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COMISSÕESPERMANENTESDAASSEMBLEIALEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Suplentes

Titulares

Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Glacimar Fernandes

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Leibe Barros

Suplentes

Titulares

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICEPRESIDENTE
Dep. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Nadja Silva

Suplentes

Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Rigo Teles

VICEPRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:00
SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 09:00
SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes

Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes

Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

Suplentes

Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

X - Comissão de Ética

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Eunes Borges

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Célia Pimentel

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes

Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

XII - Comissão de Segurança Pública

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Suplentes

Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

V - Comissão de Saúde
Titulares

Suplentes

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Flo rêncio
Deputado Hemetério Weba

IV - Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICEPRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICEPRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Lúcia Maria

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado CaboCampos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes

Deputado Edson Araújo
DeputadoEdivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/11/2018 – 5ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29.11.2018
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JUSTIÇA E CIDADANIA, E DO M EIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).
5. PROJETO DE LEI Nº 193/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI A POLÍTICA
ESTADUAL DE APOIO AO COOPERATIVISMO DA
AGRICULTURA FAMILIAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; E DE
ASSUNTOS ECONÔMICOS. RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

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

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282/2018 (MENSAGEM Nº
056/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
“ALTERA A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE - SES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º
DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÂO,
DEVIDO ACORDO DAS LIDERANÇAS.

6. PROJETO DE LEI Nº 089/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI O DIA
ESTADUAL DO CHORO, A SER CELEBRADO EM 23 DE ABRIL.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).
7. PROJETO DE LEI Nº 104/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI O DIA
ESTADUAL DOS BLOCOS TRADICIONAIS, A SER CELEBRADO
EM 04 DE SETEMBRO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).
8. PROJETO DE LEI Nº 108/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, INCLUI NO CALENDÁRIO
CULTURAL OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O
FESTEJO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA COMEMORADO
EM SÃO LUÍS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).
9. PROJETO DE LEI Nº 141/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, ESTABELECE DIRETRIZES
GERAIS SOBRE A ATUAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO E COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, RELATOR DEPUTADO JÚNIOR
VERDE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A
PRÓXIMA SESSÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)
2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 007/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
DISPÕE
SOBRE
PRINCÍPIOS
E
NORMAS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ACRESCENTANDO AO CAPUT
DO ARTIGO 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO OS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E EFICÁCIA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR
FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.
III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO
3. PROJETO DE LEI Nº 211/2018, CAPEADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 067/2018, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO
PLANO PLURIANUAL 2016-2019, INSTITUÍDO PELA LEI Nº
10.37 5, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A PRÓXIMA
SESSÃO, DEVIDO ACORDO DAS LIDERANÇAS.
IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NºS 432,
433,434, 446 E 447/2018)
4. PROJETO DE LEI Nº 185/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI A POLÍTICA
ESTADUAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
DO MARANHÃO (PEAPOMA). COM PARECER VERBAL E
FAVORÁVEL DAS COM ISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,

VI – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO
1ª SESSÃO (ART. 249, § 4º - R.I.)
10. PROJETO DE LEI Nº 212/2018, CAPEADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 066/2018, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA AS
DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.. COM PARECER
FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.
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VI – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

11. PARECER Nº 353/2016, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 169/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, QUE “ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO EM OBRA PÚBLICA
PARALISADA, DE PLACA CONTENDO EXPOSIÇÃO DOS
MOTIVOS DA INTERRUPÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO”.
O AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA
CCJ C, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 443/2018,
CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,
ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESMA. – RELATOR
DO PARECER DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 074/2018, QUE CONCEDE A MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO PADRE
AILTON CÉSAR DE SOUSA.
17. REQUERIMENTO Nº 460/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 234/2018, DE SUA AUTORIA,
QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO DIA 14 DE AGOSTO
COMO O DIA MARANHENSE DE COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
X- REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

IX - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
12. REQUERIMENTO Nº 449/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVIDADO A PRESTAR
ESCLARECIMENTOS A ESTA CASA O SENHOR JOEL
FERNANDO BENIN, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO (IPREV), NO DIA 05 DE DEZEMBRO, ÀS 11
HORAS, NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
ACERCA DOS ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E
APOSENTADORIA DO MARANHÃO (FEPA). ENCERRADA A
DISCUSSÃO E ENCAMINHADA A VOTAÇÃO PELA BANCADA
DO BPI E PELA LIDERANÇA DO GOVERNO.
13. REQUERIMENTO Nº 450/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 099/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI A PRIORIDADE NA
REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO, NA
AVALIAÇÃO CLÍNICA COM NEUROLOGISTA PARA
DIAGNÓSTICO PRECOCE DO AUTISMO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PARA A PRÓXIMA SESSÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO). ASSIM COMO POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.
14. REQUERIMENTO Nº 454/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE, NO DIA 14/12/18, ÀS 11H, PARA ENTREGA DO TÍTULO
DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR FREDERICK MAIA
FERNANDES, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/
2017. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A
PRÓXIMA SESSÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO). ASSIM COMO POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.
15. REQUERIMENTO Nº 457/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME
DE
URGÊNCIA,
EM
UMA
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJ ETO DE LEI Nº 223/2018, DE SUA AUTORIA, QUE
ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS –
IAA NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
16. REQUERIMENTO Nº 458/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME
DE
URGÊNCIA,
EM
UMA
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A

18. REQUERIMENTO Nº 461/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO E
AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO, PELO
FALECIMENTO DO SARGENTO PM RUBENS VITÓRIO MELO
BORGES, OCORRIDO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 29/11/2018 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074/18,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Padre Ailton César de
Sousa.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 235/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação do
Programa de Assistência Especializada em Epidermólise Bolhosa na
rede pública de saúde e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 236/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a promoção da
alimentação saudável e proíbe a comercialização de produtos que
colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão, em cantinas e
similares instalados em escolas públicas e privadas do Estado do
Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 237/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Moradores da Comunidade Portelinha Alto do Calhau.
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 073/18,
de autoria dos Dep. Othelino Neto e Prof. Marco Aurélio, que concede
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Diego Galdino Araújo,
Secretário de Estado da Cultura.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072/18,
de autoria do Senhor Deputado Max Barros, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Sr. João de Deus Mendes da Silva, natural de
São João da Serra-PI.
2. MOÇÃO Nº 010/18, de autoria do Senhor Deputado Zé
Inácio, que envia Moção de Repúdio, manifestando repúdio ao Governo
Temer e ao Governo de Transição de Jair Bolsonaro por causa das
condições impostas para dar continuidade ao “Programa Mais
Médicos” no Brasil com os profissionais cubanos levando o Governo
a encerrar sua participação no programa no país e solicitar o retorno
dos 8.332 mil especialistas que atuam no Brasil.

Sessão Ordinária da Quarta 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 dezoito.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hemetério
Weba.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior
Verde.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Cabo Campos, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rogério Cafeteira, Stênio
Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do
Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha,
Neto Evangelista, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto
Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto e Zé Inácio Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
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REQUERIMENTO Nº 457 / 18
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n°
223D 2018, que estabelece as diretrizes para a implantação do Programa
de Intervenção Assistida por Animais – IAA no Estado do Maranhão
e dá outras providências.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE NOVEMBRO DE
2018. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.11.18
EM: 28.11.18
REQUERIMENTO Nº 458 / 18
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução
Legislativa n° 074D 2018, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Padre Ailton César de Sousa.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 28 DE NOVEMBRO DE
2018. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.11.18
EM: 28.11.18

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.11.18
EM: 28.11.18

REQUERIMENTO N° 459 / 18

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja realizada uma audiência pública, através da Comissão
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, em data a ser
previamente definida, cuja pauta tem como objetivo de elaborar
legislação sobre o acompanhamento de tutores das crianças com
necessidades especiais nas salas de aula da rede pública e particular de
ensino.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de novembro de 2018. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Deputado Estadual - Líder do Governo
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.11.18
EM: 28.11.18
REQUERIMENTO Nº 460 / 18
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 234/18, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre a instituição do dia 14 de
agosto como o Dia maranhense de combate à violência contra a mulher
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE NOVEMBRO DE
2018. - Valéria Macêdo - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.11.18
EM: 28.11.18
REQUERMENTO Nº 461 / 18
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 158 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos a aprovação do presente
Requerimento de Pesar pelo falecimento do Sargento PM RUBENS
VITÓRIO MELO BORGES, ocorrido no último dia 24 de novembro
do ano em curso, no Hospital São Domingos em São Luís.
O Sargento Vitório, como era conhecido, prestou serviço 25
anos de serviço na RPMont, Policia Montada da PMMA, onde foi
conhecido como um militar exemplar, dedicado, profissional e amigo
da Corporação.
Quero externar os meus sentimentos, a minha solidariedade à
família e aos amigos do falecido.
Neste momento de dor este Poder Legislativo, deixa externado
sua imensa gratidão, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso
bom Deus.
Transmita-se o teor desta à família enlutada, à Policia Militar
do Estado e ao Secretário de Segurança do Estado.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
novembro de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Expediente lido. À publicação. Registro a presença do
Deputado Estadual eleito e Chefe da Casa Civil do Governo do Estado,
Marcelo Tavares. Seja bem-vindo, Marcelo.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, não há oradores
inscritos no Pequeno Expediente. Alguém gostaria de se inscrever?
Vou suspender a Sessão, por 5 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Mensagem Bíblica: Assim diz a Palavra de Deus: Não confieis
na opressão, nem vos vanglorieis da rapina; se as vossas riquezas
aumentam, não ponhais nelas o coração. Com esta Mensagem do Salmo
62:10, eu dou o nosso cordial bom dia a todos e destaco, Senhor
Presidente, cumprimentando V. Ex.ª, os Senhores e Senhoras
Deputados, a imprensa, galeria, todos os que nos acompanham em
todo o Estado do Maranhão, nós destacamos na manhã de hoje, as
agendas que tivemos de forma positiva, no dia de ontem, tanto na
CEMAR acompanhado do Vereador Ricardo, estivemos buscando a
consolidação de um programa tão importante para o Maranhão que já
está enraizado em nosso Estado, mas que precisa avançar ainda mais,
ainda está em torno de 20.000 famílias que precisam do Luz para
Todos e no município de Paraibano, o Vereador Ricardo, que ali
representa muito bem o município, esteve conosco numa agenda com
o nosso amigo e companheiro José Jorge, na ocasião em que discutimos
a implantação deste programa, na verdade, a ampliação deste programa,
no povoado Saquinho. E ali ficou o compromisso, realmente, da extensão
às famílias que ali residem e que precisam do programa Luz para
Todos. Destaco também, Senhor Presidente, que tivemos a oportunidade
de estar na agência, na verdade na representação da Superintendência
do Banco do Brasil, que fica ali no Centro, na oportunidade também
que discutimos uma problemática que envolve vários municípios do
estado do Maranhão. Estive acompanhado inclusive do Vereador
Ricardo, solicitando a reabertura da agência de Paraibano. E na discussão
com o servidor do Banco do Brasil, que é o gerente de mercado, o
senhor Bruno, o senhor Rodrigo que é o assessor de funcionamento
das agências, discutimos essa viabilidade. E faço essa referência, porque
Paraibano, assim como vários municípios do estado do Maranhão que
tiveram as agências, infelizmente, inviabilizadas hoje, no contexto pela
questão da violência dos assaltos a bancos, agências que estão fechadas
em vários municípios. Algumas reabertas, mas de forma parcial,
funcionando apenas para consulta, não havendo mais a movimentação
de erário. E nesse sentido buscamos a consolidação do que é importante
para a economia dos municípios, que é a reabertura de uma agência
bancária, até porque o recurso precisa continuar circulando nos
municípios. E no município de Paraibano, a nossa demanda, que
levamos à Superintendência do Banco do Brasil, foi justamente o
reclame dos comerciantes, da população do município. Porque o Banco
do Brasil que fazia o pagamento dos servidores, esses servidores hoje
se deslocam a outros municípios. É claro que quando há esse
deslocamento há custos e eles estando em outros municípios eles acabam
gastando recurso em outros municípios e inviabilizando a economia do
município da qual fazem parte, da qual recebem seus salários. E essa
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reclamação vem realmente em um momento que precisa ser refletido,
principalmente para o município de Paraibano, que precisa aquecer
sua economia e que está encontrando dificuldades em função da falta
de funcionamento dessa agência no que se refere à movimentação
financeira. Eu destaco também que durante o nosso diálogo com os
representantes do Banco do Brasil tivemos a oportunidade de defender
vários municípios do Estado, como o caso do município de Peritoró,
que a agência inclusive já foi reformada, mas que ali só está funcionando,
não está realmente funcionando a questão da circulação de dinheiro,
apenas saldos, consultas, extratos, enfim, as movimentações que não
envolvem a questão financeira e isso realmente tem prejudicado também
os comerciantes de Peritoró, durante inclusive a campanha foi uma das
solicitações que tive por parte de comerciantes do município. E levei
também essa solicitação, do município de Peritoró, como também a de
municípios que têm a mesma problemática. É algo que precisamos
discutir, melhorar ainda mais a segurança pública. Recentemente
tivemos o assalto ao banco de Bacabal, mas infelizmente uma forma
realmente vil de poder intentar contra a sociedade, intentando contra o
banco, a sociedade perde muito com isso. E vamos sentir isso lá no
município de Bacabal, porque a agência que ali funcionava serve à
população daquele município. Claro que por todos os esforços da
Secretaria de Segurança nós sabemos de toda a conjuntura, já tive
inclusive momentos com o nobre Secretário de Segurança Jefferson
Portela e na ocasião discutimos essa problemática dos assaltos a bancos.
Houve uma diminuição significativa no estado do Maranhão, mas
infelizmente fatos como esses, lamentáveis, ainda continuam
acontecendo e o que temos que fazer é coibir, evitar, é poder realmente
fazer com que essas quadrilhas sejam retiradas do convívio social, não
só do Maranhão como de outros Estados, porque infelizmente quem
agiu no Maranhão certamente são também de outros Estados. Então
acredito nos esforços da polícia, falei isso aos representantes da
Superintendência do Banco do Brasil, a Secretaria está tomando
providências, está coibindo, tem hoje equipes táticas em várias regiões
do estado do Maranhão, mas que ainda não está suficiente. Mas não
tenho dúvidas que a Secretaria de Segurança vai tomar as providências
e vamos estabelecer a confiabilidade no que se refere às condicionantes
de segurança pública para que as agências possam ser reabertas. Então
na discussão direcionada ao município de Paraibano, e outros municípios
do Estado, buscamos realmente a defesa da sociedade maranhense
mais uma vez. Então esperamos que essas agências sejam restabelecidas
para o fortalecimento da economia nesses municípios. Muito obrigado,
que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, se ninguém mais quiser se inscrever
vou suspender a sessão, novamente, por cinco minutos. Sessão
suspensa por cinco minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão.
IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, nós vamos retirar os itens 1 e 3 da
pauta, transferir para a próxima Sessão, Sessão de amanhã, e vamos
dar prosseguimento à Ordem do Dia. A PEC 007, nós não temos
quórum para deliberar, não temos o quórum qualificado. Projeto de Lei
185/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, o Deputado está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei 193/
2018, também de autoria do Deputado Bira do Pindaré, fica transferido
para a próxima Sessão. Projeto de Lei 013/2018, de autoria da Deputada
Valéria Macedo, que dispõe sobre a Instituição do Dia Estadual da
Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 188/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre o
reconhecimento do festejo de Santa Teresa D’Ávila como Patrimônio
Cultural e Imaterial do Estado. Em discussão. Em votação. Os
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Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Lei 089/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, fica
transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei 104/2018, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré, fica transferido para a próxima Sessão,
assim como o 108 e também o 141. Projeto de Lei 228/2018, de autoria
da Mesa Diretora, classifica a estrutura hierárquica de cargos
comissionados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa
nº 026/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam, como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 068/2018, de autoria
do Deputado Cabo Campos, que propõe Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao senhor Paulo Sérgio Azevedo da Costa.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 071/2018,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Vai a segundo turno.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 449/2018,
de autoria do Deputado Braide, ele está inscrito para discutir, 10
minutos, com direitos a apartes.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Nós
votaremos agora, Senhoras e Senhores Deputados, um Requerimento,
de minha autoria, nº 449/2018, que, após ouvido o Plenário desta Casa,
solicita a presença, na Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão,
do Senhor Joel Fernando Benin, Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão, para que ele compareça a esta
Casa, no dia 05 de dezembro, quarta-feira da próxima semana, às 11h,
e preste esclarecimentos sobre a gestão administrativa financeira do
FEPA - Fundo Estadual de Pensão e Aposentaria dos Servidores do
Estado do Maranhão. Esse Requerimento é da maior importância, o
papel principal do Poder Legislativo, um dos é realmente fiscalizar os
atos do Poder Executivo, e nós não podemos deixar que o patrimônio
do FEPA seja dilapidado, como vem acontecendo, sem que esta Casa
assuma o seu papel de cobrar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.
Para que V. Exas. tenham ideia, mais de um bilhão de reais foram
tirados do FEPA, não foi um milhão de reais, foram mais de um bilhão
de reais. E, segundo os técnicos da própria Secretaria de Planejamento,
nós temos hoje em caixa, no FEPA, aproximadamente duzentos milhões
de reais. Então, a pergunta que fica é a seguinte: De onde o Governo do
Estado vai retirar dinheiro para garantir o pagamento das futuras pensões
e aposentadorias? De onde o Governo do Estado vai retirar recursos
para que não haja o atraso no pagamento das aposentadorias? E, mais
do que nunca, esse requerimento precisa ser aprovado a partir do
momento que o Governador do Estado vai à imprensa dizer que o
Estado está passando por dificuldades financeiras e baixa um decreto
cortando gastos em diversas Secretarias. Quando apresentamos esse
requerimento, um tempo atrás, o único argumento que foi utilizado
pela base do governo é que a presença do Presidente do Instituto de
Previdência do Maranhão poderia ser utilizado para fins eleitorais
pela oposição aqui na Casa. Essa desculpa não tem mais, porque a
eleição já passou. Então qual é o argumento que vão usar agora para
que o Presidente do Instituto de Previdência não venha aqui responder
os questionamentos dos Deputados desta Casa? Aí senhoras e senhores,
quero lembrar a responsabilidade que pesa no ombro de cada um de
nós, Deputados e Deputadas da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Nós estamos tendo a oportunidade de jogar luz nesse assunto
importante, que é o FEPA, o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
do Estado do Maranhão. Nós temos a oportunidade de trazer a esta
Casa um Presidente que, diga-se de passagem, não é sequer do Maranhão
e quando houve a criação do Instituto de Previdência eu disse isso aqui
na tribuna. Um Instituto que foi criado, já na sua origem nasceu e
forma errada, porque criou 63 cargos em comissão, onde aqueles que
são nomeados pera o Instituto não contribuem para o FEPA, contribuem
para o Regime Geral de Previdência, ajudando a aumentar o déficit do
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FEPA. Um Instituto que foi criado com 63 cargos em comissão que no
mesmo ato da lei, que foi sancionado, imediatamente o Governador
remanejou 25 desses cargos para a Secretaria de Assuntos Políticos do
Estado. Ou seja, criou o Instituto de Previdência, remanejou os cargos
para fazer política e o resultado está aí, déficit no Fundo de Pensão e
Aposentadoria, mas o que mais nos preocupa: precisamos saber qual
é a política previdenciária do atual Governo em relação à garantia do
pagamento das pensões e aposentadorias? O FEPA, senhoras e
senhores, que vem descontado todo mês no contracheque nos servidores
do Estado, é o que garante o pagamento das pensões e aposentadorias
dos servidores do Poder Legislativo, dos servidores do Poder Judiciário,
dos servidores do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim,
ele não pertence ao Poder Executivo. Ele tem que estar sob a
responsabilidade desta Casa e cabe a nós dar a garantia a esses
aposentados e pensionistas de que não haverá atraso em seus
pagamentos, que não haverá a falta de pagamento dos seus benefícios.
E a pergunta que fica, senhoras e senhores, se esta Assembleia
Legislativa, se aqui que é considerada a Casa do Povo, que compete ao
Parlamento Estadual fiscalizar os atos do Poder Executivo, não tiver a
coragem de aprovar um requerimento para que o Presidente do Instituto
de Previdência que veio do Paraná, venha a esta Casa prestar
esclarecimento, qual é o compromisso de cada um de nós deputado
estadual quando faltar recurso para pagar as pensões e aposentadorias?
O que cada um de nós vai dizer aos pensionistas e aposentados do
Estado do Maranhão quando não houver mais recursos para que sejam
pagos os seus benefícios? Então o que peço aqui, senhoras e senhores,
nada mais é que a aprovação desta Casa desse requerimento, para que
venha na semana que vem o Presidente do Instituto de Previdência
tirar as dúvidas: as minhas dúvidas e as dúvidas de V. Exas. Mas mais
do que isso, para que ele mostre de forma clara e precisa como vai se
dar a garantia de pagamento das pensões e aposentadorias? Afinal de
contas o FEPA, que tinha um R$ 1,2 bilhão em caixa, hoje só tem R$
200 milhões. Porque o Governo do Estado sacou mais de R$ 1 bilhão
do FEPA, recursos que deveriam estar servindo como uma reserva
técnica para a garantia do pagamento futuro. E é por isso, Senhor
Presidente, que solicito que seja realizada votação nominal. Quero que
esta Casa tenha a responsabilidade de dizer aqueles que realmente têm
compromisso com os servidores estaduais quanto ao pagamento das
suas pensões e aposentadorias, e aqueles que querem encobrir as atitudes
erradas, equivocadas e eu diria até imorais, que o Governo do Estado
vem fazendo em relação aos recursos do FEPA. Fica, portanto, Senhor
Presidente, o nosso pedido de já que seja realizada a votação nominal
do requerimento que solicita a presença do Presidente do Instituto de
Previdência a esta Casa, para que preste esclarecimentos dos saques
que foram feitos no FEPA, mas mais do que isso, da garantia de
pagamento futuro dos benefícios dos pensionistas e aposentados de
todos os Poderes do nosso Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington para discutir.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa.
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Nosso mais cordial
bom dia! Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, a pauta
desta manhã com relação ao Requerimento do Deputado Eduardo Braide
e da mesma linha do Requerimento Deputado Eduardo Braide, o
Requerimento nº 211/2018, ou melhor, desculpem, o Requerimento nº
449/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que requer depois
de ouvido o plenário que seja convidado a prestar esclarecimentos a
esta Casa o senhor Joel Fernando Benin, presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, o IPREV, no dia
05 de dezembro, às 11h. Senhor Presidente, na mesma linha, nós estamos
solicitando também, da mesma forma, nesta Casa, os esclarecimentos
do Diretor do Funben, para os esclarecimentos também do Doutor
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Gildásio, que vem a esta Casa, da mesma forma que há uma solicitação
do Deputado Eduardo Braide, da solicitação do povo do Estado do
Maranhão, para a transparência do Estado, transparência da gestão.
Então, não só a aprovação, solicitamos a atenção dos demais pares
para a atenção do requerimento da solicitação do Deputado Eduardo
Braide, já que o Governo diz que é tão transparente, e para que nós
possamos aprovar o requerimento e da mesma linha também estamos
apresentando um requerimento para que um outro executivo do Governo
do Estado, venha a esta Casa prestar os esclarecimentos, até porque os
servidores públicos do Estado do Maranhão, os aposentados do Estado
do Maranhão, hoje, estão totalmente aflitos, totalmente preocupados
diante da má gestão do Governador Flávio Dino. Primeiro, a retirada
de dinheiro do Instituto de Previdência. Retirada de dinheiro dos
servidores. Isso nada mais é do que a falta de gestão. E quando o
Governador Flávio Dino vem hoje tentar fazer essa reposição em 500
milhões de reais, que é oriundo do Tesouro, por que não fez isso antes?
Por que não fez isso antes? Por que, ao final do quarto ano, já reeleito,
vem fazer essa retirada do Tesouro e fazer essa recomposição? Por que
não foi feito isso antes? Por que mexer no dinheiro dos aposentados?
Por que mexer no dinheiro dos servidores? Então, essa explicação por
parte do Governador Flávio Dino, que há necessidade da explicação, e
nós já estamos solicitando também, ao que nos causa estranheza, que
no Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado, que é dos servidores
do Estado, o Governador Flávio Dino também, coloca simplesmente
quinhentos mil reais. E aí nos causa estranheza pelo valor, pela quantia,
e aí o que se esconde por trás disso? Estão escondendo por trás desses
quinhentos mil reais? Que é uma quantia pequena e que é um valor
ínfimo. Mas podem ter a certeza, que, com certeza, o governo tem um
plano C, tem alguma estratégia, senão não iria colocar esses quinhentos
mil reais se não tivesse uma outra possibilidade, inclusive até de
suplementação, e assim já foi feito também pela gestão pública
municipal, que nós denunciamos aqui 2015 para 2016. Quando uma
Secretaria da Prefeitura de São Luís tinha um recurso de apenas de
duzentos e vinte e oito mil reais, fez uma suplementação em trinta e
três milhões de reais e logo após a suplementação com dispensa de
licitação, de imediato, foi feito uma contratação do ISEC, uma grande
polêmica que nós trouxemos à baila, trouxemos à tona, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no início do nosso mandato. E
agora estamos diante de um procedimento que nós já estamos
vislumbrando essa mesma possibilidade com o Governador Flávio
Dino, hoje tem essa alocação de R$ 500 mil de sustentabilidade e
fomento ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria e há necessidade
também dos esclarecimentos. Então ocupo a Tribuna na manhã de hoje
para solicitar aos demais pares a aprovação do requerimento do
Deputado Eduardo Braide, para que possa vir prestar os
esclarecimentos nesta Casa. Também estamos com um requerimento
que já demos entrada, provavelmente para a leitura do Diário de amanhã,
para que outro técnico, para que outro membro do Poder Executivo
venha a esta Casa também prestar esclarecimentos, que é o Senhor
Gildásio Ângelo, do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do
Maranhão, para que possa vir prestar os esclarecimentos e o que está
por disso. Porque primeiro, senhoras e senhores, um governo que
quebrou o Estado e nós alertamos isso antes. Não é um discurso
oportunista e um discurso agora, é um discurso que já trazemos para a
Assembleia Legislativa bem antes. O Governo do Estado, o Governador
Flávio Dino quebrou o Estado do Maranhão, quebrou a Previdência e
sequer teve a coragem de reduzir os gastos. Hoje quando faz essa
minirreforma nos gastos do Estado com diárias, com passagens, é
mínima diante de um governo que esbanjou o dinheiro público, que
jogou o dinheiro público fora. Todo dinheiro gasto com propaganda,
todo dinheiro gasto com uma Secretaria que teve os seus recursos
aumentados ano a ano pelo Governo do Estado e que não houve
economia, que não houve redução. E a velha prática política. Também,
senhoras e senhores, os ensinamentos do século passado do ministro
de Comunicação de Hitler. No século passado o ministro de
Comunicação do Hitler, político de confiança do Hitler, Goebbels fazia
da mesma forma, a propaganda enganosa, a propaganda mentirosa
sendo veiculada reiterada vezes para que ela se transforme em uma
verdade. E da mesma forma no Governo Flávio Dino, o governo da
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propaganda, o governo da enganação, uma Secretaria que tem milhões
e milhões para gastar com a propaganda do governo. Não com
campanhas educativas, não com campanhas educativas no trânsito,
campanhas educativas na saúde, mas sim para mostrar ou tentar mostrar
feitos do Governador com a única tentativa, o único objetivo de
ludibriar, de enganar a população. Aí podem me perguntar: ‘Deputado
Wellington, uma Secretaria de Comunicação que aumentou anualmente
os seus recursos, mas de onde o Governador Flávio Dino poderia ter
reduzido os gastos na máquina pública’? Ora, ora, ora, senhoras e
senhores, nunca fez uma reforma administrativa, nunca reduziu uma
única Secretaria. A realização de concurso público, pelo contrário, que
muitos acham, não iria inchar a máquina pública, pois a máquina pública
hoje é inchada da quantidade de contratações temporárias desses
seletivos, a quantidade de babões ligados ao governo simplesmente
para defendê-lo em um momento de crise, somente isso. Com
contratações temporárias intermináveis ligadas à base de sustentação
do governo. Por que não houve cortes de Secretarias? Por que não
houve corte de cargos comissionados? A realização de concursos
públicos em detrimento das contratações precárias, contratações
temporárias para manter as regalias do governo, para manter as
propagandas do governo. Deputado Eduardo Braide, ao trazer um
técnico que está à frente do IPREV para prestar esclarecimentos, uma
máquina que foi inchada. Vejam só a quantidade de pessoas que foram
contratadas pelo IPREV! A quantidade de contratação temporária em
detrimento de concursos público. Senhoras e senhores, o concursado
vai continuar contribuindo para a Previdência, a partir do momento
que se troca o concursado pelo contrato temporário, esse contrato
temporário vai sim contribuir para a Previdência, mas não é para
Previdência do Estado, vai para o INSS ou para a Previdência Privada,
não vai contribuir para a Previdência do Estado, fazendo com que a
Previdência quebre mais ainda. Então um governo que não reduziu a
quantidade de Secretarias...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - ...
não reduziu a quantidade de cargos comissionados, não realizou
concursos públicos nas áreas importantes que deveria ter feito, cadê
concurso público na área de saúde? Quantidade mínima, ínfima de
concurso, mas uma grande quantidade de seletivados e contratados,
cadê concurso para a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de
Planejamento, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura? Cadê
concurso para a Secretaria de Comunicação, contratação de jornalistas,
concurso para jornalistas, para a radialistas? Uma máquina obsoleta,
uma máquina pesada, uma máquina que, em momento algum, teve
atenção do governo para que ela pudesse funcionar de forma enxuta,
mas o governo que tem a coragem de mexer no dinheiro da Previdência,
no dinheiro dos aposentados e agora faz os malabarismos para fugir da
improbidade administrativa, mas, Senhor Governador, uma vez que se
mete a mão mesmo tentando atenuar não tem como fugir do crime de
responsabilidade, do crime de improbidade administrativa, da mesma
forma que se vive no País hoje, como pode o cidadão ser preso por
roubar um quilo de carne de Fribal para levar pra levar pra sua casa e
pega dois, três, quatro anos de cadeia e políticos com crimes de colarinho
branco que desviam dinheiro da saúde pública não têm o mesmo
tratamento, tem benefícios, e esse questionamento a sociedade também
o faz, então, da mesma forma, Senhor Governador Flávio Dino, não
tem como mexer pouco ou mexer muito, mexeu, sim, no dinheiro da
Previdência está quebrando o Estado mais ainda e o que o Governador
Flávio Dino faz? Na contramão do que é a administração pública, uma
administração séria requer e faz corte de gastos, corte com Secretarias,
diminuição da quantidade de Secretarias, a diminuição na quantidade
de cargos comissionados. Então, Senhor Presidente, para concluir,
solicitamos aos demais Deputados para que possam não só apreciar,
mas votar na solicitação do Deputado Eduardo Braide para que um
técnico do Governo do Estado venha prestar os esclarecimentos, na
mesma linha também, Deputado Eduardo Braide, estamos solicitando
que um outro técnico do Governo do Estado também venha prestar os
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esclarecimentos, porque estão tentando escamotear e nós já notamos,
já observamos o que está por trás desta manobra do Governo do
Estado, estamos atentos e vigilantes em defesa dos servidores públicos
do Estado do Maranhão. Foi assim, desde o início de nosso mandato e
assim concluiremos a atual legislatura, o atual mandato. Não estamos
falando de um próximo mandato, estamos falando do atual mandato, a
atenção com o serviço público e o que preconiza o artigo 37 da
Constituição Federal: Moralidade do serviço público, transparência
do serviço público. Estamos rogando à base do Governo, de um governo
que se diz transparente, que autorize, que vote a favor, que o técnico
do Governo do Estado venha prestar os esclarecimentos à Assembleia
Legislativa, a esta Casa, que é a Casa do Povo, e, consequentemente,
ao povo do Estado do Maranhão, respeito aos seus 7 milhões de
habitantes, respeito aos servidores, respeito aos servidores do Estado
do Maranhão e respeito à sua população. Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério Cafeteira para encaminhar pela Liderança
do Governo.
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhores Deputados, Senhoras Deputados,
Presidente, galeria, imprensa. Eu venho aqui, Senhor Presidente, para
tratar desse Requerimento do Deputado Eduardo Braide e aproveitar
para esclarecer, Deputado Rafael, algumas questões sobre o FEPA,
que tem sido amplamente divulgadas algumas inverdades na imprensa.
E algumas versões podem passar para opinião pública que, em algum
momento, o Governo do Estado retirou recursos do Fundo de
Previdência dos Aposentados e Pensionistas do Maranhão para algum
objeto que não seja único a que ele tem realmente valia, é o único onde
ele pode ser realmente utilizado, Deputado Edivaldo, que a sua
finalidade primordial e única, que é o pagamento dos pensionistas e
aposentados. O Governo do Estado nem se quisesse, nem esse governo,
nenhum, poderia retirar recursos do FEPA para qualquer outra
destinação se não fosse o pagamento dos aposentados e pensionistas,
o que houve nesse período, e é importante que se diga, existem duas
categorias de aposentados no Estado. Os que se aposentaram, Deputado
Rafael, até dezembro de 1995, que esses são pagos integralmente pelo
Tesouro Estadual. E os que se aposentaram de janeiro de 1996 em
diante, onde foi formado esse Fundo de Previdência, e aí são pagos,
Deputado Edivaldo, pela contribuição patronal, pela contribuição dos
ativos, os funcionários ativos, e mais os rendimentos que têm, que são
provenientes de aplicações ou de vendas ou aluguel de imobiliário do
Fundo de Previdência. Então vejam bem, é uma inverdade o que tem
sido divulgado, que o Governo o Estado retirou dinheiro do FEPA para
investir em asfalto, em qualquer coisa que seja. Até porque o
Governador não tem essa prerrogativa. Em 2011, Deputado Braide, já
existia, até porque por lei é obrigado que assim seja feito, análise de
órgãos externos sobre a nossa Previdência. Em 2011 já existia um
relatório dizendo que em 2017 esses recursos do FEPA iriam se extinguir,
que o Fundo de Previdência só seria capaz de pagar, Deputado Levi,
até 2017, já estamos indo a 2019. A verdade é uma só, e aqui nós temos
que ter esse entendimento e essa responsabilidade, Deputado Vinícius,
o Sistema de Previdência, hoje em vigência no país, está falido. Não só
no Maranhão, não é uma questão específica do Maranhão, é de todos
os Estados e, principalmente, da União. O modelo que está aí e que foi
criado há 40 anos, hoje ele não se sustenta, porque nos parâmetros que
foram utilizados mudaram e isso tem levado a um déficit em todos os
Estados. Poderemos tirar uma ou duas exceções de Estados, Deputado
Edivaldo, onde os fundos foram criados mais recentemente, aí sim por
esse motivo eles ainda não são deficitários. Mas é importante que se
diga para a opinião pública, Deputado Levi, o Governo do Estado do
Maranhão não retirou nenhum centavo do FEPA para que fosse
utilizado em qualquer que seja... não retirou um único centavo do
FEPA para utilizá-lo com outra finalidade que não fosse o pagamento
de aposentados e pensionistas. Essa é uma opção que o governo tem
de fazer. O fundo foi feito, Deputado Levi, exatamente para isso. O
que foram feitos foram baixas de aplicações dos recursos que tinha, o
Deputado Braide aqui falou bem, já tivemos realmente um bilhão e
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duzentos, Deputado Braide, mas hoje pelo déficit que existe nesse
nosso sistema, a opção que foi feita foi baixar aplicações desse recurso
para que seja feito o pagamento dos inativos. E veja bem esse é um
sistema, Deputado Edivaldo, que não vai cessar, porque todos os
meses ele recebe um aporte dos funcionários em atividade, que hoje
sim por essas questões, pelo modelo em que ele foi criado existe um
desbalanceamento. E é importante a gente ressaltar aqui que na criação,
o Deputado Braide falou da criação de alguns cargos, mas muito mais
relevante do que esses cargos, que são pagos inclusive pelo Tesouro
Estadual não pelo fundo, nós tivemos, Deputado Levi, acho que o
maior número de concursos para funcionários públicos, da História do
Maranhão, no atual governo. Tivemos para a Polícia Militar,
Procuradoria do Estado, Detran, que era uma questão que se arrastava
há mais de 20 anos, então todos esses funcionários que foram contratados
por concurso... só na Saúde, Deputado Levi, forma 1.000 novos
funcionários contratados por concurso, todos esses, assim como os
policiais, todos contribuirão para o FEPA. E isso, vejam bem, isso
levará a que a gente diminua esse déficit. Uma coisa é verdadeira, a
questão da reforma da Previdência, Deputado Braide, e V. Exª agora
estará em Brasília, será um tema decisivo para o futuro do país nos
próximos 04 anos, não apenas aqui para o Maranhão, mas para o
Brasil inteiro. Ou se faz uma reforma séria e que tenha um resultado
prático ou a União e os Estados, todos estarão fadados a quebrar
dentro de um tempo não muito longo. Então aqui respeitando a posição
da oposição, de fiscalizar, de questionar, eu queria só fazer esses
esclarecimentos. E dizer, afirmar que em nenhum momento, até porque
o Governador Flávio Dino assim como nenhum outro Governador,
tem prerrogativas para tirar do Fundo de Pensão dos Funcionários do
Estado do Maranhão nenhum centavo para utilizar, a não ser que seja
para o pagamento dos inativos. Senhor Presidente, só para encerrar,
agradeço a sua benevolência pelo tempo. Eu já gostaria de fazer o
encaminhamento por esses motivos aqui colocados, pela rejeição da
convocação do Presidente do IPREV. E dizer ao colega e amigo Deputado
Wellington, que o Doutor Gildásio já não faz mais parte, há algum
tempo, da Diretoria do Instituto. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, para encaminhar por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, só Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – É só com relação ao Deputado Rogério Cafeteira
que citou o meu nome. Deputado Rogério, inclusive tive esse cuidado,
inclusive solicitei à Mesa, assessoria da Mesa, também eu havia falado
com o Bráulio, porque está desatualizado o Governo do Estado. Até
solicitei, inclusive para que eu possa fazer a devida correção e a
solicitação pertinente com relação ao técnico do Fundo. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide, só para ficar claro que já estamos
encaminhando a votação.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas. Nós precisamos trazer de forma clara esse assunto do
FEPA e corrigir ou retificar algumas informações que aqui foram
prestadas. Nós temos dois tipos de recursos: Os recursos orçamentários
e os recursos financeiros. Dizer que não foi retirado recursos do FEPA
para outras áreas, quem está falando é a própria assinatura do
Governador do Estado, ele retirou recurso orçamentário no primeiro
momento do FEPA e está aqui, decreto assinado pelo Governador do
Estado que remaneja trinta e dois milhões, novecentos e noventa e
quatro mil, cento e quarenta e sete reais, publicado no Diário Oficial do
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Poder Executivo, em 05 de setembro de 2017, remanejando recursos
para a SINFRA (Secretaria de Infraestrutura) e aqui não estou dizendo
que são recursos financeiros que estavam na conta do FEPA, mas
recursos orçamentários que poderiam se tornar recursos financeiros
mais na frente. Além desse decreto, o Governador já tinha baixado um
decreto anterior remanejando mais vinte e nove milhões também do
FEPA para a Secretaria de Infraestrutura. Então, vejam a importância
de aprovação desse requerimento, porque a falta de responsabilidade
com o FEPA começou desde o remanejamento orçamentário, por meio
desses decretos, e eu apresentei enquanto Deputado Estadual, até
porque eu não fiz nenhum juízo de valor sobre o remanejamento, uma
consulta ao Tribunal de Contas do Estado se poderia ou não poderia
esse recurso ser remanejado. Infelizmente, a Assembleia Legislativa do
Maranhão negou a ida dessa consulta ao Tribunal de contas do Estado,
mas o Ministério Público de Contas do Tribunal ingressou com uma
representação contra o Governo do Estado, porque, no entendimento
do Ministério Público de Contas, o Governo do Estado não poderia
remanejar recursos orçamentários do FEPA para qualquer outra área
que não fosse o pagamento previdenciário, quem está dizendo isso não
sou eu, é um documento público, está tramitando no Tribunal de Contas
do Estado, representação do MPC - Ministério Público de Contas contra o remanejamento orçamentário de recursos do FEPA. Então,
para que fique claro, houve, sim, retirada de recursos orçamentários do
FEPA para a Secretaria de Infraestrutura. Primeiro Ponto. Segundo
Ponto – Existiam mais de um bilhão e duzentos milhões aplicados no
FEPA, uma aplicação a longo prazo que rendia por ano cento e cinquenta
e seis milhões ao FEPA, o que foi que o Governo do Estado fez? Teve
que ingressar na Justiça para poder fazer o resgate antecipado desse
valor que estava aplicado em uma instituição financeira, o estado já
começou perdendo dinheiro aí, os aposentados já começaram perdendo
dinheiro, porque era uma aplicação, a longo prazo, e a partir do momento
que você faz o resgate, de forma antecipada, você perde todos os
rendimentos que estavam previstos a longo prazo. Então, o primeiro
prejuízo causado também, de forma financeira, ao FEPA e depois que
houve essa autorização da Justiça um saque de mais de um bilhão de
reais ainda que seja para pagamento de aposentados, eu nunca disse
que foi o contrário, mas esses recursos, senhoras e senhores, deveriam
ficar guardados para um enfrentamento de um momento de crise, esses
recursos deveriam ficar guardados para garantir o regime atuarial do
sistema de Previdência, e o que é o regime atuarial? É aquele que prevê
a utilização dos recursos em aplicações, investimentos de ações, em
bolsa, se for o caso, para que haja o pagamento dos próximos 10, 20,
30, 50 e 100 anos. E o que foi que o Governador do Estado fez? Pegou
a reserva técnica que estava no FEPA e gastou para utilizar, de já, no
pagamento das pensões e aposentadorias. Então, outra dúvida que tem
e que foi relatada aqui por técnicos do IPREV da Secretaria de
Planejamento, o estudo que está sendo feito para uma possível reforma
da Previdência no Estado do Maranhão, os técnicos deixaram de forma
muito clara que já estão fazendo estudos no sentido de ver como eles
vão mudar o regime de Previdência do Maranhão para cobrir o déficit
do FEPA. Ora, Senhoras e Senhores, são muitos questionamentos que
nós temos que fazer ao Instituto de Previdência do Estado do Maranhão.
E a pergunta que se faz é uma só: Qual é o medo que o Governo do
Estado tem em deixar vir a esta Casa o presidente do IPREV prestar
esclarecimento? Qual é o receio que o Governo do Estado tem em que
o presidente do IPREV venha responder a esses questionamentos que
fiz aqui e a outros? Um governo que prega transparência, um governo
que está tudo colocado à disposição e que quer negar um simples
requerimento para que o presidente do IPREV venha a esta Casa prestar
esclarecimento. E aí concluo o encaminhamento, Senhoras e Senhores
Deputados, lembrando duas coisas a V. Exas., o presidente do IPREV
que eu estou convidando para vir a esta Casa prestar esclarecimento
não é maranhense, ele é do Paraná. Segundo, o presidente do IPREV
que está nomeado lá, ele não recolhe para o FEPA, porque ele não é
servidor do Estado do Maranhão, agora me respondam vocês, qual é o
compromisso que um paranaense que não recolhe para um Fundo de
Pensão, que não irá se aposentar pelo estado do Maranhão, terá
compromisso dos futuros pagamentos das nossas pensões e
aposentadorias? Esse é mais um dos motivos que não podemos deixar
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de trazer a esta Casa o Presidente do Instituto de Previdência para
prestar os esclarecimentos. Aqui ninguém morde, Senhoras e Senhores
Deputados, ninguém vai atacar o Presidente do Instituto de Previdência,
eu quero que ele responda esses questionamentos. Primeiro por que a
política de remanejamento de recursos orçamentários do FEPA para a
Secretária de Infraestrutura. Depois o porquê da retirada de aplicação
de mais de R$ 1 bilhão causando prejuízos aos rendimentos dos
pensionistas e aposentados para poder antecipar o pagamento? E o
mais importante, o porquê e de que forma o Governo do Estado vai
garantir o pagamento das pensões e aposentadorias? Vou antecipar o
assunto que só trataria quando da votação, mas na revisão do PPA, do
Plano Plurianual, o governo já tenta fazer um arremedo em relação ao
FEPA. Criou uma ação para que seja devolvido ao FEPA R$ 500
milhões e criou um ação, senhoras e senhores, vejam só, de R$ 500 mil
para que use o dinheiro do Funben justificando a compra do Hospital
do Servidor e deposite esse valor no FEPA como forma de cobrir o
rombo que foi feito pelo Governo do Estado. Vejam as pedaladas que
o Governo do Estado quer fazer para corrigir esse equívoco, essa
irresponsabilidade que foi a retirada de recursos do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria. E finalizando, Senhoras e Senhores, o meu
encaminhamento sobre essa matéria, volto a perguntar: qual é o medo?
Me dê um motivo só, senhoras e senhores, eu retiro o meu requerimento,
para que o Presidente do Instituto de Previdência não possa vir a esta
Casa tirar as dúvidas que nós temos em relação ao pagamento das
pensões e aposentadorias do estado do Maranhão? Qual é o receio que
o Governo do Estado tem em trazer a esta Casa o Presidente do Instituto
de Previdência? E agora que fiz essa pergunta, faço o alerta: que ninguém
suba a esta tribuna, que nenhum Deputado desta legislatura ou da
próxima, que estava aqui e que foi reeleito possa subir à tribuna quando
tivermos problema no pagamento de pensão e aposentadoria. Porque
todos cruzaram os braços aos servidores do estado do Maranhão quando
tiveram a oportunidade de deixar clara a situação do FEPA e de garantir
o pagamento das pensões e aposentadorias do estado do Maranhão.
Que nenhum Deputado reclame depois que chegar a esta Casa uma
proposta de reforma da Previdência do Governo do Estado, porque o
FEPA está sendo quebrado e a Assembleia Legislativa cruzará os seus
braços para um simples requerimento em que chama a esta Casa o
Presidente do Instituto de Previdência que, repita-se, não é maranhense,
não contribui para o FEPA, não vai se aposentar pelo Maranhão e que,
portanto, não tem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade quem
tem é cada um de nós que fomos eleitos pelo povo. Ele foi trazido de
outro Estado, nós estamos nesta Casa pelos votos dos maranhenses e
é isso que espero contar, com o apoio de V. Exas. para que possamos
trazer o Instituto de Previdência a esta Casa.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Queria
encaminhar pelo Bloco Independente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max Barros, por cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, em seguida, eu gostaria de encaminhar pelo Bloco do
Governo.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. já encaminhou, Deputado Rogério.
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Não,
Senhor Presidente, só peço uma correção com a Mesa, eu fiz a discussão.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Braide está corrigindo aqui. Vossa Excelência
tem razão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, só fazendo a correção
realmente, bem lembrado por V. Ex.ª, o Deputado Rogério Cafeteira
quando concluiu o seu pronunciamento, inclusive ele já deixou bem
claro, já vou fazer o encaminhamento. Já aproveitou para fazer o
encaminhamento, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, o Deputado Wellington está cerceando o direito de...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério, o assunto está superado. Vossa Excelência
vai ter os cinco minutos para encaminhar. Deputado Max Barros com
a palavra.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia e pela Internet. Eu reputo o requerimento elaborado pelo
Deputado Eduardo Braide de maior relevância para o funcionalismo
público do estado do Maranhão. A questão da aposentadoria é um
assunto que está na voga neste momento, não só no Maranhão como
em todos os Estados da Federação e no próprio país, que há iniciativa
do Governo Federal, inclusive de fazer uma reforma no Sistema
Previdenciário Nacional. E as informações que chegam em relação a
Previdência Estadual, particularmente do FEPA, e com informações
vindo de várias fontes diferentes, sem dúvida alguma causa uma
inquietude nos aposentados, Deputado Edivaldo Holanda, mas em
todos os funcionários estaduais que um dia também serão aposentados
e necessitarão do FEPA, necessitarão de uma previdência enxuta com
recursos suficientes para pagar os aposentados, imaginem os senhores
o risco que corre pessoas que passaram a vida toda trabalhando para o
Estado e em um futuro próximo não haver recursos na Previdência do
Estado, como já ocorre em outros Estado da Federação, e a pessoa
quando já tá idosa não ter recurso inclusive para sobrevive. Então, essa
é uma questão relevante. E nós temos que tirar desta Casa aquela
preocupação de na hora que se convida um membro do governo para
vir à Assembleia, para debater um assunto desta relevância entender
que isso é um Requerimento contra o Governo do Estado. Não, esse é
um Requerimento a favor do povo do Maranhão, de um assunto que eu
digo para vocês, mais cedo ou mais tarde irá bater nesta Casa aqui
alterações na Previdência Estadual, não tenham dúvidas disso. Esta é a
Casa para discutir esses assuntos e para que não haja informações
distorcidas, tinha um bilhão no recurso do FEPA, foi retirado do recurso
do FEPA que, às vezes, sai na imprensa, não há condições de pagar, o
IPREV, para aqueles que estão se aposentando e pede aposentadoria,
diz uma porção de questões protelatórias, pede cada vez mais
documento, empurrando com a barriga e o que se diz informalmente é
que o governo não quer aposentar para não tirar o salário da conta de
ativo para botar para o FEPA pagar, porque o FEPA não tem mais
recurso, pessoas que estão se aposentando levam 2, 3, 4, 5 anos indo
para o Segep, indo para o IPREV, indo para lá, para acolá, a pretexto de
suprir documentos que na realidade é intenção, seria a intenção do
governo não aposentar. Então, nós temos que chamar aqui o presidente
do IPREV que eu tenho certeza será tratado com o maior respeito que
é devido a todos os cidadãos, mas que esclareça a esta Casa a real
situação do FEPA. Tem dinheiro para pagar o aposentado? Foi tirado
um bilhão da aplicação, para aonde foram aplicados esses recursos, a
sociedade tem que saber, os aposentados têm que saber, esta Casa tem
que discutir. É necessário fazer uma reforma na Previdência estadual?
Qual é a proposta que está em vigor? Vai aumentar a taxa que o
aposentado e o funcionário pagam para o FEPA? É isso que está sendo
pensado? Isso tem que ser pensado junto com o Legislativo, que é o
Legislativo que vai analisar a proposta, é ele que vai votar esta matéria,
o que não pode, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, é
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vir a sociedade, os funcionários públicos, os aposentados viverem
nessa inquietude. Ah, não vai ter condição de pagar o décimo terceiro
salário dos aposentados. Ah, daqui a cinco anos, não vai ter condição
de pagar o aposentado e a pessoa que passou a vida toda pagando ficar
nessa dúvida. Então, nada mais justo, nada mais correto de vir aqui o
presidente do IPREV, e eu disse aqui, Senhores Deputados, que era um
equívoco você desmembrar, criar uma nova repartição quando o Segep
já fazia essa atuação, criaram o Instituto de Previdência, eu disse é para
criar custo, e, de fato, não sei quantos cargos comissionados foram
criados, quem paga é o dinheiro do FEPA, foi alugado agora não sei
quantas salas, ali na Ponta D‘areia, Deputado Fábio Braga, o metro
quadrado mais caro de São Luís, para que o IPREV funcione lá, tudo
isso saindo do dinheiro do FEPA, isso tem que ser discutido nesta
Casa e nós temos que ter essa cultura e convidar o membro do governo
não é atuar contra o governo é para discutir com ele, ouvir as informações
corretas, até para corrigir boatos que, eventualmente, saem dos meios
de comunicação. Por isso, eu acho que nós devemos cumprir o nosso
dever enquanto legisladores, defender o funcionário público, defender
o aposentado, e pedir esclarecimentos ao presidente do IPREV para
que ele esclareça a real situação do Fundo de Aposentadoria, dos
aposentados do Maranhão. Por isso, sou a favor que seja aprovado o
requerimento do Deputado Eduardo Braide. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

Porque naquele momento quem estava à frente do Governo achou: ‘eu
não vou pagar esse preso para uma bomba que não vai explodir na
minha mão. Quem estiver com a bomba na mão na hora da explosão,
que tome as providências’. Então infelizmente esse tipo de postura
leva a problemas como a que enfrentamos agora. Então Senhor
Presidente, para encerrar e para encaminhar contra o requerimento,
porque vejo nele um viés político, de debate político de tentar desgastar
o Governo. Porque é muito claro, principalmente para quem tem
conhecimento do assunto, que o Governo de forma nenhuma cometeu
qualquer ilegalidade. O Fepa foi usado para a finalidade a que ele foi
criado, que é o pagamento dos funcionários aposentados e benefícios
de pensões. Então para encerrar, encaminho contra o requerimento do
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério Cafeteira para encaminhar, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Eu solicitei votação nominal, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Vou ser bem breve. Escutei aqui o encaminhamento
do Deputado Eduardo Braide e queria só ressaltar aqui, de forma muito
correta, o Deputado Braide ressaltou a questão da transferência não
em, perdão, orçamentária e não na questão financeira. Obrigado, me
fugiu a palavra. Obrigado pelo assessoramento, Deputado Braide.
Então, veja bem, isso já foi feito, e V. Ex.ª inclusive falou aqui, que o
Ministério Público de Contas tinha dado um parecer ou dado uma
resposta que isso não poderia acontecer. Se o Ministério Público de
Contas fez isso ele se equivocou em algum momento, ou quando
respondeu a essa questão, ou quando julgou contas de governos
anteriores. Porque todos fizeram. Todos fizeram remanejamento da
parte orçamentária, porque é uma prerrogativa do Governador. Todos
fizeram. E na época desse debate, Deputado Braide, aqui inclusive eu
trouxe alguns números feitos pela então Governadora Roseana, feitos
pelo Governador Arnaldo Melo, então todos foram feitos e nenhuma
ilegalidade foi cometida. É uma coisa legal e usual de uma questão
administrativa, orçamentária. Fez da parte do Tesouro. E tanto fez de
forma correta que nunca houve nenhum atraso de pagamento, nem de
pensão e nem de benefício. Então apenas para ressaltar essa posição.
Também, o Deputado Max falou aqui que a Segep gestava esse fundo
e que ele discorda da formação do Iprev, e eu diria o seguinte, que no
cálculo atuarial, Deputado Braide, que V. Ex.ª fez referência aqui, a
Segep, eu poderia também colocar a Segep como uma culpada. Porque
anteriormente já existiam estudos mostrando que o Fepa era deficitário
e em 2017 esses recursos não seriam mais suficientes para pagar os
benefícios. Então naquele momento eu poderia também, e acho que
não é o caso, acusar o gestor daquele tempo de ter sido irresponsável
na gestão dos recursos da Previdência. Que não é o caso. Eu tenho
como convicção, Deputado Braide, que infelizmente o Maranhão, assim
como todo o Brasil, sofre hoje de um sistema que foi feito baseado em
outros parâmetros e que hoje não se sustenta. Então é uma questão de
tempo, todos terão que fazer uma correção. E o Maranhão inclusive, é
uma questão de mais tempo ou menos tempo. Infelizmente, Deputado
Edivaldo, na política nós temos a tendência, em nós eu me incluo
porque faço parte e faço parte com muito orgulho da classe política,
muitas vezes nós temos a tendência de evitar um desgaste. Então uma
medida que poderia ter sido antipática há 10 anos, 15 anos atrás, mas
que hoje traria uma sobrevida e uma tranquilidade maior para o nosso
sistema de previdência, um equilíbrio maior, não foi tomado, por quê?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, eu vou colocar o requerimento em
votação.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Então, primeiro, vamos apreciar o pedido de votação nominal.
Os Deputados que aprovam...
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, mais uma vez, de já, peço a V. Ex.ª que informe os Deputados
que votarem contrários à votação nominal.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Assim farei, Deputado Braide. Os Deputados que forem
favoráveis ao requerimento de votação nominal feito pelo Deputado
Rafael, permaneçam como estão. Os que forem contrários, fiquem de
pé.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
Questão de Ordem, o quórum?
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu queria a
verificação de quórum, Senhor Presidente
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, só um instante, nós estamos em votação. O
requerimento foi rejeitado. Deputado César, pois não. Porque
estávamos em votação no momento em que V. Ex.ª falou.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Obrigado, o senhor tem razão, perdão. Verificação de quórum,
Presidente, V. Exa. se importa?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não. Peço que zere o painel e os Deputados e Deputadas que
desejarem registrem suas presenças.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – PV/PSD em
obstrução, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - PV/PSD em obstrução.
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de
Ordem) – Presidente, o Bloco Independente está em obstrução,
ressalvado o Deputado Braide, que é o autor do requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Independente, em obstrução, exceto o Deputado Braide
por ser autor do requerimento. Bloco de Oposição, em obstrução.
Deputado Braide, V. Exa. precisa, se assim desejar, registrar novamente
a presença. Quando nós colocamos o Bloco em obstrução, V. Exa. teve
também seu registro de obstrução. Encerrar a conferência de quórum,
alguém ainda gostaria de registrar a presença? Nós temos aí mais 30
segundos para quem não registrou se desejar para registrar a presença.
Conferência de quórum encerrada, não há quórum para deliberar agora
sobre o conteúdo do projeto, fica transferido para a Ordem do Dia da
próxima Sessão. Requerimento 450, Deputada Nina Melo, fica
transferido. A deputada está presente, Deputada V. Exa., vai registrar
a presença ou vai manter a obstrução? Aliás, o quórum acabou, nós já
fizemos a conferência, não podemos mais apreciar nenhum projeto.
Ficam transferidos os dois projetos para a Sessão de amanhã.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento 443, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, Deputado Levi, peço que V. Exa. se
dirija até à Mesa. Requerimento 443, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, requer depois de ouvida a Mesa seja submetida à deliberação
do Plenário parecer 353 referente ao Projeto de Lei Ordinária 169/
2018, oriundo da CCJ. Como vota o Deputado Levi? Como vota a
Deputada Nina Melo? Deferido.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos,
Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar Independente.
Bloco Parlamentar PV/PSD, Deputado César Pires, por 06 minutos,
com apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, a propósito do grande debate
trabalhado aqui pelos Deputados Wellington do Curso, Eduardo Braide,
Max Barros e as defesas do nosso amigo, e Líder do Governo, Rogério
Cafeteira, eu quero apenas colocar mais alguma coisa em relação a essa
situação, eu também, Deputado Rogério Cafeteira, promovi um
expediente ao senhor Joel, do IPREV, para que ele listasse os bens a
serem alienados pelo governo que, segundo a proposta a alienação
desses bens em torno de 502 milhões de reais, serviriam para poder
pagar os pensionistas da própria Assembleia Legislativa, do Tribunal
de Contas do Estado e das promotorias públicas, Deputado Edivaldo
Holanda. E até agora ele não me respondeu, é claro que a Questão
Orçamentária é uma peça de ficção, todo mundo já disse isso e repetiu,
já virou jargão, agora, o que não é certo ele deixar ainda que o argua a Lei
de Acesso à Informação, ele não responda isso, me parece um descaso
com esta Casa, um desrespeito, mas isso não cabe a mim julgar, nós
somos 42 que deveremos defender a Instituição, mas ainda agregar
essa situação, Deputado Marcelo Tavares, hoje pela manhã, na
Comissão de Orçamento, os técnicos da SEPLAN estiveram aqui para
continuar a falar asneira, veja bem, eles disseram que vão retirar 500
mil reais do Funben e disseram também que se for necessário para
complementar a aposentadoria, vão vender para o Funben o Hospital
do Servidor, é uma demonstração inequívoca de incompetência. Esse
Hospital do Servidor é um hospital que não dá lucro, é um hospital que
por si só não se mantém e as pessoas que recolhem os seus tributos
para garantir o seu plano de saúde, vão perder esse direito de ter esse
plano de saúde. Porque agora vai imobilizar um hospital que já é do
Estado. Já pensou isso, Deputado Edivaldo Holanda? É muito cômodo
isso. Para corrigir o quê em relação a isso? Para corrigir a pouca
competência que o Estado está tendo em fazer gestão dos recursos.
Veja bem, o Funben, o Fundo, que já não tem liquidez vai comprar o
Hospital do Servidor? Outro paquiderme acéfalo que não serve para
quase nada, porque também não tem condição de servir ao servidor. Já
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não tem material e agora vai ser vendido para poder cobrir os rombos
históricos do próprio Fundo de Pensão, do FEPA. Não sou eu que
estou dizendo aqui não, algum colega questionou, eu estou mostrando
aqui, está aqui, esse foi o que veio para cá para a Assembleia. Está bem
aqui: Funben, Código 4857, R$ 500 mil. É o Plano C do Governo para
poder cobrir o rombo. Vender para o Funben, que já é deficitário, já não
tem quase nada o Hospital do Servidor. Quem vai fazer o
gerenciamento? Mas não para por aí. Tirou R$ 500 milhões da Fonte
101, está aqui também. Eu vou pedir inclusive, mais uma vez, que isso
seja publicado no Diário da Casa amanhã. É a poupança de reserva do
FEPA se acabando. Todo dia o Governo tira dinheiro para poder cobrir
isso, porque se recusa. E o que é pior, o mais grave, e pode pedir a carta
técnica para a consultoria, ele manda aqui a correção do PPA, que ainda
não foi aprovado por esta Casa, e ao mesmo tempo, Deputado Rogério,
já manda dentro da LOA como se já tivesse aprovado dentro do PPA.
Ou seja, corrige o PPA e já bota na LOA antes mesmo de ser aprovado.
Eu creio até que pela maioria que ele tem na Casa isso venha a acontecer,
agora que é um desrespeito é. Está aqui, eu não estou aqui fazendo
ilações, eu disse para mim mesmo e disse a alguns colegas que tudo que
eu fizer eu mostro no rodapé. Está aqui no rodapé, está aqui o projeto,
quem quiser consultar está ali na Consultoria, foi extraído do documento
que vai lá. Olha bem, R$ 500 milhões tirado da Fonte 101, já como se
fosse aprovado tudo isso! Já está na LOA, Deputado Rogério, foi a
correção do PPA que autoriza para poder fazer na LOA e da LOA já
está colocado antes mesmo de aprovarmos o PPA. É uma confiança,
nesta Casa, extraordinária. É, na verdade, colocar esta Casa menor do
que ela é. Eu digo sempre, nós parlamentares, deputados estaduais, aí
não culpo ninguém, Mesa, nem nada, somos um cargo extinto, a vagar,
porque não debatemos este ano nada que fosse importante para debater.
Outro dia eu vi um debate aqui sobre Escola sem Partido que quando
me espantei era o cara já dizendo “tchau, tchau papai, tchau, tchau
mamãe” e o conteúdo zero, da discussão da Escola sem Partido. Zero,
ninguém estudou para debater. E assim vão levando a termo, vão levando
tudo o que querem aqui. LOA antes de PPA, antes de correção de PPA,
aprovação, subtração, tirar do Funben! E quem disse isso foram os
técnicos hoje, Deputado Marcelo, quem disse foram os técnicos. Que
o Plano C, Deputado Max, é comprar o Hospital do Servidor pelo
Funben, já quebrado, plano de saúde. Eu sei que a AMIL está
quebrando, o outro está quebrando, mas agora quebrar o Funben é uma
habilidade extraordinária e uma competência irrefutável. Se condenam
aquilo que falo, não condenem a mim. Averiguem peçam para a Seplan
dar a nota de correção do texto que veio para cá, porque eu ainda não
consegui fazer esses artifícios e não tenho a menor habilidade em termos
de informática para mudar nada. Fica o meu registro aqui e digo a
vocês, daqui um dia o servidor do Estado não vai ter atendimento mais,
porque vai imobilizar o capital completo no hospital do próprio
servidor, que já é do próprio Estado. Não tem mais o que vender, não
tem mais o que alienar. Ele não mandar a relação de alienação de bens é
sinal de incompetência pura em relação a isso. E os arautos da defesa
que venham fazer as suas defesas. Você não merece isso, você é uma
pessoa que tenho um carinho, um respeito grandioso por você. Mas o
que estou fazendo aqui, Deputado Rogério, não é pressionar a oposição
não, nem faço como um gesto irresponsável não, mas faço como um
alerta aqui que ainda dá para a Seplan corrigir os seus possíveis
equívocos. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Declina.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Rogério Cafeteira, por 10
minutos com apartes.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.
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Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Quarta
Sessão Ordinária da Quarta 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 dezoito.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos
Caldas.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca
Primo.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Marcos Caldas, Max Barros, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Stênio
Rezende, Valéria Macedo e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio,
Edilázio Júnior, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Nina Melo, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado
à publicação. Não havendo oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que a Medida Provisória nº 282/2018 o Projeto de Lei nº 211/2018, do
Poder Executivo foram retirados de pauta em virtude de um acordo das
lideranças. A Proposta de Emenda Constitucional nº 007/2018, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, foi retirada a pedido do autor.
Em seguida, o Presidente anunciou a discussão e votação dos Pareceres
nºs: 365/2018, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), em redação final, ao Projeto de Lei nº 223/2017, do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão, no calendário oficial
do Estado do Maranhão, da Semana Estadual de Prevenção ao Suicídio;
366/2018, da referida Comissão, em redação final, à Proposta de
Emenda Constitucional nº 013/2015, da Deputada Nina Melo, que
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo
artigos que criam o Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos,
Órgãos e Partes do Corpo Humano; 367/2018, ainda da CCJC, em
redação final, ao Projeto de Lei nº 014/2018, da Deputada Francisca
Primo, que propõe a Política Estadual de Empoderamento da Mulher
e 368/2018, também da CCJC, em redação final, ao Projeto de Lei nº
015/2018, da Deputada Francisca Primo, que institui a Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade e 369/2018, da CCJC, em redação
final, ao Projeto de Lei nº 075/2017, também de autoria da Deputada
Francisca Primo, que dispõe sobre a criação do programa “PróMeninas”. Os citados Pareceres foram aprovados e os respectivos
Projetos encaminhados à sanção Governamental. Em segundo turno,
tramitação ordinária, também foram aprovados e encaminhados à sanção
governamental os Projetos de Lei nºs: 187/2018, de autoria da Deputada
Valéria Macedo, que dispõe sobre instituição do “Dia Estadual da
Policial Militar Feminina”, no Estado do Maranhão, e 073/2018, de
autoria do Deputado Cabo Campos, que considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Maranhão, a Banda de Música João Carlos Dias Nazaré,
da Polícia Militar do Maranhão. Com pareceres favoráveis das CCJC
e da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
foi aprovado em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei
nº 019/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que estabelece
diretrizes para a criação do “programa inspirar”, de estimulo à
divulgação de experiências bem-sucedidas de estudantes e professores
egressos do ensino médio e técnico-profissionalizante no Estado do
Maranhão. Ainda em primeiro turno, foi aprovado o Projeto de Lei nº
202/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que altera a Lei nº
10.860, de 04 de junho de 2018, com parecer favorável da CCJC. Estes
projetos foram encaminhados ao segundo turno de votação. Em primeiro
turno, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 061/
2018, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, que concede Medalha
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João do Vale a Senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone. Com
parecer favorável da CCJC, este Projeto foi encaminhado ao segundo
turno de votação. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados
os Requerimentos nº 441/2018, do Deputado Adriano Sarney, para
que seja encaminhada mensagem de congratulações ao Senhor Félix
Alberto Gomes Lima, parabenizando-o pela posse como novo membro
da Academia Maranhense de Letras; 442/2018, do Deputado Cabo
Campos, solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução
Legislativa nº 068/18, de sua autoria; 445, 446 e 447/2018, todos de
autoria da Deputada Valéria Macedo, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Resolução Legislativa nº 026/18 e para os Projetos
de Lei nºs 88 e 013/18, de sua autoria. Também foi aprovado o
Requerimento nº 456/2018, do Deputado Adriano Sarney, encaminhando
mensagem de congratulações ao Senhor Jorginho dos Santos Mello,
parabenizando-o por sua eleição como Senador da República pelo
Estado de Santa Catarina. Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência o Presidente anunciou a discussão e votação dos Projetos de
Lei nºs: 185/2018, do Deputado Bira do Pindaré, que institui a Política
Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão
(PEAPOMA); 193/2018, de mesma autoria que institui a Política
Estadual de apoio ao cooperativismo da agricultura familiar; 226/2018,
de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que incorpora à malha
rodoviária do Estado do Maranhão a estrada vicinal que liga o Município
de Paraibano ao Município de Passagem Franca e 227/2018, também
de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que incorpora à malha
rodoviária do estado do Maranhão a estrada vicinal que liga o Município
de Colinas ao Município de Sucupira do Norte. A sessão foi suspensa
para que as respectivas comissões técnicas emitissem os pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, informou que os
Projetos foram aprovados nas Comissões. Desta forma o Presidente
submeteu a deliberação do Plenário que aprovou os Projetos de Lei nºs
226 e 227/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, os quais
foram aprovados e encaminhados à sanção Governamental. Os Projetos
de Lei nºs: 089, 104, 108, 141, 185 e 193/2018, todos de autoria do
Deputado Bira do Pindaré ficaram transferidos para a próxima Sessão
ordinária, devido a ausência do autor, assim como os Requerimentos
nºs: 450/2018, da Deputada Nina Melo; 454/2018, do Deputado Roberto
Costa e 443/2018, do Deputado Wellington do Curso. O Requerimento
nº 449/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, foi transferido a
pedido do autor. Submetido a deliberação do Plenário foi deferido o
Requerimento nº 453/2018, de autoria do Deputado César Pires. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Vinícius Louro
falando pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. Não houve oradores inscritos
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, 28 de novembro de 2018.

Ata da Centésima Trigésima Segunda Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
trinta um de outubro de dois mil e dezoito.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo
Rios.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max
Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
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(as) Deputados (as): Andréa Murad, Carlinhos Florêncio, Léo Cunha,
Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente 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: Projetos de Lei
nºs: 226/18, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que incorpora
à malha rodoviária do Estado do Maranhão a estrada vicinal que liga o
Município de Paraibano ao Município de Passagem Franca e 227/18,
de mesma autoria, que incorpora à malha rodoviária do Estado do
Maranhão a estrada vicinal que liga o Município de Colinas ao Município
de Sucupira do Norte; Requerimentos nºs: Requerimentos nºs: 430/
2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja
consignada nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento do
Professor e ex-Vereador do Partido Verde de Montes Altos, Aldefran
Barbosa Azevedo, ocorrido no dia 29 do mês de outubro e 431/2018,
de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 9, 11 e 15 de outubro
do ano em curso, conforme atestado médico. Indicação nº 591/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, que promova a inclusão
no Programa Mais Asfalto da Rua Afonso Salgado, no bairro da Vila
Lobão, Município de São Luís. Não havendo mais matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou à publicação ao Expediente lido pelo
Primeiro Secretário, após deferir a Indicação acima mencionada.
Inscritos no Pequeno Expediente fizeram-se ouvir o Deputado Rafael
Leitoa parabenizou o Município de Coelho Neto pelo seu aniversário
que será comemorado com uma vasta programação que inclui uma
missa de ação de graças, com alvorada especial, e a programação do
corredor da folia, com uma grande festa animada pelo cantor Mano
Valter. Em seguida, o Deputado César Pires fez referência à passagem
do Dia do Cerimonialista, parabenizando todos os profissionais da
categoria. Na Tribuna, o Deputado Zé Inácio Lula lamentou o resultado
das eleições presidenciais, destacando a luta que o Partido dos
Trabalhadores travou nos dois turnos da campanha eleitoral e
agradecendo pelos votos recebidos. Na sequência, o Deputado Edilázio
Júnior, fez uso da Tribuna para discorrer sobre sua preocupação sobre
o fato do Maranhão ser penalizado pela conduta do Governador que,
segundo o Parlamentar, foi extremamente hostil e descortês com o
Presidente eleito, Jair Bolsonaro. O Deputado Júnior Verde, por sua
vez, defendeu a aprovação do Projeto de Lei 206/2018, de sua autoria,
que altera o inciso V, do artigo 22, do Decreto 19.833/2003, que dispõe
sobre o Plano de Carreira dos Praças da Polícia Militar do Maranhão.
Por fim, o Deputado Bira do Pindaré criticou a decisão do Presidente
eleito, Jair Bolsonaro de fundir o Ministério do Meio Ambiente como
o da Agricultura. Na sua avaliação, essa medida vai trazer danos
principalmente ao agronegócio. Ele criticou também as privatizações
anunciadas e garantiu que o de Governo Jair Bolsonaro será a
continuidade do Governo Temer numa intensidade maior, que tirou
direitos do trabalhador. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
quando foi feita verificação de “quórum” a pedido do Deputado
Wellington do Curso, ocasião em que os Líderes do Bloco Parlamentar
de Oposição, Bloco Parlamentar Independente e do PV-PSD anunciaram
que seus respectivos Blocos e Partidos estavam em obstrução.
Constatado que não havia número regimental para apreciar a matéria,
esta foi transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do
Regimento Interno, também foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 073/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos bem como os Requerimentos nºs: 430/2018,
de autoria do Deputado Adriano Sarney e 431/2018, de autoria da
Deputada Nina Melo. No primeiro horário do Grande Expediente,
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que classificou as ações do
Governador Flávio Dino com maldosas e arbitrárias e convocou
professores e servidores públicos em geral se mobilizarem contra a
decisão do Governador de negar o reajuste a essas categorias. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Rafael Leitoa que falando
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão teceu duras críticas ao
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Presidente eleito, Jair Bolsonaro, de fundir Ministérios de Agricultura
e Meio Ambiente. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. 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, 31 de novembro de
2018. Deputado César Pires - Presidente, em exercício. Deputado
Stênio Rezende - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Ricardo
Rios - Segundo Secretário, em exercício
Ata da Centésima Trigésima Terceira Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
primeiro de novembro de dois mil e dezoito.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do
Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos
Caldas.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Josimar Maranhãozinho, Marcos Caldas, Paulo Neto, Ricardo Rios,
Stênio Rezende e Vinícius Louro. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida,
ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
que foi aprovado e do seguinte Expediente: Requerimentos nºs: 432 e
433/18, ambos do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que sejam
discutidos e votados em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei nºs:
185/18 e 193/18, de sua autoria; Indicações nºs: 592/18, do Deputado
Bira do Pindaré, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, a
fim de que determine ao setor competente a reforma e reabertura da
Unidade de Ensino Raimundo Barata, localizada no Bairro da Forquilha
em São Luís; 593/18, do mesmo autor, ao Prefeito de São Luís a fim de
que, junto ao setor competente, estude a viabilidade de implantação de
uma praça no Bairro Cohatrac I; 594/18, ainda do Deputado Bira do
Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
para que determine ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado, Senhor Davi Telles, solicitando a implantação de uma unidade
do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA
na área Cohab/Cohatrac do Município de São Luís e 595/18, ainda do
Deputado Bira do Pindaré, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, a fim de que determine ao setor competente que seja feita a
reforma e reabertura do Posto de Saúde da Forquilha em São Luís. Não
havendo mais Matéria sobre a Mesa, o Presidente deferiu as Indicações
acima mencionadas, e encaminhou à publicação o Expediente lido pelo
Primeiro Secretário. Não havendo oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que não havia número regimental para apreciar a matéria, que foi
transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos ouviu-se o Deputado Cabo Campos, que falou pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão discorrendo sobre a importância
do Projeto de Lei nº 073/2018, de sua autoria. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve
orador inscrito. 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, 1º de novembro de 2018. Deputado César Pires - Presidente,
em exercício. Deputado Bira do Pindaré - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Marcos Caldas - Segundo Secretário, em exercício

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 27 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – Presidente
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA (Suplente)
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 372/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
207/2018 – DISPÕE sobre a distribuição gratuita de fórmulas infantis
de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância.
AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de
SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 373/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
223/2018 – ESTABELECE as diretrizes para a implantação do Programa
de Intervenção Assistida por Animais – IAA, no Estado do Maranhão
e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 374/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
215/2018 – DISPÕE sobre o “Programa de Atenção às Vítimas de
Estupro”, com objetivo de dar apoio e identificar provas periciais, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências
AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 375/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
216/2018 – DISPÕE sobre a “Instituição do Programa Estadual de
Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica, no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências
AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 376/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
217/2018 – DISPÕE sobre a “Criação do Selo de Produtos de Origem
Quilombola, proveniente de áreas já reconhecidas ou em processo de
reconhecidas ou em processo de reconhecimento, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências
AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 377/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
228/2018 – CLASSIFICA a Estrutura Hierárquica de Cargos
Comissionados da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.
AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 378/2018 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071/2018 – ALTERA a Resolução
Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que DISPÕE sobre o
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Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
e dá outras providências.
AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, com o acolhimento
da EMENDA SUBSTITUTIVA, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 28 de Novembro de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES Secretária da Comissão
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL;
ASSUNTOS ECONÔMICOS, REALIZADA AOS 27 DIAS DO MÊS
DE NOVEMIRO DO ANO DE 2018, ÀS 10 HORAS E 35
MINUTOS, NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÔNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
EDVALDO HOLANDA
FÁBIO BRAGA
FRANCISCA PRIMO
RAFAEL LEITOA
EDSON ARAÚJO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
185/2018 – INSTITUI a Política Estadual de Agroecologia e Produção
Orgânica do Maranhão (PEAPOMA).
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos
Econômicos
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
193/2018 – INSTITUI a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo
da Agricultura Familiar e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos
Econômicos
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
226/2018 – INCORPORA à Malha Rodoviária do Estado do Maranhão
a Estrada Vicinal, que liga o Município de Paraibano ao Município de
Paraibano.
AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATOR: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos
Municipais e de Desenvolvimento Regional
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
227/2018 – INCORPORA à Malha Rodoviária do Estado do
Maranhão a Estrada Vicinal, que liga o Município de Colinas ao
Município de Sucupira do Norte.
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AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATOR: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos
Municipais e de Desenvolvimento Regional
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 28 de Novembro de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES Secretária da CCJC

Os Censos Demográficos locais, por pesquisarem os domicílios
do Estado, constituem a única fonte de referência para o conhecimento das
condições de vida da população objeto da política de saúde em comento.
Sem dados oficiais não há políticas sérias para o setor, vez que as estatísticas
nos permitem gerar, com métodos confiáveis e reprodutíveis, informações
e indicadores de alta relevância para a tomada de decisão, tanto no setor
público quanto privado.
É fundamental, portanto, que o poder público atue para oferecer
o suporte necessário a essas pessoas e, principalmente, que adote medidas
que concretizem o atendimento às suas demandas em seus variados níveis:
sociais, de saúde, educacionais, de trabalho e de lazer.

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 003/2018

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do presente projeto de lei.
É o voto.

RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto Lei nº 120/2018, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira que dispõe “sobre as diretrizes para a
implantação do Programa Censo de Pessoas com TEA- Transtorno
do Espectro Autista- de seus familiares no Estado do Maranhão, e dá
outras providências”.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 358/2018), veio a mesma para
análise exclusiva de mérito na Comissão de Saúde por meio de
Substitutivo.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.
Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar de que a proposição facilita a identificação, mapeamento e
cadastro do perfil das pessoas com TEA e seus familiares no Estadomembro, com vistas ao direcionamento das políticas públicas de saúde,
educação, trabalho e lazer no Estado do Maranhão. (art. 1º).
Segundo estudos técnicos-científicos recentes1:
O Censo 2010 realizou um levantamento minucioso de
todos os domicílios do país. Foram visitados 67,6 milhões
de domicílios nos 5.565 municípios brasileiros para coletar
informações sobre quem somos, quanto somos, onde
estamos e como vivemos sobre uma população formada
por 190.732.694 pessoas. Segundo a cartilha do censo 2010
existem 45.606.048 de brasileiros com algum tipo de
deficiência, representando 23,9% da população total. A
deficiência mental ou intelectual afeta 1,40% destes. Mas
para o Transtorno do Espectro Autista não há dados
específicos disponíveis no Censo. A prevalência de pessoas
com TEA vem crescendo nas pesquisas feitas em outros
países como EUA, Suécia, Grã-Bretanha e Coreia. Apenas
em 2015 foi criada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015),
destinada a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania. Para que se desenvolvam
políticas públicas adequadas precisamos saber qual o
número exato da população com que queremos trabalhar
e aonde se encontram.
É inegável o caráter meritório da proposição, que cria as condições
para a realização do Censo de Pessoas com Transtorno do Espectro AutistaTEA no Maranhão, o qual, entre outros objetivos, determinará o número
dessa população e suas reais condições de vida no Estado, norteando
também os programas de ação em políticas públicas com o objetivo de
melhorar a vida dessa parcela da população maranhense.
Trata-se de expressivo contingente de pessoas, devendo-se
considerar também a população adulta que apresenta o transtorno. Não se
pode esquecer ainda dos familiares e responsáveis envolvidos com as
pessoas com TEA, também afetados em suas vidas.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do
Projeto de Lei nº 120/2018, nos termos do voto da relatora.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de novembro de 2018.
Deputado Antônio Pereira- Presidente
Deputada Francisca primo- Relatora
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Glalbert Cutrim
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE
P A R E C E R Nº 008 /2018
RELATÓRIO:
O Governador do Estado do Maranhão, através da Mensagem nº
066/2018, encaminha a esta Casa de Leis o Projeto de Lei Orçamentária nº
212/2018, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício de
2019, elaborado em atendimento aos dispositivos constitucionais e em
conformidade com a Lei nº 10.908, de 17 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).
Caberá à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle examinar e emitir parecer prévio sobre o projeto de lei orçamentária
(Art. 137, da Constituição Estadual e Art.249, do Regimento Interno).
O Projeto de Lei apresentado estima uma receita total no valor
de R$ 21.201.079.000,00 (vinte e um bilhões, duzentos e um milhões,
setenta e nove mil reais) e fixa a despesa em igual valor, sendo que para o
Orçamento Fiscal o valor está fixado em
R$ 14.624.235.217,00
(quartorze bilhões, seiscentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta
e cinco mil, duzentos e dezessete reais) e para o Orçamento da Seguridade
Social, o valor está fixado em R$ 6.312.977.783,00 (seis bilhões, trezentos
e doze milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e três
reais).
A despesa e a receita são as duas faces da mesma moeda, as duas
vertentes do mesmo orçamento, portanto, implicam-se mutuamente e
devem se equilibrar.
Já para o Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais, o
valor está fixado em R$ 263.866.000,00 (duzentos e sessenta e três
milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais).
A presente Proposta Orçamentária deriva de projeto formalmente
remetido à deliberação do legislativo pelo Chefe do Poder Executivo, a ser
apreciado pelo Parlamento segundo a sistemática definida pela
Constituição, possuindo a estrutura e nível de detalhamento definido pela
Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício e da Lei Complementar nº
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Em obediência ao que determina o art. 136, § 5º, incisos I, II e III,
da Constituição Estadual, o Projeto de Lei Orçamentária Anual vem
discriminando os recursos orçamentários e financeiros para o atingimento
das metas e prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO, bem como compreendendo: a) O orçamento fiscal referente aos
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Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público; b) O orçamento de investimento das empresas em que o Estado,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto; c) O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades
e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
A seguir, será efetuada uma análise da Proposição de Lei
encaminhada pelo Governo, tomando como base, principalmente, as
diretrizes e os preceitos da LDO e da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
A análise foi dividida em tópicos, de modo evidenciar a ambiência
e os condicionantes da elaboração do orçamento, sendo finalizada por uma
conclusão sobre a legalidade e o mérito do projeto de lei.
1. ANÁLISE
1.1. Aspectos Constitucionais da Lei Orçamentária Anual.
Tradicionalmente, o Orçamento Público era compreendido com
uma mera peça financeira, contendo a previsão de despesas e fixação das
receitas (aspecto estático), sem, no entanto, se preocupar com o plano de
governo, ou seja, com as decisões políticas de atuação estratégica para o
atingimento dos interesses da sociedade (aspecto dinâmico).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Orçamento
Público passou a ser uma peça multi-documental, em virtude da aprovação,
mediante leis ordinárias, de vários documentos (peças Orçamentárias):
Plano Plurianual – PPA (Plano de Governo ou Planejamento estratégico),
Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO (Plano Tático ou Orientador) e Lei
Orçamentária Anual - LOA (Planejamento Operacional).
Nessa senda, a Lei Orçamentária Anual – LOA tem por finalidade
a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual –
PPA e por compatibilidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Nesse diapasão dispõe o art. 136, §7° da CE/89, que “Os
orçamentos previstos no § 5º, I e II, compatibilizados com o plano
plurianual, terão, entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional”.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 possui uma
seção específica sobre orçamento, nos artigos 136 a 140, em seu art. 137,
§ 5º, a LOA deve, no mínimo, identificar os seguintes itens:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas em que o Estado,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta e indireta, bem
assim os fundos e fundações instituídos e mantidos, pelo Poder Público.
(...)
§ 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para a abertura de créditos suplementares e contratações de
operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da
lei.”
Ressalta-se que a LOA deverá ser acompanhada de demonstrativo
de receitas e despesas, oriundas de anistias, subsídios, isenções, remissões
e benefícios de natureza creditícia, financeira e tributária.
“Art. 165, § 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia.”
Nesse diapasão, o § 6° do art. 136 da Constituição do Estado do
Maranhão:
“§ 6º – A Sessão Legislativa não será encerrada sem a deliberação
sobre o projeto de lei orçamentária anual, que será acompanhado, ainda, de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas, e despesas
decorrentes isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia. (modificado pela Emenda à Constituição
nº 055 de 17/12/2008).”
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Convém ressaltar, que o disposto no art. 79, § 1º, da CE/89,
aponta que a proposta orçamentária deverá obrigatoriamente destacar
também “no orçamento inclusão de verba necessária ao pagamento de
débitos decorrentes de sentenças transitadas em julgado, constantes dos
precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, a serem consignados
diretamente ao Poder Judiciário e que o pagamento far-se-á,
obrigatoriamente, até o final do exercício seguinte.”
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000) ampliou a importância da LOA, determinando a
previsão de várias outras situações, além das previstas na Constituição
Federal, que estão dispostas em seu art. 5º:
“Art. 5º- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e
com as normas desta Lei Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da
programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do
documento de que trata o § 1º do art. 4º;
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art.
165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias
de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e
montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos
na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos.
§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou
contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária
anual.
§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente
na lei orçamentária e nas de crédito adicional.
§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária
refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na
lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade
imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no
plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto
no § 1º do art. 167 da Constituição.
§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei
orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos
sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.”
Ademais, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita,
nos termos da lei, conforme preceitua o § 8º do art. 165 da nossa Carta
Magna.
1.2 Sobre a conjuntura e a política econômico-social do
Governo.
A LDO, em seu art. 12, item I, determina que a mensagem
encaminhadora do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) contenha uma
análise da conjuntura econômica do Estado, bem como das políticas
econômica e social do Governo.
A esse respeito, a mensagem destaca que a conjuntura a nível
nacional, nos últimos anos, foi marcada por uma grave crise PolíticoInstitucional atrelada a uma crise econômica e fiscal que deteriorou a
capacidade de alguns entes de honrar os seus compromissos financeiros.
Essa realidade impôs a necessidade de adoção por parte dos entes
federativos (União, Estados e Municípios) de ações prudenciais, entre
elas destaca-se a Lei Complementar nº 156/2016, que estabeleceu o Plano
de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao
reequilíbrio fiscal.
Mas, as projeções levantadas quando da elaboração do PLOA
2019 mostram que para o ano de 2018 as expectativas do mercado estão
vislumbrando uma tímida retomada da economia, com uma previsão de
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crescimento do PIB na ordem de 1,35%, combinada a um nível de inflação
de 4,28% no acumulado do ano, e a Taxa SELIC se encontra a 6,5%.
Em relação à arrecadação do governo federal, esta apresentou,
entre janeiro e agosto, um crescimento de 6,94% (R$ 953,6 bilhões) em
relação ao mesmo período de 2017. Mas, no tocante ao déficit primário, o
governo federal projetou um déficit de R$ 159 bilhões para 2018 e R$ 139
bilhões para 2019.
Ademais, as principais projeções para 2019 apontam para a
continuidade da retomada do crescimento da atividade econômica na ordem
de 2,5%, manutenção da taxa de juros abaixo de dois dígitos e para a
gradual ampliação na expectativa dos agentes econômicos.
No tocante à economia maranhense, a produção de grãos apresentou
alta de 9% no acumulado de janeiro a maio de 2018.
Em relação ao mercado de trabalho, apesar da inércia da construção
civil, foram registradas 4.156 admissões líquidas, entre janeiro a maio de
2018, enquanto no mesmo período de 2017 foram registradas 5.006
demissões.
O cenário fiscal maranhense apresentou, apesar da crise, um bom
resultado. O governo tem conseguido honrar as despesas obrigatórias,
incluindo o pagamento da dívida, folha de pessoal, repasses constitucionais
para saúde e educação.
Foi com esse cenário que o Estado do Maranhão foi classificado
pelo Portal G1 como o governo mais eficiente do Brasil, e como o segundo
ente federativo que mais realizou investimento (11% da Receita Total) do
país.
Quanto às Receitas, a rubrica que se destaca são as Transferências
Correntes, que representam 44,73% da Receita Total (via Fundo de
Participação do Estado), e a conta Impostos e Taxas que representa 41,95%
do total da arrecadação do Estado.
Em relação à Arrecadação Total houve alta de 10,34% acumulado
de janeiro a agosto em comparação com o mesmo período de 2017. Esse
resultado se deu em razão das Receitas Tributárias (com alta de 8,7%) e de
Transferência (com alta de 6%).
Foram priorizadas três áreas: Educação, Saúde e Segurança Pública,
com crescimento, respectivamente, de 6,26%, 2,8% e 6,15%.
Já em relação às Despesas Correntes, o principal gasto é com a
rubrica Pessoal e Encargos Sociais, que representa 47,87% da despesa
total. E quanto às Despesas de Capital, os Investimentos representam
6,3%.
Os Limites de Endividamento da LRF no tocante a Despesa com
Pessoal no 1º Quadrimestre de 2018 foi de 53,51% (dentro do limite
prudencial).
Quanto às dívidas interna e externa, para o ano de 2019, a previsão
de pagamento é de R$ 543,3 milhões para dívida interna e R$ 434,8
milhões para dívida externa, totalizando R$ 1,2 bilhão.
1.3 Sobre as premissas inflacionárias e os critérios para a
estimativa das Receitas.
A LRF, em seu art. 12, determina que as previsões de receita
devem estar acompanhadas dos critérios e premissas utilizados para a
projeção.
A mensagem que encaminha o PLOA apresenta as premissas
utilizadas para a elaboração do PLOA 20191.
Produto Interno Bruto - PIB
1,35%
Inflação IPCA
4,28%
Taxa de Juros - SELIC
6,5%
Há uma previsão de crescimento do PIB na ordem de 1,35%,
combinada a um nível de inflação de 4,28% no acumulado do ano, bem
como a SELIC que sem encontra abaixo de dois dígitos (6,5%), o que
corrobora para um cenário de recuperação, ainda que lento, nos índices de
confiança dos agentes do setor de Indústria, Comércio e Serviços.
1.4 Sobre a Receita Estimada
1.4.1 Receita Estimada para 2019 x Receita Estimada para
2018
Na tabela seguinte, onde a Receita do Governo encontra-se aberta
por categorias econômicas, as previsões para 2019 são comparadas com
as de 2018:
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Observe-se que, no total, a receita orçada para 2019 supera em
6,07% a estimativa para 2019, o que corresponde a um adicional de
recursos de quase R$ 1.213.283.000,00 bilhões no orçamento do
próximo ano.
Considerando-se a inflação de 4,28% prevista para 2019, a
diferença entre os dois orçamentos equivale a um acréscimo real de
1,79%. Ou seja, a previsão de receita cobre as perdas inflacionárias.
Destaca-se o acréscimo das Receitas de Capital, que teve
acréscimo de 47,62%. O maior destaque foi na rubrica Alienação de
Bens, com um aumento de 6.3612,82%, e a rubrica de Amortização de
Empréstimos que foi reduzido em 100%.
1.4.2 Receita Estimada para 2019 x Previsão atualizada
em 2018
Uma maneira mais eficaz de avaliar a qualidade de uma projeção
é pela sua comparação com os valores realizados. Na tabela seguinte,
os dados observados até agosto do corrente ano foram atualizados, de
modo a permitir seu confronto com as previsões para 2018.

Os valores referentes a 2018 foram atualizados até agosto de
2018. Observe-se, inicialmente, que os valores realizados foram
anualizados desconsiderando as sazonalidades, bastante presentes em
rubricas como as Outras Receitas Correntes e Serviços. Isto explica
parte da divergência entre o realizado e o orçado para 2018, sobretudo
no caso das rubricas citadas.
No total, há uma previsão de receitas para 2019 superior ao
realizado até agosto de 2018, em mais de R$ 1,2 bilhão, o equivalente
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a um aumento de 6,29% (crescimento real de 2,01%, descontada a
inflação de 4,28%). Esta elevação, no entanto, não deverá ser uniforme
entre as rubricas, sendo mais acentuada no caso das Receitas Correntes
e mais fraca no caso das Receitas de Capital (notadamente Alienação
de Bens e Amortização de Empréstimos com + 6.3612,82% e -100%).
Das projeções efetuadas, chama a atenção o valor da
previsão de Amortização de Empréstimos e Transferência de
Capital. Na LOA 2018, o valor para Amortização de Empréstimo
era de R$ 1.700.000,00, mas até agosto de 2018, só foi realizado o
montante de R$ 13.557,59 (disponibilizado no site da SEPLAN).
O mesmo ocorreu com a rubrica Transferências de Capital, cujo
valor previsto inicialmente era de R$ 345.200.000,00, e até agosto
de 2018 o valor executado foi de R$ 11.027.262,74.
Ou seja, só foi realizado um percentual de 0,8% para
Amortização de Empréstimo e 3,19% para Transferência de
Capital.
Não há nenhuma explicação em relação a essa grande frustração
das receitas. Na LOA de 2017, só foi executado 5,64% do previsto
para Transferência de Capital, e 19,4% do previsto para Amortização
de Empréstimos.
Ainda assim, a LOA 2018 adotou como valor da Receita de
Serviços um valor próximo ao do PLOA de 2017, mesmo a execução
orçamentária mostrando que o valor não foi alcançado.
1.5 Sobre a justificativa para a fixação das Despesas
Considera-se que os valores de despesa tenham sido fixados,
considerando, por um lado, as necessidades existentes em termos de
ações governamentais, e, por outro, as limitações decorrentes da
responsabilidade fiscal de nossos governantes, em conjunto com as
expectativas de crescimento do mercado.
A proposta orçamentária para 2019 totaliza R$
21.201.079.000,00 bilhões, sendo constituída pelo Orçamento Fiscal,
no valor R$ 14.624.235.217,00 bilhões, o Orçamento da Seguridade
Social, no valor de R$ 6.312.977.783,00 bilhões e o Orçamento de
Investimento das Empresas Estatais, que atinge R$ 263.866.000,00
milhões.
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Na comparação com o orçamento do ano anterior, a despesa
fixada para 2019 apresenta um crescimento de 6,07%, o que representa
um crescimento real de 1,79% (descontada a inflação de 4,28%).
No tocante aos demais itens de despesa, vale destacar que as
Despesas de Capital tiveram um acréscimo de 26,69% (diferentemente
do decréscimo de 12,51% entre 2017 e 2018).
1) o valor fixado para as Investimentos corresponde a um
acréscimo de 4% (superior a redução de 2% em relação ao orçamento
do ano anterior e à redução de 0,63% entre os orçamentos de 2016 e
2017); 2) a Amortização da Dívida teve redução de 0,18% em relação
a 2018; 3) as Inversões Financeiras sofreram um aumento de 442,75%
(bem superior aos 12,21% entre 2017 e 2018, mas ainda bem inferior
ao acréscimo de mais de 5000% entre 2016 e 2017).
Em uma evolução histórica, a despesa com investimento assim
se apresenta:

É importante, ainda ressaltar que o PLOA 2019, assim como a
de 2018, apresenta dotações orçamentárias para o Plano de
Desenvolvimento Socioeconômico – PDS, que segundo a LDO 2018,
são prioritárias e não serão objeto de limitação de empenho e
movimentação financeira.
O Demonstrativo de Despesa (Tabela 3) da Mensagem
Governamental nº 066/2018 traz alguns valores diferentes em
relação ao Demonstrativo de Despesa constante no PLOA 2019.
Mas não traz nenhuma justificativa quanto a isso.

Em comparação com o ano de 2018 destaca-se acréscimo no
Orçamento de Investimentos em 329%. A mesma rubrica teve
decréscimo de 34,94% entre 2017 e 2018.
A seguir, é apresentada uma tabela com as despesas orçadas
para 2019, abertas por categorias econômicas e comparadas com as
previsões para o exercício anterior:

1.5.1 Sobre as Despesas com Pessoal e Encargos
Na mensagem governamental nº 066/2018, afirma-se que o
grupo de Despesa com Pessoal e Encargos representa 47,87% (10,15
bilhões) da Despesa Total. Ademias, a despesa com pessoal, no primeiro
quadrimestre de 2018 estava no valor de 53,51%, dentro do limite
prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Evolução das Despesas

1.5.2 Sobre as Despesas por Funções do Governo
Em relação às despesas fixadas para 2019, o Projeto de Lei
Orçamentária as apresenta, também, abertas por funções de Governo,
caso em que é possível formar um retrato das prioridades
governamentais para o próximo exercício:
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os resultados primário e nominal previstos para 2019, estimados para
2018 e observados em 2017 (art. 12, inciso II da LDO).
Neste quesito, a mensagem deixa muito a desejar, não incluindo
avaliação das necessidades de financiamento do Governo, trazendo apenas
as dívidas para o exercício de 2019.
Segundo a Mensagem governamental, quanto às dívidas de 2019,
projeta-se o valor de R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 543,3 milhões são
referentes à dívida interna e R$ 182,1 milhões pertencem ao pagamento da
dívida externa.
No Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2018,
disponível no site da SEPLAN, a dívida interna apresentou o saldo de R$
3.172.854.219,90. Para a dívida externa, por sua vez, o saldo é de R$
1.895.834.498,50 e Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios o
saldo é de R$ 1.473.879.721,06.
1.7 Sobre a compatibilidade do Orçamento com a LDO e o

Observe-se que, do total de R$ 18,3 bilhões orçados para 2019,
R$ 3,5 bilhões referem-se a despesas que não implicam em uma oferta
direta de bens ou serviços à coletividade. Trata-se, basicamente, dos
Encargos Especiais – que incluem o pagamento dos serviços da dívida e as
transferências constitucionais aos Municípios – e da Previdência Social,
no valor de R$ 2,9 bilhões, formada pelo conjunto de despesas devidas aos
servidores públicos aposentados ou pensionistas. Sobram para aplicações
em outras áreas R$ 11,9 bilhões, dos quais quase a metade deverá ser
absorvida pelas funções Educação, Saúde e Segurança Pública.
Ressaltam-se as prioridades nas Funções de Trabalho com aumento
de 339,19%, Habitação com crescimento de 82,59% e Comércio e Serviços
com o incremento de 61,37%.
Nota-se, também, a redução do orçamento para Saneamento, que
sofreu um decréscimo de 74,76%.

PPA.
Em seu artigo 5º, a LRF determina que o Orçamento seja compatível
com a LDO e o PPA.
Na comparação entre os projetos de PPA e LOA, não foram
encontradas divergências significativas.
1.8 Sobre as aplicações mínimas de recursos em Educação
e Saúde
O orçamento é acompanhado de demonstrativos dos recursos a
serem aplicados em atendimento aos seguintes dispositivos legais/
constitucionais: art. 212, da Constituição Federal; EC 29/2000; art. 220,
da Constituição Estadual; art. 29 da LDO (Anexos IV, V e VI da LOA).
Trata-se de dispositivos que estabelecem, como limites mínimos
para aplicação de recursos nas áreas de Educação e Saúde, os percentuais
de 25% e 12% da receita líquida de impostos, respectivamente.

1.5.3 Sobre as Despesas por Órgãos do Governo
Nem sempre a classificação de uma despesa por função
corresponde à sua classificação por órgão, o que é realizado na tabela
abaixo:

Destacam-se o decréscimo nos orçamentos das Secretarias de
Estado de Cidades, Planejamento e Orçamento e Agricultura Familiar, com
uma redução em 77,59%, 56,40% e 54,58% respectivamente.
Já as Secretarias do Trabalho e Economia Solidária, de Gestão,
Patrimônio e Assistência e a Casa Civil tiveram um acréscimo em 339,19%,
269,45% e 109,75% respectivamente.
1.6 Sobre as Necessidades de Financiamento do Governo
A LDO estabelece que a mensagem que encaminha o Projeto de
Lei Orçamentária deve conter uma avaliação das necessidades de
financiamento do Governo, explicitando receitas e despesas e indicando

O valor destinado a essas áreas é historicamente feito muito
próximo do limite mínimo legal, o que demonstra um baixo interesse dos
governantes em investir nesses setores tão críticos em um Estado com os
baixos indicadores sociais como o Maranhão.
1.9 Sobre a abertura de Créditos Suplementares
A abertura de créditos suplementares corresponde a um aumento
de dotações para programas/ações já existentes, podendo ser efetuada
pelo Executivo desde que atendidos os requisitos legais vigentes.
Como nos exercícios anteriores, o PLOA 2019 contém um
dispositivo que autoriza previamente a abertura de tais créditos pelo
Executivo, até determinado limite do total da dotação orçamentária (art. 5º
do projeto de lei). Em outras Unidades da Federação, esse limite situa-se
entre 17% e 30%. Historicamente, em nosso Estado, esse limite costumava
ser 30%. Desde a aprovação da Lei Orçamentária para 2011, no entanto,
ele foi elevado para 50%. O que se repete no PLOA 2019.
Além disso, e também como nos exercícios anteriores, o PLOA
2018 elenca as possíveis fontes de financiamento dos créditos
suplementares, destacando-se o excesso de arrecadação, a anulação parcial
de dotações e a reserva de contingência.
Créditos suplementares são importantes e úteis enquanto
instrumentos retificadores do orçamento. Uma liberalidade excessiva para
a sua abertura, no entanto, pode significar tão somente má condução do
processo de planejamento e/ou subtração de competências do Poder
Legislativo. Subestimativas da arrecadação e falta de rigor na fixação das
dotações podem se tornar convenientes ao Poder Executivo. Afinal, metade
do orçamento pode ser adicionado ou remanejado sem qualquer consulta
ao Poder Legislativo.
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Mas, se descontadas as rubricas de execução obrigatória, como as
Despesas com Pessoal, os Serviços da Dívida e as Transferências aos
Municípios, que somam quase 60% do orçamento, o artigo 5º do projeto
de lei só autoriza o livre remanejamento de cerca de 40% do total da
despesa pelo Poder Executivo.
O Projeto de Lei Orçamentária Anual enviado pelo Governador
do Estado é um trabalho minucioso e fundamentado, que atende um amplo
leque de requisitos legais.
Convém ressaltar, há questões que precisam ser melhor detalhadas
pelo Governo, como o valor da Receita de Alienação de Bens, que teve um
acréscimo de mais de 6000% e a Receita de Serviços que teve um aumento
de mais de 2000%; e o fato de as despesas do demonstrativo da despesa
constante da mensagem governamental não corresponder com as despesas
do PLOA 2018.
Infere-se que a matéria constante do Projeto de Lei sob exame, de
um modo geral, está de conformidade com os dispositivos constitucionais
e legais.
Quanto, a apresentação de emendas à proposta orçamentária é
regulada tanto pelo
art. 137, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado,
que veda o cancelamento de dotações relativas à dívida, pessoal e
transferências constitucionais, exceto por erro ou emissão, como pelo § 5º,
do artigo 249, do Regimento Interno.
Ademais, as emendas ao Orçamento serão apresentadas, seguindo
o disposto nos arts.31 e 32, da Lei nº 10.908, de 17 de julho de 2018 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias), perante a Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, que sobre ela emitirá parecer, e apreciadas pelo
Plenário. Duas condições cumulativas exigem a CF/88, para a aprovação
das emendas: a) que sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentária; b) que indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluída a que
incida sob dotação para pessoal e seus encargos, serviços da dívida e
transferências constitucionais tributárias (art. 166, da CF/88).
Finalmente, no que se refere às propostas orçamentárias dos
poderes e órgãos que foram consolidadas pelo Poder Executivo e, em
respeito ao princípio constitucional da autonomia, compete à Assembleia
Legislativa fazer modificações e, eventual, adequação nos orçamentos de
outros Poderes e órgãos do Estado, reduzir a previsão de receita e despesas
ao analisar o Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos, em Parecer Prévio, favoravelmente
pela aprovação do Projeto de Lei nº 212/2018, que estima a receita e fixa a
despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2019, visto
que cumpre os pressupostos constitucionais e infraconstitucionais, em
especial o disposto no art. 18, da Lei Complementar Estadual nº 011, de
10 de setembro de 1991 (Lei que dispõe sobre a elaboração da Lei
Orçamentária Anual).
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 212/2018, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de novembro de 2018.
Deputada Francisca Primo- Presidente
Deputado Rafael Leitoa- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Cabo Campos
Deputado Fábio Braga

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional
nº 013/2015, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 080/2018
Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzindo artigos que criam o
Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos,
Órgãos e Partes do Corpo Humano.
Art.1º- A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias é acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 63 - É instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos,
Órgãos e Partes do Corpo Humano a ser regulado por lei
complementar, com o objetivo de garantir e valorizar a
pluralidade e a singularidade das pessoas, assegurar
direitos e criar oportunidades para o cidadão que tenha a
necessidade de realizar um transplante de tecido, órgão ou
parte do corpo humano.
Parágrafo único - O Fundo previsto neste artigo será
administrado por um conselho consultivo e d e
acompanhamento que contará com a participação de
representantes da sociedade civil, nos termos da Lei.
Art. 64- Compõe o Fundo Estadual para Transplantes
Tecidos, Órgãos e Partes do Corpo Humano:
I - Dotações orçamentárias próprias do Estado;
II - Doações, repasses, subvenções, contribuições ou
quaisquer outras transferências de Pessoas Físicas ou
Jurídicas de Direito Público ou Privado do país ou exterior;
III - verbas resultantes de convênios e acordos com
entidades públicas municipais, estaduais, federais e
estrangeiras;
IV - outras receitas, a serem definidas na regulamentação
do referido fundo.
Art. 65- Os recursos do Fundo são rotativos, não se
revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da
Fazenda Estadual”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Emenda Constitucional
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 27 de novembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STENIO
RESENDE - Primeiro Secretário, em exercicio. Deputada NINA MELO
- Segundo Secretário, em exercicio

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
Nº 924/2018, de 27 de novembro de 2018, exonerando
JONAIRA BONFIM RODRIGUES, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 925/2018, de 27 de novembro de 2018, nomeando ADEMIR
PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 932/2018, de 28 de novembro de 2018, nomeando DANILO
RAFAEL FERREIRA MORAES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4420/2018-ALEMA
Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, inciso II c/c
artigo 13, inciso, VI, da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a empresa empresa IESTI INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E TERAPIAS
INTEGRATIVAS, para a realização do curso “Gestão de Processos de
Negócios – Abordagens Metodológicas e Resultados Práticos da Gestão
de Processos de Negócios no âmbito da Administração Pública”,
ministrado pela profissional a Sra. Luciana Fortes Farias, a ser realizado
nos dias 28 a 30 de novembro de 2018, nesta Assembleia Legislativa
do Estado do MA, no valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e
seiscentos reais), visando proporcionar a melhoria na qualidade das
técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍSMA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018. Deputado Othelino Nova
Alves Neto. Presidente da ALEMA. ANDRÉ LUÍS PINTO MAIA Presidente da CPL
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P O R T A R I A Nº 1098/2018
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 138/2018 – DSMO,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores DIONILO GONÇALVES
COSTA JUNIOR, matrícula nº 1646488 e BRUNNA ALINE MUNIZ
SILVA, matrícula nº 1630029, ambos lotados na Diretoria de Saúde e
Medicina Ocupacional, para atuarem respectivamente como Gestor e
Substituto do Contrato nº 38/2017, celebrado com a empresa BITAL
SOLUÇÕES AMBIENTAIS (J R ALMEIDA NETO E CIA LTDA),
cujo objeto envolve contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos infectantes
gerados pelos consultórios médicos, odontológicos, enfermaria e
farmácia da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 24, II da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28
de novembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material
permanente tipo “bebedouro e garrafão de 20l” para a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 039/
201 8-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 038/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 3574/
2018-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com a empresa S.O SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEPP, habilitada e vencedora do GRUPO ÚNICO com o valor total de
R$ 21.470,00(vinte e um mil, quatrocentos e setenta reais),nos
termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se
à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA,
27 de novembro de 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente

NOTIFICAÇÃO Nº. 068/2018-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3125/2018-ALEMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018-CPL
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, torna público
para conhecimento dos interessados que por ordem do Ilmo. Sr. Pregoeiro
Lincoln Christian Nolêto Costa, que a sessão de licitação em epígrafe,
hora marcada para o dia 29 de novembro de 2018 às 09:30, foi adiada
para a data do dia 30 de novembro de 2018 às 09:30, por motivo de
conveniência administrativa. Informações pelo telefone 983269-3445
ou e-mail cpl.certame@al.ma.leg.br. São Luís, 27 de novembro de 2018.
LINCOLN CHRISTIAN NOLÊTO COSTA. Pregoeiro da CPL/
ALEMA
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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