofender um
deputado ou uma deputada naquilo que é prerrogativa conferida pelo
povo do Maranhão, que é votar o projeto na forma das suas consciências,
eu farei a intervenção e, quando necessário for, determinarei que esta
galeria fique fechada para que os deputados possam votar de acordo
com as suas consciências.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPTUADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) – Senhor Presidente, quero realmente também enfatizar que V.
Exa., nesse sentido, age de forma isonômica, tanto faz ser deputado de
Oposição ou de Governo V. Exa. age dessa forma, mas esta Casa não
está agindo de forma isonômica com relação a esse Projeto do Judiciário,
uma vez que ainda ontem, salvo engano ontem ou anteontem, votamos
reajuste do Ministério Público e não houve discussão. Nós aqui votamos
sem discussão alguma a criação de três cargos de desembargadores, que
foram criados mais 19 cargos em comissão, mais a estrutura do gabinete,
material de expediente, carro para os desembargadores que onera em
muito também o Governo e não houve discussão. Então não está vendo
essa isonomia com relação aos servidores do Estado. Eu não consigo
entender quando o Deputado Rogério acaba de falar, que não existe
Deputado contra a matéria e ela não foi votada hoje e ainda está na
dúvida para manhã. Então faço apelo a V. Exa., que coloque amanhã em
votação e aqueles que acharem por bem aprovar, que aprovem. Aqueles
que acharem por bem não aprovar, que não votem, que faltem, o que
quer que seja. Agora, não é justo o Projeto estar aqui, pronto para
votar, conversar com o Presidente do Tribunal, não sei qual foi a
conversa, mas pelo que entendi do líder do Governo é que houve um
acordo para colocar em votação amanhã e ainda vem essa dúvida. E até
porque senão, e acho que V. Exa. já poderia até falar, se vai colocar ou
não, para evitar também, porque creio eu que será, talvez, o único item
da pauta de amanhã e se V. Exa. não colocar, creio eu que não vai haver
nenhum Deputado vai vir amanhã para a Assembleia. Se V. Exa. colocar,
e já falar isso, creio eu que aqueles que são favoráveis vão fazer um
esforço para vir aqui e votar esse reajuste.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, suas ponderações são justas
e até ao final de sessão nós vamos nos posicionar em relação a esse
tema.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (questão de ordem) –
Eu só queria fazer um rápido esclarecimento sobre esse tema, que acho
que o requerimento do Deputado Braide, muito embora seja um
Deputado que respeito, ele acaba atrapalhando a negociação que está
sendo feita na Mesa no sentido de colocar em pauta ou hoje ou amanhã,
porque não se mantém o diálogo com a Mesa, o Deputado Braide e os
demais que estão reivindicando que o projeto entre em pauta hoje,
como eu acho que deveria entrar hoje. Agora o que não dá é para
apresentar um requerimento e que antes de se ter um consenso, um
entendimento com a Mesa, pedir para antecipar uma votação do
requerimento para tentar constranger qualquer um dos Deputados aqui
não. Eu acho que isso não ajuda, pelo contrário, está atrapalhando a
negociação...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, acho que a matéria já foi vencida, vamos passar para o
próximo ponto.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (questão de ordem) -
Atrapalhando a negociação que inclusive poderia garantir que o projeto
entrasse em pauta hoje, porque já tem consenso da base do Governo
que o projeto será aprovado. Então, Deputado Braide, acho que esse
seu requerimento está atrapalhando a negociação que iniciou com o
diálogo com o Presidente do Tribunal, com diálogo que está havendo
por parte de V. Exa, do Deputado Rogério Cafeteira, da minha parte
com os representantes dos Sindicatos. E a nossa posição sempre é a
mesma, a minha posição em favor do Sindicato dos Servidores do
Judiciário, a de agora, é a mesma que eu tive em 2015, tive em 2016 e
estou tendo em 2017. Com certeza, enquanto estiver aqui, terei sempre
e a favor dos trabalhadores do nosso Estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max. V. Ex.ª ligou o microfone por
que quer uma questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
queria primeiro colocar que a postura de V. Ex.ª aqui tem sido
democrática e tem procurado cumprir rigorosamente o Regimento.
Nós gostamos da participação popular para acompanhar os nossos
trabalhos, é importante. Mas V. Ex.ª tem que zelar pelo Regimento, e
quando há excessos, o voto e a palavra de cada parlamentar têm que ser
respeitados. Então eu queria dizer que eu respeito as decisões de V.
Ex.ª, que tem sido estritamente dentro do Regimento e respeitando
todos os colegas da Casa. Eu faria só uma ponderação em relação a essa
questão do projeto do judiciário que dá reajuste aos servidores. Eu
acho que aqui todos os deputados aqui vão para a tribuna, mostram o
seu posicionamento, votam contra ou a favor. Isso é o nosso papel.
Quando a gente vota a favor ou contra, agrada alguns e desagrada
alguns. Agora nós teríamos que ter o ônus daquilo que é a nossa
responsabilidade. Porque eu acho que algumas coisas que são de
responsabilidade de outros poderes e que eles que têm que decidir eles
não decidem e colocam para cá e nós que temos que fazer esse papel.
Se o judiciário manda um projeto para cá dizendo que está correto, que
está dentro da lei de responsabilidade, cabe a nós votar “sim” ou
“não”. Agora se quiser ter um ajuste com o Poder Executivo, eles que
assumam. “Quem pariu Mateus que o embale”. Não cabe a esta Casa
fazer isso. Outra coisa que eu queria colocar também é que se o Governo
está negociando siderúrgica para o Maranhão, etc., etc., e essa Casa
votou uma matéria, essa é a posição da Assembleia. O Governo vete o
projeto, assuma essa responsabilidade e coloque os motivos. Agora
constranger os deputados para voltar atrás de uma decisão anterior?
Então, Presidente, primeiro parabenizar a condução de V. Ex.ª, agora
dizer que nós somos um poder igual ao Judiciário, igual ao Executivo e



QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA46
que nós assumimos a nossa responsabilidade, os ônus e os bônus. E
cada poder tem que assumir a sua responsabilidade. Se eles não querem
dar reajuste ao Judiciário, diga quem não quer dar, o que quer modificar
e não atribuir essa responsabilidade aos deputados desta Casa. Muito
obrigado, Senhor 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 – Trinta
segundos só, que eu fui citado várias vezes. Primeiro, Senhor Presidente,
lembrar que esse requerimento foi protocolado no dia 18. Não foi
protocolado hoje. O problema é que não houve quórum para votação
em outros dias. Segunda situação: essa questão é muito clara e nós
temos que falar a verdade. A intenção de colocar esse projeto na Ordem
do Dia de hoje é porque amanhã corre o sério risco de não ter quórum.
E eu já ouvi vários deputados da base do Governo dizendo que não
estarão aqui amanhã por motivos de viagem e outros motivos. Então
que fique bem claro aqui, lamento o entendimento do Deputado Zé
Inácio, mas eu estarei presente aqui amanhã para votar o Projeto dos
Servidores do Judiciário. Vamos ver se esses que estão dizendo aí que
vão estar estarão presentes amanhã também para poder votar e garantir
esse direito aos servidores do Poder Judiciário. Lamento que o
tratamento que esteja sendo dado aos servidores do Poder Judiciário
seja completamente diferente em relação a dado por outros Poderes.

O SNEHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Requerimento nº 1.010, de autoria também do
Deputado Eduardo Braide. Requer que, (lê). Senhores deputados, peço
a atenção de todos. Este Requerimento foi indeferido, foi rejeitado
pela Mesa. O Deputado Eduardo Braide recorreu para o Plenário e vou
colocar em votação, mas eu vou explicar a forma de votação. Os
deputados que desejarem manter a decisão da Mesa, ou seja, indeferir
o Requerimento, deverão permanecer como estão, e os que forem
favoráveis ao Requerimento e contrários à decisão da Mesa, devem
levantar. Está claro para todos? Alguma dúvida?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, só para encaminhar pela manutenção da rejeição do pedido
e dizer que, ontem, eu encaminhei aqui aos colegas com cópias e até
num grupo que nós temos os esclarecimentos sobre o assunto. Eu acho
que nos esclarecimentos que fiz, os esclarecimentos que encaminhei,
são mais do que suficientes para dirimir qualquer dúvida.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Vou colocar em votação, senhores deputados.
Os deputados que forem favoráveis à manutenção da decisão da Mesa...
Os deputados que forem favoráveis à manutenção da decisão da Mesa
que indeferiu o requerimento do Deputado Braide permaneçam como
estão, os que forem contrários à decisão da Mesa queiram levantar.
Mantida a decisão da Mesa, com os votos contrários dos Deputados
Alexandre Almeida, Eduardo Braide, Wellington do Curso, Adriano
Sarney, Edilázio Junior e Max Barros. Requerimento nº. 1012 do
deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº.
1013, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº. 1015 de autoria do Deputado Rafael
Leitoa. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu só
gostaria saber do Deputado Rafael Leitoa qual é o objeto do projeto de
lei que ele pede o Requerimento de urgência? Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É um projeto
de interesse do governo do estado que, com certeza, vai beneficiar o
povo do Maranhão, não estou com a minuta agora, não lembro e eu
gostaria de pedir a votação...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, nem o autor do requerimento sabe do que se trata.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
presidente, está em votação e eu não sou obrigado a decorar.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide, não é necessário
esse tipo de posicionamento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Até para
saber como eu vou me manifestar.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - O deputado Rafael tem 3 requerimentos à Mesa,
aqui à deliberação do plenário e um já foi apreciado e este outro é o que
dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Agricultura Familiar,
no âmbito do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu sabia,
Presidente, só não sabia e por conta de vários requerimentos, me
confundi com a proposição porque estava lendo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tenho certeza disso, deputado Rafael. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento 10/2017, do deputado Rogerio
Cafeteira. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da
Mesa: Requerimento 1.005 de autoria da deputada Andréa Murad.
Ausente. Requerimento 1.011 e 1.014, de autoria da deputada Nina
Melo e do deputado Júnior Verde que requer (lê) como vota o deputado
Ricardo Rios?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o deputado Stênio?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor presidente, eu quero subscrever, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Eu gostaria de
subscrever, senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Da mesma
forma, senhor presidente...
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Fica à disposição dos autores, de acordo com os
autores, os deputados todos que quiserem subscrever. Eu prontamente
agradeço a gentileza de todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Encerrada a Sessão.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE
2017 ÀS 14h20.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro aberta a Sessão Extraordinária. Permitam-
me explicar com base no regimento. A sessão foi prorrogada
exclusivamente para concluir a Ordem do Dia porque já ultrapassamos
o horário regimental. Então, pelo regimento, apensa completamos a
Ordem do Dia e de imediato já passaremos à nova sessão extraordinária
por conta dos requerimentos aprovados por este Plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
presidente, já são 14h20, todo mundo está exausto. Se amanhã for
entrar em pauta o reajuste dos servidores do Poder Judiciário, senhor
presidente, não custa nada deixarmos para apreciar amanhã essas
matérias que querem ser apreciadas agora nesta sessão extraordinária.
Se Vossa Excelência colocar amanhã o projeto do Poder Judiciário,
creio eu que nós já poderíamos encerrar e amanhã todos nós estaríamos
aqui para aprovar a base governista que é de interesse do governo e
aprovar também essa celeuma do Poder Judiciário, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, mesmo considerando suas
ponderações, nós temos quórum, já foi deliberado pelos deputados na
sessão extraordinária, nós vamos fazê-la. São dois projetos que não
têm sequer polêmica, vamos abrir a nova sessão agora. Eu vou ler aqui
para os senhores para ficar claro. Artigo 103: “O prazo de duração da
sessão será prorrogável pelo presidente, de ofício ou a requerimento
de qualquer deputado, ouvido o Plenário, por tempo não superior a
duas horas, para continuar a discussão e votação de matéria na Ordem
do Dia”. Peço que zere o painel e os deputados que assim o desejarem
confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
presidente, salvo engano, eu ouvi na leitura que deveria ser consultado
de qualquer forma o Plenário. Houve essa consulta ao Plenário?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, eu vou ler novamente para
esclarecer a dúvida de Vossa Excelência. O prazo de duração da sessão
será prorrogável pelo presidente, de ofício ou a requerimento de
qualquer deputado, ouvido o Plenário. No caso, se fosse solicitado por
um deputado. Está suspensa a sessão para que a comissões se reúnam
e se manifestem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a Sessão, informando que houve
um pedido de vistas dos três Projetos de Lei e amanhã eles serão

apreciados, como são 24 horas em razão do regime de urgência, e serão
apreciados na Sessão de amanhã. Requerimentos à deliberação do
Plenário: Requerimento n.º 1018/2017, de autoria da Deputada Valéria
Macedo. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 1023/2017, de
autoria do Deputado Antônio Pereira. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n º 1024/17, de autoria do Deputado Antônio Pereira.
(Lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Valéria. V. Exa. gostaria
de subscrever? Peço à Mesa que registre a subscrição pela Deputada
Valéria Macedo. Requerimento nº 1027/17, de autoria do Deputado
Fábio Macedo. O deputado está ausente. Não, o deputado está
presente. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na Ordem do Dia de
amanhã. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 1019
de autoria da Deputada Valéria Macedo, (lê). Como vota o Deputado
Ricardo Rios? Como vota o Deputado Stênio Rezende? Deferido.
Requerimento nº 1021/17, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
(lê). Como vota o Deputado Ricardo Rios? Deferido. Requerimento nº
1022/17 de autoria da Deputada Valéria Macedo, (lê). Como vota o
Deputado Ricardo Rios? Deferido.

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

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

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina
Melo, Roberto Costa, Sérgio Frota e Sousa Neto. 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:
Júnior Verde, Doutor Levi Pontes, Rigo Teles, Rafael Leitoa, Fábio
Braga, Professor Marco Aurélio e Wellington do Curso. Não havendo
mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno, tramitação ordinária,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a Medida Provisória nº 259/2017 (Mensagem Governamental nº 103/
17), que altera a Lei nº 10.505/2016, que institui o Mutirão Rua Digna,
destinado à execução de pavimentação em vias públicas, sendo a mesma
aprovada e encaminhada à promulgação. Dando continuidade aos
trabalhos, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário o
Requerimento Verbal, de autoria do Deputado Eduardo Braide, de
inversão de pauta, para que o Requerimento nº 1007/2017, de sua
autoria, solicitando que seja incluído na presente Ordem do Dia, o
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Projeto de Lei nº 338/2017, de autoria do Poder Judiciário, fosse o
próximo item a ser votado. Este Requerimento foi encaminhado a
votação pelos Deputados Eduardo Braide, autor do pedido; Edilázio
Júnior e Max Barros que se manifestaram favoravelmente ao pedido de
inversão de pauta. Posto em votação nominal, a pedido do Deputado
Eduardo Braide, o requerimento de inversão de pauta foi rejeitado
pelos votos dos Deputados Ricardo Rios, Paulo Neto, Valéria Macêdo,
Antônio Pereira, Léo Cunha, Doutor Levi Pontes, Rogério Cafeteira,
Fabio Macêdo, Toca Serra, Francisca Primo, Rafael Leitoa, Rogério
Cafeteira e Professor Marco Aurélio. Nesta oportunidade por
solicitação do Deputado Eduardo Braide foi feita verificação de
“quórum”, tendo os Líderes do Bloco Parlamentar Independente, do
Partido Verde e do PEN declarado que seus respectivos Blocos e
Partidos estariam em obstrução. Constatado que não havia “quórum”
regimental para apreciar o restante da Matéria, a mesma ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência, foram submetidos à
deliberação da Mesa Diretora, que deferiu, os Requerimentos nºs: 1003/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
11 e 12 de dezembro/2017, quando esteve participando em Audiência
Pública na Câmara Municipal do município de Carolina e em visita
técnica no Município de Balsas; 1004/2017, de autoria do Deputado
Edson Araújo, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 18 a 22 de dezembro de 2017,
quando esteve em Brasília, participando de Audiência com o Ministro
do Meio Ambiente, Sarney Filho; 1008/2017, de autoria do Deputado
Humberto Coutinho, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos período de 01 a 25 de dezembro de
2017, conforme atestado médico e o Requerimento nº 1009/2017, de
autoria do Deputado Rigo Teles, para que seja consignado nos Anais
da Casa, o falecimento do ilustre Jornalista Othelino Alves Filho,
ocorrido na Cidade de São Paulo, no dia 14 de dezembro do corrente
ano. O Requerimento nº 1010/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, a Secretária de Estado de Planejamento e Orçamento, solicitando
informações acerca de contratos de financiamentos, renegociações,
valores, prazo de carência e projetos previstos nos contratos, foi
indeferido. O autor recorreu da decisão da Mesa e o referido
Requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. O Requerimento nº 1005/2017, de autoria da Deputada
Andréa Murad, ficou transferido para a próxima Sessão devido à
ausência da autora em Plenário. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Projetos de Lei nºs 310, 311 e 312/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide; Projetos de Resolução Legislativa nºs 031 e 041/2017,
de autoria do Deputado Raimundo Cutrim; Requerimentos nºs: 1011/
2017, da Deputada Nina Melo; 1012 e 1013/2017, do Deputado
Wellington do Curso; 1014/2017, do Deputado Júnior Verde; 1015/
2017, do Deputado Rafael Leitoa. 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, 20 de dezembro de 2017.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Graça Paz.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Josimar
Maranhãozinho, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira,
César Pires, Edson Araújo, Hemetério Weba, Humberto Coutinho,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa
Sousa Neto, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, em
exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome
do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado
e do seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 253/17, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a identidade visual que
caracteriza o atendimento prioritário ao idoso; Requerimentos nºs:
726/17, da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja submetido
ao regime de urgência, em Sessão Extraordinária, a realizar-se logo
após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 217/17, de sua autoria e
Requerimento nº 727/17, da mesma Deputada, solicitando que seja
realizada Sessão Solene na data de 07 de dezembro de 2017, para
entrega de Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli;
Indicações nºs: 1171/17, do Deputado Eduardo Braide ao Senhor
Secretário de Trânsito e Transportes do Município de São Luís, Canindé
Barros, solicitando a renovação das sinalizações vertical e horizontal
existentes ao longo da Avenida Ana Jansen, especialmente no rotatória
de acesso à Avenida Ferreira Gullar; 1172/17, do Deputado Eduardo
Braide, ao Senhor Presidente da CAEMA, Carlos Rogério Araújo,
solicitando a religação da água que abastece as praças da Lagoa da
Jansen; 1173/17, ainda do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor
Secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando o
restabelecimento da estrutura necessária de religação da água para o
abastecimento das praças da Lagoa da Jansen; 1174/17, do Deputado
Edivaldo Holanda, ao Senhor Governador do Maranhão, Flávio Dino,
para que determine ao Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, Neto Evangelista, proceder a imediata perfuração de um poço
artesiano, com suas respectivas instalações no Povoado Maravilha,
zona rural do Município  de São João Batista e Indicação nº 1175/17,
do referido Deputado, ao Governador do Maranhão, para que determine
ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social a perfuração de um
poço artesiano, com suas respectivas instalações no Povoado Olinda
dos Everton, zona rural do Município  de São João Batista. Não havendo
mais Matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido, após deferir as Indicações acima citadas e concedeu a
palavra aos ao Deputado Bira do Pindaré que reportou-se a uma
Indicação do Deputado Cabo Campos acerca de viabilizar aulas
gratuitas para o concurso da PM do Estado do Maranhão, não só em
São Luís, mas também na cidade de Imperatriz. Em seguida, ouviu-se
o Deputado Cabo Campos que agradeceu ao Deputado Bira do Pindaré
por subscrever a sua Indicação que propõe aulas gratuitas com vistas
ao concurso da Polícia Militar do Maranhão, informando que já pediu
a ajuda do Secretário de Educação, Felipe Camarão, do Secretário de
Ciência e Tecnologia, Davi Teles, e do próprio Governador do Estado,
Flávio Dino, que inclusive acenou com a possibilidade de ele mesmo
ministrar aulas preparatórias para o concurso. Com a palavra, o
Deputado Marcos Caldas destacou uma viagem acompanhando o
Governador até a Cidade de Brejo e depois até a Cidade de Santana do
Maranhão para inaugurar e lançar obras, juntamente com os Secretários
Felipe Camarão e Clayton Noleto, Deputado Rubens Júnior, o Prefeito
Zé Farias da Cidade de Brejo; Prefeito Vanderley, de Anapurus; Prefeito
Leonardo de Milagres do Maranhão e de Secretários Municipais e
lideranças da região, enumerando as muitas obras do Governo do Estado
em Brejo, entre elas a construção e reformas de escolas e asfaltos para
a região. O Deputado Eduardo Braide, na Tribuna, reforçou uma
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proposição de sua autoria, que já se encontra na Constituição do Estado
do Maranhão, desde 2011 acerca da implantação do Fundo Estadual de
Combate ao Câncer, determinando que 5% do ICMS incidentes sobre
cigarros e derivados de tabaco e 3% do ICMS sobre bebidas alcoólicas,
sejam destinados para esse Fundo para ações de combate ao câncer e
agradeceu aos seus pares pela aprovação unanime do Requerimento nº
802/17, que solicita ao Governador do Estado, que seja implantado,
em caráter de urgência, o referido Fundo. Por fim, o Deputado Josimar
Maranhãozinho fez um relato acerca de um evento do Partido
Republicano em Santa Inês, que reuniu várias comitivas de outras
regiões do Estado do Maranhão, agradecendo ao Governador, aos
Deputados que estiveram presentes, a todas as comitivas, diretórios
municipais, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, e mulheres que são
lideranças políticas no Partido. Esgotado o tempo regimental destinado
a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação em primeiro e segundo turnos
as Medidas Provisórias nºs: 253/2017 (Mensagem Governamental nº
089/17), que altera a Lei nº 10.691, de 26 de setembro de 2017, que
institui o Programa Cartão Transporte Universitário no âmbito da
Secretaria do Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e
da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude e 257/2017
(Mensagem Governamental nº 094/17), que dispõe sobre a criação da
gratificação de exercício de suporte acadêmico aos integrantes do
subgrupo apoio técnico, do subgrupo apoio administrativo e subgrupo
apoio operacional do grupo administração geral  e do Grupo
Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
essas Medidas Provisórias foram aprovadas e encaminhadas a Sanção
Governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 309/2017, (Mensagem Governamental nº 100/2017),
que ratifica os contratos assinados entre o Estado do Maranhão e a
China Brazil Xinnenghuan International Investment foi aprovado, com
parecer verbal e favorável das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Administração Pública, Seguridade Social e Relações do
Trabalho e da Comissão de Assuntos Econômicos. Em segundo turno,
tramitação ordinária o Plenário aprovou os Projetos de Lei nºs: 238/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui o dia 13 de
dezembro como o “Dia Estadual da Balaiada e 250/2017, de autoria do
Deputado Zé Inácio, que inclui no Calendário Cultural Oficial do
Governo do Estado do Maranhão, o Festival de Cultura Popular de
Fortuna. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania foi aprovado em primeiro turno o Projeto de Lei nº 232/
2017, de autoria do Deputado Fábio Braga, que confere ao Município
de Nina Rodrigues o título de “Terra da Balaiada”. O Projeto de Lei nº
099/2016, de autoria do Deputado Antônio Pereira, ficou transferido
para a próxima Sessão, devido à ausência do autor, assim como os
Requerimentos nºs: 856/2017, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio e 891/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré e 906/
2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. Em seguida, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 895/2017 de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a
presente sessão, o Projeto de Lei nº 299/2017, de sua autoria. O referido
Projeto de Lei ficou incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do
dia 29 de novembro. Ao anunciar o Requerimento nº 904/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, foi feita verificação de
“quórum” a pedido do Deputado Doutor Levi Pontes, quando se
verificou que não havia número regimental de presentes para apreciar
este e os demais requerimentos que ficaram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 912/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
solicitando informações ao Senhor Secretário de Estado da Educação,
Felipe Camarão e ao Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura,
Clayton Noleto, sobre o andamento da construção de uma escola com
seis salas de aula no Município de Matões, cujo prazo de conclusão
era previsto para 17/07/2017 e até o presente momento não foi

finalizada; 914/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre
os dias 18/09/17 a 25/09/17, conforme atestado médico e 915/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando informações ao
Secretário de Estado da Saúde,  Carlos Eduardo Lula, sobre a construção
de um hospital de 40 leitos no Município de Colinas. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 917, 918, 919, 920 e
922/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 921/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 923/2017, de autoria do Deputado
Max Barros. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
oradores inscritos. No tempo reservado aos Partidos e Blocos ouviu-
se o Deputado Júnior Verde que, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, informou sobre sua ida a São Francisco do Brejão a
convite do Prefeito Adão Carneiro e elogiou a atuação do gestor desse
município, para o qual afirma ter encaminhado Emendas e conseguido
recursos para várias manifestações culturais. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas reservado. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 27 de novembro de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputada Graça Paz - Primeira Secretária,
em exercício. Deputado Marcos Caldas - Segundo Secretário, em
exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Ana do

Gás.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça
Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca
Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio Pereira, César
Pires, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Marcos Caldas, Max Barros,
Roberto Costa, Sérgio Frota e Valéria Macêdo. O Presidente, em
exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome
do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 328/17, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, considerando de Utilidade Pública
o Instituto Cultural e Desenvolvimento Social; 329/17, de autoria do
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública a
Associação Comunitária da Vila Mauro Fecury II, com sede no
Município de São Luís e Projeto de Lei nº 330/17, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a ONG
Projeto Patas em Ação; Requerimentos nº 924/17, do Deputado Cabo
Campos enviando mensagem de aplausos a Pastora Raquel Gomes de
Oliveira Lannie, da Igreja Mundial do Poder de Deus de São Paulo, por
ter desenvolvido o Projeto “Ide Gerando Salvação”, realizado no dia
12 de outubro passado, no Povoado de Água Branca, Município de
Marajá do Sena; que contou com a participação de mais de 800 fiéis;
925/17, da Deputada Nina Melo, encaminhando votos de congratulações
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à cantora Alcione Nazareth, pela passagem de seu aniversário
comemorado no mês de novembro; 926/17, do Deputado Vinícius Louro
com manifestação de luto pelo falecimento do José Ribamar Lucena
Ferreira, o Ribinha da Caema, ex-vereador do município de
Esperantinópolis; 927/17, do Deputado Edson Araújo solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período
de 27 a 30 de novembro de 2017, quando esteve cumprindo agenda em
Brasília – DF com o Ministro do Meio Ambiente Sarney Filho; 928/
17, do Deputado Wellington do Curso à Comissão de Administração
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitando que
seja realizada audiência pública, no dia 04 de dezembro de 2017, na
Igreja Católica, na Cidade de Carolina, como objetivo de discutir sobre
“a construção de um presídio”, dentro das atribuições da referida
comissão; 929/17, do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 016/
2017, de sua autoria; Indicações nºs: 1341/17,do Deputado Rigo Teles
ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, bem como ao Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a
inclusão do Município de Jenipapo dos Vieiras no Programa “Mais
Asfalto”, destinado a recuperar e asfaltar 4KM (quatro quilômetros)
de vias urbanas para garantir o tráfego dos veículos e passageiros com
maior segurança e agilidade; 1342/17,  do Deputado Júnior Verde ao
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o
Senhor Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Márcio José
Honaiser e ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton
Noleto, reiterando a indicação nº 1185/17, que solicita a aquisição de
uma Motoniveladora para o município de Vitória do Mearim; 1343/17,
do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do Maranhão,
para que determine a Secretária de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, a Senhora Flávia Alexandrina Coelho
Almeida Moreira, que proceda à inclusão no Programa Estadual de
Regularização Fundiária do Residencial Luís Fernando localizado no
Município de Paço do Lumiar; 1344/17, do Deputado Raimundo Cutrim
ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando a perfuração de
um poço artesiano no Bairro São Pedro, localizado no Município de
Penalva. Esgotada a matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, deferiu as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Senhor Deputado
Eduardo Braide que falou sobre a Medida Provisória nº 249 que trata
sobre os vencimentos dos professores da UEMA e apontou o
descumprimento, pelo Governo do Estado, do acordo firmado com os
docentes da UEMA, para que o percentual acertado com os professores
da ativa seja também conferido aos professores aposentados da UEMA.
Por sua vez, o Deputado Júnior Verde agradeceu a Deus pela honra de
ter recebido o Título de Cidadão Balsense, na Câmara Municipal daquele
município,informando que, na oportunidade, reuniu-se com lideranças
locais para discutir a Reforma Agrária junto a representantes do INCRA,
do ITERMA , do Terra  Legal e de outros órgãos. Por fim a Deputada
Ana do Gás manifestou pesar pela perda de um grande amigo de
Esperantinópolis, o vereador Ribinha da Caema. Esgotado o tempo
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou
que não havia matéria para ser apreciada e na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno determinou a inclusão dos Requerimentos nºs: 904/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 905/2017, de
autoria do Deputado Zé Inácio, na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo reservado aos Partidos e Blocos o Deputado
Vinícius Louro que, falando Bloco Parlamentar Democrático, discorreu
sobre o Encontro do Partido Republicano, na cidade de Santa Inês,
parabenizando a equipe de organização do evento e agradeceu a presença
do Governador Flávio Dino e das demais lideranças políticas do Estado,
destacando o seu orgulho em fazer parte desse Partido. No tempo do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Bira do Pindaré
destacou a importância do programa Maranhão Solidário, criado pelo
Governo do Maranhão, que prevê um conjunto de ações de mobilização,

de colaboração entre Governo e Sociedade Civil na luta por igualdade
de direitos e justiça social, com o objetivo de criar uma grande rede
solidária destinada ao cuidado das pessoas. Pelo Bloco Parlamentar
Independente, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso destacando
a importância do Parlamento Estudantil, que reuniu 22 adolescentes
de escolas públicas do estado do Maranhão, ressaltando a oportunidade
que eles tiveram de vivenciar as atividades do Parlamento Estadual.
Por fim, o Parlamentar elogiou a atuação da Polícia Federal nas
operações que vêm acontecendo de combate à corrupção no Estado do
Maranhão e pediu urgência para que seja apreciada por esta Casa e
enviada ao governador do Estado, para sanção, a lei da Semana de
Combate à Corrupção. As demais agremiações declinaram do tempo a
elas reservado. No Expediente Final ouviu-se o Deputado Rogério
Cafeteira que relatou viagem realizada ao Município de Estreito para
inaugurar a Escola Chico Mendes, pelo Programa Escola Digna, no
Assentamento Cojam. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 28 de novembro de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Deputada Ana do Gás - Primeira
Secretária, em exercício. Deputado Júnior Verde - Segundo Secretário,
em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 867/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo nº 6243/2017-AL,

R E S O L V E :

EXONERAR, a pedido, FRANCISCO GLEICIANO SOUSA
BARROS, do Cargo de Assistente Legislativo Administrativo, Classe
A, Nível 1, do Quadro de Pessoal Efetivo deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 18 de dezembro do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 20 de

dezembro de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício. Deputado RICARDO RIOS -  Primeiro Secretário. Deputado
STENIO REZENDE - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 868/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 1008/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 01 a 15 de dezembro de 2017 do deputado Humberto Coutinho,
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 20 de
dezembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 869/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 1003 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de dezembro do ano em curso.
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RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 11 e 12 de dezembro do deputado Wellington do Curso,
tendo em vista o mesmo encontrar-se participando da Audiência Pública
na Câmara Municipal de Carolina e em visita técnica ao município de
Balsas –MA.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 20 de
dezembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 870/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 1004/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 19 a 22 do mês de dezembro do deputado Edson Araújo, tendo em
vista o mesmo encontrar-se representando esta Casa em reunião no
Ministério do Meio Ambiente e na Confederação Nacional da Pesca na
cidade de Brasília-DF, tratando de assuntos de interesse da atividade
da Pesca Artesanal Profissional, para o nosso Estado.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 20 de
dezembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 260
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017)

LEI Nº 10.758 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Institui a Gratificação por Atividade de Trânsito -
GAT sobre o vencimento, aos servidores
integrantes do Grupo Estratégico, Subgrupo
Gestão de Trânsito, Analistas de Trânsito e
Assistentes de Trânsito, do Quadro de Pessoal do
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão
- DETRAN/MA.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 260, de 24 de novembro 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 Fica instituída, a partir de 1º de dezembro de 2017, a
Gratificação por Atividade de Trânsito - GAT, no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o vencimento, aos servidores integrantes do
Grupo Estratégico, Subgrupo Gestão de Trânsito, Analistas de Trânsito
e Assistentes de Trânsito, do Quadro de Pessoal do Departamento
Estadual de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA.

Parágrafo único. O percentual referido no caput será majorado
para 15% (quinze por cento) a partir de 1º de maio de 2018.

Art. 2º A GAT integrará os proventos da aposentadoria e as
pensões para todos os efeitos legais.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA52
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 20 de dezembro de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 487/2017

Aprova o pedido de licença do Governador do
Estado do Maranhão, para afastar-se do Estado
ou do País.

Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, nos termos
do parágrafo único, do art. 62, da Constituição Estadual, para afastar-
se do Estado ou do País, quando necessário, seja em missão oficial ou
para tratar de interesse particular, no ano de 2018, sendo a autorização
válida para quaisquer períodos do ano.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra 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 20 de dezembro de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. 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 Decreto Legislativo nº 016/2017, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º  488/2017

Aprova o pedido de licença do Vice-Governador
do Estado do Maranhão, para afastar-se do Estado
ou do País.

   Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor
Vice-Governador do Estado do Maranhão, Doutor Carlos Orleans
Brandão Júnior, nos termos do parágrafo único, do art. 62, da
Constituição Estadual, para afastar-se do Estado ou do País, quando
necessário, seja em missão oficial ou para tratar de interesse particular,
no ano de 2018, sendo a autorização válida para quaisquer períodos do
ano.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra 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 20 de dezembro de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE  DEZEMBRO  DO ANO
DE 2017,  ÀS  10 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
ROBERTO COSTA
LEVI PONTES
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 409/2017 – Emitido à MEDIDAPROVISORIA

Nº 249/2017  –  que  DISPÕE sobre a nova tabela dos vencimentos-
base dos cargos do Subgrupo Magistério Superior da Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EEXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por maioria, na sua forma original,

nos termos do Voto do Relator. O Deputado Eduardo Braide, votou
pela aprovação da Emenda aos aposentados e pensionistas.

PARECER Nº 452/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 026/2017 –
APLAUSOS, ao Cabo PM Nº 575/01 FLÁVIO MENESES BRITO.

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

Voto do Relator
PARECER Nº 453/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 027/2017 –

APLAUSOS, ao 2º SGT PM Nº 400/92 JAMES CRUZ..
AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 454/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 028/2017 –

APLAUSOS, ao SD PM Nº 174/14 CAMILO TERCIO LOPES DE
SOUSA.

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

Voto do Relator
PARECER Nº 455/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 029/2017 –

APLAUSOS, ao CB PM Nº  915/07 JOSÉ CARDOSO LIMA
JÚNIOR.

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

Voto do Relator
PARECER Nº 456/2017 – Emitido à MOÇÃO Nº 030/2017 –

APLAUSOS, ao CB PM Nº 115/02 LAURIANO OLIVEIRA DA
SILVA.

AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado  LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
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PARECER Nº 461/2017 - Emitido  ao PROJETO DE LEI Nº

319/2017 – CONSIDERA Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão
a “Feira do Comércio de Indústria de Imperatriz – FECOIMP”.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 467/2017 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/2016 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor DICIVAL GONÇALVES DA SILVA,
natural da cidade Recife-Pe.

AUTORIA: Deputado  VINICIUS LOURO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 480/2017 - Emitido  PROJETO  DE  DECRETO

LEGISLATIVO Nº  014/2017 – AUTORIZA a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa a constituir Comissão Especial para
cumprimento da Resolução Legislativa Nº 806/2016.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  19 de Dezembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO  DO ANO  DE 2017,  ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
LEVI PONTES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 457/2017 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 260/2017  – INSTITUI a Gratificação por Atividade de Trânsito –
GAT sobre o vencimento, aos servidores integrantes do Grupo
Estratégico, Subgrupo Gestão de Trânsito, do Quadro de Pessoal do
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN/MA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
 RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma original,

nos termos do Voto do Relator. Rejeitada a EMENDA apresentada.
PARECER Nº 464/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

322/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Federação das
Associações e Cooperativas dos Artesãos do Maranhão – FEDACMA
do Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 465/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

325/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a  Associação
Comunitária dos Agricultores e Criadores de Gado de São Salvador –
ACACRPSS   do Município de Turiaçu-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 469/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

328/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Cultural e
Desenvolvimento Social – INCEDS, com sede e foro no Município de
São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 470/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

329/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a  Associação
Comunitária da Vila Mauro Fecury II, com sede no Município de São
Luís -Ma.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 471/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

330/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a  ONG Projeto Patas
em Ação, com sede e foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 472/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

334/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Fundação Educativa
Nova Aliança, com sede e foro no Município de Bacabal-Ma.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 473/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

335/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação de
Cidadãos e Cidadãs  Solidários – VAMOS, com sede e foro no Município
de Bacabal-Ma.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 474/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

336/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Atos, com
sede e foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 475/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

337/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Peniel, com
sede e foro no Município de Pinheiro-Ma.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 476/2017  – Emitido ao VETO TOTAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº  302/2017, que ALTERA DISPOSITIVO da
Lei nº 9.550, de 04/01/2012, que DISPÕE  sobre a construção de
estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios e condomínios,
e dá outras providências, de iniciativa  do Senhor Deputado RICARDO
RIOS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO:  Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do voto do Relator.
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PARECER Nº 477/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor ITAÉRCIO
PAULINO DA SILVA.

AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 478/2017 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor MARCELO
CARVALHO SILVA ,  Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado STÊNIO  REZENDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 479/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”,  ao Senhor JOSÉ
JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 482/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

340/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Academia Ludovicence
de Letras – ALL, com sede e foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 483/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

350/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Antônio
Brunno Pessoa Sousa, com sede e foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 484/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

351/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Casa da Amizade de
São Luís da Associação das Senhoras de Rotarianos, com sede e foro
no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 485/2017  – Emitido à MENSAGEM

GOVERNAMENTAL  Nº  118/2017 – SOLICITANDO autorização
para que o Governador do Estado, Doutor FLÁVIO DINO, na forma
do que preceitua o parágrafo único do art. 62, da Carta Magna Estadual,
possa afastar-se do Estado ou do País, quando necessário, seja em
missão oficial ou para tratar de interesse particular, sendo a autorização
válida para quaisquer períodos do ano de 2018.

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

Voto do Relator, na forma de DECRETO LEGISLATIVO.
PARECER Nº 486/2017  – Emitido à MENSAGEM

GOVERNAMENTAL  Nº  119/2017 – SOLICITANDO autorização
para que o Vice-Governador do Estado, Doutor CARLOS ORLEANS
BRANDÃO JÚNIOR, na forma do que preceitua o parágrafo único
do art. 62, da Carta Magna Estadual, possa afastar-se do Estado ou do
País, quando necessário, seja em missão oficial ou para tratar de interesse
particular, sendo a autorização válida para quaisquer períodos do ano
de 2018.

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

Voto do Relator, na forma de DECRETO LEGISLATIVO.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  20 de Dezembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE
TRABALHO, REALIZADA AOS 18 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DO ANO  DE 2017,  ÀS  17 HORAS E 20 MINUTOS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
VINICIUS LOURO
WELLINGTON DO CURSO
PAULO NETO
LÉO CUNHA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL  – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 019/2017  - (MENS. GOV. Nº 099/2017) -
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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA :  Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por maioria, na forma do texto

original, nos termos do voto do Relator. REJEITADA a EMENDA
apresentada, pelo Senhor Deputado Eduardo Braide.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de Dezembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 15 DIAS DO
MÊS DE DEZEMBRO DO ANO  DE 2017,  ÀS  10 HORAS E 40
MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
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ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA
VINICIUS LOURO
GLALBERT  CUTRIM
FÁBIO BRAGA
MAX  BARROS
EDSON ARAÚJO
WELLINGTON DO CURSO
PAULO NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 481/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

338/2017  -  ALTERA as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos,
em comissão e das funções gratificadas do Quadro Único de Pessoal do
Poder Judiciário do Maranhão constantes do Anexo IV, da Lei nº 8.715,
de 19 de novembro de 2007 e dos Anexos I e II da Lei nº 8.727, de 07
de dezembro de 2007.

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

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de Dezembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE  ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO  E CONTROLE

P A R E C E R Nº 011/2017
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei nº 259/2017, de autoria do Poder Executivo,

que Estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o
exercício financeiro de 2018, foi aprovado em seus turnos regimentais,
com emendas.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos dos art. 210, §1º e art. 249, §12,
do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação

final na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

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

Fiscalização e Controle, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
259/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 20 de  dezembro de 2017.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Cabo Campos
Deputado Júnior Verde
Deputado Vinicius Louro

PROJETO DE LEI Nº 259/2017

Estima a receita e fixa a despesa do Estado do
Maranhão para o exercício financeiro de 2018.

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do
Maranhão para o exercício financeiro de 2018, envolvendo recursos de
todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Estadual direta
e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o
Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com
direito a voto.

Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$
19.987.796.000,00 (dezenove bilhões, novecentos e oitenta e sete
milhões, setecentos e noventa e seis mil reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos,
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, encontram-se discriminadas no Quadro Resumo
Geral da Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 19.987.796.000,00
(dezenove bilhões, novecentos e oitenta  e sete milhões, setecentos e
noventa e seis mil reais), sendo:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 14.127.191.278,00 (quartorze
bilhões, cento e vinte e sete milhões,  cento e noventa e um mil, duzentos
e  setenta e oito reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 5.799.097.722,00
(cinco bilhões,  setecentos e noventa e nove milhões,  noventa e sete
mil,  setecentos e vinte e dois reais);

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em
R$ 61.507.000,00 (sessenta e um milhões, quinhentos e sete mil reais).

Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte,
órgão, função, subfunção, programa e esfera encontram-se
discriminados nos Quadros Orçamentários Consolidados desta Lei.

Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações
orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da
despesa, fixada no art. 4º , mediante a utilização de recursos
provenientes de:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1º, inciso II,
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas
por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964;
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IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos,

para dotações autorizadas por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV,
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite
nele previsto, quando destinado:

I - a possibilitar as transferências para Municípios, nos casos
em que a Lei determina a entrega de recursos de forma automática;

II - à manutenção e desenvolvimento do ensino para
cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos,
estabelecidos no art. 220, da Constituição do Estado;

III - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento
do percentual mínimo de aplicação de recursos, estabelecidos na
Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

IV - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela
União, Estados e Municípios, à conta de convênios, contratos, acordos,
ajustes, congêneres e outras transferências a fundo perdido, estendendo-
se esta disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas
e fundos;

V - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações
da dívida estadual, débitos decorrentes de precatórios judiciais,
pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista;

VI - a adequações na programação orçamentária em caso de
reestruturação administrativa do Estado;

VII - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;
VIII - créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações

especificadas no Inciso IV do Art. 5º desta lei.

Título III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 7º A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas,
fixada em R$ 61.507.000,00 (sessenta e um milhões, quinhentos e sete
mil reais), observará a programação constante no Anexo III desta Lei.

Art. 8º As fontes de receita para cobertura das despesas do
Orçamento de Investimento das Empresas são decorrentes das receitas
diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos destinados ao
aumento do capital social e de operações de crédito.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares até o limite do excesso de receitas geradas ou por anulação
parcial de dotações orçamentárias da mesma Empresa.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I - Receita;
II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;
IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
VI - Recursos em Programas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos;
VIII - Ações do Plano de Desenvolvimento Socieconômico do

Maranhão – PDS;
IX - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2018.
Art. 11 Ficam acrescidos, no Orçamento Geral do Estado

para o exercício de 2018, os créditos orçamentários
correspondentes aos incisos constantes no Anexo X, conforme
títulos, códigos e valores ali apresentados.

Art. 12 Os acréscimos de dotação previstos no artigo
anterior resultarão da anulação parcial da (s) dotação (ões) do (s)
crédito (s) relacionado (s) no Anexo IX desta lei.

Art. 13 Integram esta lei orçamentária os anexos
mencionados nos artigos 3º, 11,12, desta lei.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor a partir de 1º janeiro de 2018.
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