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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/12/2009 - 2a FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

1.º ORADOR (A) - 30 MINUTOS

TEMPO DOS BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR PROGRESSISTA - BPP - 28 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO - BPD - 32 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.12.2009 – SEGUNDA-FEIRA

I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 325/07, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM REDAÇÃO FINAL, AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 010/2009, DE
AUTORIA DO DEPUTADO DOMINGOS PAZ, QUE INSTITUI A
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA AGRICULTURA E
PECUÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, APROVADO COM
EMENDA. RELATOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA.

2. PARECER Nº 326/2009, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM REDAÇÃO FINAL, AO
PROJETO DE LEI Nº 176/2009,  DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, QUE DISPÕE SOBRE CUSTAS E
EMOLUMENTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, APROVADO
COM EMENDA. RELATOR DEPUTADO EDIVALDO
HOLANDA.

3. PARECER Nº 327/2009, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM REDAÇÃO FINAL, AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2009,  DE AUTORIA
DO PODER JUDICIÁRIO, QUE CRIA O FUNDO ESPECIAL DAS
SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, APROVADO COM EMENDA. RELATOR
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA.

4. PARECER Nº 234/2009, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM REDAÇÃO FINAL, AO
PROJETO DE LEI  Nº 252/2009,  DE AUTORIA DA MESA
DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DA
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS E ESTÁVEIS DO
QUADRO DE PESSOAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RELATOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA.

II – PROJETO DE LEI
EM 2ª DISCUSSÃO – (§ 8º DO ART. 242 DO R.I.)

 REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 194/2009, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº
075/2009, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DO ANO 2010. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO, ACATANDO
AS EMENDAS  DE NºS. 01, A 51, 58 A 112, 115 A 118, 120 A 124,
126 A 130, 132 A 203, 207 A 241, 248 A 259, 274 A 281, 283 A 299,
302 A 307. EMENDAS  REJEITADAS:   NºS  52, 53, 54, 55, 56, 57,
113, 114, 119, 125, 131, 204, 205, 206, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
60, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
282, 300 E 301.  - RELATOR DEPUTADO CARLOS BRAIDE.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 005/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PAVÃO FILHO,QUE DETERMINA QUE AS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO
ADOTEM COMO CARGA HORÁRIA VÁLIDA PARA ESTÁGIO
DOS SEUS CURSOS DE LICENCIATURA O TRABALHO EM
CURSOS POPULARES DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS.
COM PARECERES FAVORÁVEIS  DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, COM
SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR DEPUTADO
JOAQUIM NAGIB HAICKEL, ; E COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIA, TECNOLOGIA, CULTURA E
DESPORTO, QUE ACOMPANHOU O VOTO DA CCJ. RELATOR
DEPUTADO FÁBIO BRAGA.

2. PROJETO DE LEI Nº 050/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PAVÃO FILHO,QUE DETERMINA A IMPRESSÃO
DE FOTOS COM MENSAGENS IDENTIFICADORAS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAPARECIDAS NAS
CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA NO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL, COM SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
DEPUTADO CARLOS ALBERTO MILHOMEM ; E COMISSÃO
DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E IDOSO, QUE ACOMPANHOU
O VOTO DA CCJ. RELATORA DEPUTADA MÁRCIA
MARINHO.

3. PROJETO DE LEI Nº 145/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PAVÃO FILHO,QUE CONCEDE PASSAGEM
INTERMUNICIPAL GRATUITA AOS PORTADORES DE
CÂNCER, AIDS, DOENÇAS RENAIS E CARDÍACAS CRÔNICAS
NO ESTADO DO MARANHÃO, QUANDO INVIABILIZADO
SEU ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO
DE ORIGEM. COM PARECER FAVORÁVEL  DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. RELATOR
DEPUTADO CARLOS ALBERTO MILHOMEM.

4. PROJETO DE LEI Nº 086/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PAVÃO FILHO,QUE OBRIGA AS EMPRESAS DE
ÔNIBUS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL, NO ESTADO DO
MARANHÃO A TEREM GPS E CÂMERAS DE VÍDEO. COM
PARECERES FAVORÁVEIS  DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, COM
SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM ; E COMISSÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE ACOMPANHOU O VOTO DA CCJ.
RELATOR DEPUTADO NONATO ARAGÃO.

IV– PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO AFONSO MANOEL, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PADRE
ALCIDES VENDELINO PEDRINI, NATURAL DE BOTUVERÁ,
ESTADO DE SANTA CATARINA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL. RELATOR DEPUTADO PAVÃO FILHO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA  SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO JURA FILHO, QUE
INSTITUI A FRENTE PARLAMENTAR PELA LUTA CONTRA O
HIV/AIDS E A TUBERCULOSE NO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
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DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL. RELATOR DEPUTADO JOAQUIM NAGIB HAICKEL.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS ALVES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NATURAL DO ESTADO DO CEARÁ. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. RELATOR DEPUTADO
JOAQUIM NAGIB HAICKEL.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO ALBERTO FRANCO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
FAUZI BEYDOUN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NATURAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL. RELATOR DEPUTADO PAVÃO FILHO.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO ALBERTO FRANCO, QUE
INSTITUI A FRENTE PARLAMENTAR PELO PLENO EMPREGO
NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. RELATOR
DEPUTADO PAVÃO FILHO.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/
2008, DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCOS CALDAS, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
EMPRESÁRIO JOSÉ EVERARDO NEVES DA SILVEIRA,
NATURAL DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL. RELATOR DEPUTADO VICTOR MENDES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 014/2009, ANEXADO
O DE Nº 006/2009, AMBOS DE AUTORIA DO DEPUTADO
VALDEVINO CABRAL, QUE INSTITUI O PRÊMIO “MUNICÍPIO
EXCELENTE EM EDUCAÇÃO” CONCEDIDO PELA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, CULTURA E
DESPORTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL –
RELATOR DEPUTADO CARLOS ALBERTO MILHOMEM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCOS CALDAS, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
JOÃO VICENTE CLAUDINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
NATURAL DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. RELATOR DEPUTADO CARLOS
ALBERTO MILHOMEM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO  DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA
DE QUORUM REGIMENTAL.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO VALDINAR BARROS, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SACERDOTE VICTOR ASSELIN, NATURAL DE QUÉBEC -
CANADÁ. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. RELATOR
DEPUTADO PAVÃO FILHO.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/
2009, DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCELO TAVARES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
LUIZ FERNANDO RODRIGUES TORRES, NATURAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ.  E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. RELATOR
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JUNIOR. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA  SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/
2008, DE AUTORIA DO DEPUTADO ALBERTO FRANCO, QUE
INSTITUI A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA
EDUCAÇÃO, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E DA
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL. RELATOR DEPUTADO ARNALDO MELO.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 407/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 250/2009,
CAPEADO PELA MENSAGEM Nº 099/2009, QUE DENOMINA
DOM FELIPE GREGORY A PONTE SOBRE O RIO  TOCANTINS,
BEM COMO PR. LUÍS DE FRANÇA MOREIRA, A AVENIDA
QUE INTERLIGA A REFERIDA PONTE À BR-010.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

2. REQUERIMENTO Nº 414/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 227/2009, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A REDAÇÃO
DA LEI Nº 8.715, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007, EM UMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO  DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA
DE QUORUM REGIMENTAL.

3. REQUERIMENTO Nº 415/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PAVÃO FILHO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, DISPENSADOS INTERSTÍCIOS E PARECERES, O
PROJETO DE LEI Nº 260/09, QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO
DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GRUPO
OCUPACIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR, DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, DE AUTORIA
DO GOVERNO DO ESTADO.

4. REQUERIMENTO Nº 416/2009, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JURA FILHO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 238/09,
QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DO
COOPERATIVISMO NO ESTADO DO MARANHÃO, DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 14/12/09 - SEGUNDA-FEIRA

URGÊNCIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 265/09 enviado pela Mensagem

Governamental nº 112/09, que dispõe sobre a criação de Centro de
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Ensino e de Funções Gratificadas de Gestão Escolar para a Secretaria
de estado da Educação e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 266/09, enviado pela Mensagem
Governamental nº 114/09, que  dispõe sobre normas gerais da prestação
de serviço de movimentação de gás canalizado para consumidor livre,
autoprodutor e autoimportador no Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/09, enviado

pela Mensagem Governamental nº 113/09, que estabelece critérios
para a criação e estruturação de fundações estatais de direito privado e
define a área de sua atuação, na forma do art. 37, XIX, da Constituição
Federal, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 263/09, de autoria do Senhor

Deputado Alberto Franco, que institui a Medalha Cultural João do
Vale, a ser entregue no dia 06 de dezembro e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 264/09, de autoria do Senhor
Deputado pavão Filho, que considera de Utilidade Pública, o Instituto
de Defesa e Desenvolvimento do Esporte Amador do Maranhão –
IDEAM, com sede e foro em São Luis-MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 261/09, de autoria do Senhor

Deputado Victor Mendes, que institui as oficinas de empreendedorismo
no conteúdo curricular das disciplinas de ciências humanas das escolas
da rede estadual de ensino.

2. PROJETO DE LEI Nº 262/09, de autoria do Senhor
Deputado Rubens Pereira Junior, que considera de Utilidade Pública,
o Centro Educacional Comunitário Só Jesus Liberta, com sede e foro
na cidade de Itapecuru-Mirim-MA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 253/09, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre Impedimento de
Patrocinar interesses de Entidades que tenham relações comerciais e/
ou financeiro com a Administração Pública Estadual.

2. PROJETO DE LEI Nº 254/09, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda,  obriga que Hospitais Públicos e Privados
do Estado do Maranhão instalem Geradores de Energia Elétrica em
suas unidades e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 255/09, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre forma de compensação
de crédito inscrito em dívida ativa com precatórios vencidos, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 256/09, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
Fornecedor de Produtos ou Serviços que inscrever cliente inadiplente
nos sistemas de proteção ao crédito estar adimplente junto aos órgãos
públicos.

5. PROJETO DE LEI Nº 257/09, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que cria a Editora Estadual e dá outras
providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 258/09, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a proibição da troca
dos nomes dados a préditos e a logradouros públicos em todo território
do Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI Nº 259/09, de autoria do Senhor
Deputado José Lima, que considera de Utilidade Pública, a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Icatu, com sede e foro em Icatu-
MA.

SECRETARIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁ-
CIO MANOEL BEQUIMÃO, em 10.12.09.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Sexta Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada em dez de dezembro do ano dois mil e
nove.

Presidente Senhor Deputado Marcelo Tavares.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário Senhor Deputado Valdinar Barros.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Carlos Braide, Chico Leitoa, Cleide Coutinho, Edivaldo
Holanda, Fábio Braga, Francisco Gomes, Helena Barros Heluy, Hélio
Soares, Joaquim Nagib Haickel, João Batista, Manoel Ribeiro, Marcelo
Tavares, Nonato Aragão, Rigo Teles, Stênio Rezende, Valdinar Barros
e Victor Mendes. Ausentes: Afonso Manoel, Alberto Franco, Antônio
Carlos Bacelar, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Camilo Figueiredo,
Carlos Alberto Milhomem, Carlos Filho, Domingos Paz, Eliziane Gama,
Fátima Vieira, Gardênia Castelo, Graça Paz, Irmão Carlos, Janice Braide,
João Evangelista, José Lima, Jura Filho, Márcia Marinho, Marcos
Caldas, Paulo Neto, Pavão Filho, Penaldon Jorge, Rubens Pereira Júnior
e Valdevino Cabral.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário que fará a
leitura do Texto Bíblico e a Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
VALDINAR BARROS – (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário que fará a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº  112/2009

São Luís,  10  de dezembro de 2009

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
apreciação dessa augusta Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei que dispõe sobre a criação do Centro de Ensino Antonio Reinaldo
Porto, localizado no Município de Passagem Franca.

A criação do Centro de Ensino, nos moldes da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que
define o Ensino Médio como etapa final e situa o educando como
sujeito produtor de conhecimento e participante ativo do mundo do
trabalho, capaz de resolver situações reais, além de preparar o jovem
para o exercício da cidadania, possibilitará um atendimento mais amplo
à comunidade escolar daquele Município, visto que acolherá um grande
contingente de alunos, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e
noturno, oferecendo ensino de qualidade.

Tendo em vista que o referido Centro de Ensino encontra-se
concluído e funcionará plenamente no ano letivo de 2010, havendo,
assim, a necessidade de designar gestores com seus respectivos cargos,
solicito a Vossa Excelência que adote o projeto de lei nos termos como
ora se propõe.
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Dada a urgência e relevância da matéria, solicito, ainda, que sua

apreciação se faça de acordo com o regime previsto no art. 46 da
Constituição do Estado.

Na expectativa da aprovação do projeto que ora submeto ao
douto Plenário dessa Casa, reafirmo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares os meus protestos de consideração e estima.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado

PROJETO DE LEI Nº 265/09

Dispõe sobre a criação de Centro de Ensino e de
Funções Gratificadas de Gestão Escolar para a
Secretaria de Estado da Educação e dá outras
providências.

Art. 1º Fica criado, na estrutura da Secretaria de Estado da
Educação, o Centro de Ensino “Antonio Reinaldo Porto”, da Rede
Pública Estadual, localizado no Município de Passagem Franca/MA, e
suas respectivas Funções Gratificadas de Atividades Educacionais de
Gestor Geral, Gestor Auxiliar e Secretário Escolar, na forma do Anexo
Único.

Art. 2º  O Centro de Ensino de que trata o art. 1º fica enquadrado
no Módulo III, nos termos do Decreto nº 25.102, de 2 de fevereiro de
2009.

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

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

MENSAGEM Nº 113/2009

São Luís,10  de dezembro de 2009.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia
Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei Complementar que
estabelece critérios para a criação e estruturação de fundações estatais
de direito privado e define a área de sua atuação, na forma do art. 37,
XIX, da Constituição Federal, e dá outras providências.

As fundações estatais a serem criadas emprestarão tratamento
específico ao planejamento, execução, coordenação e controle de
atividades inseridas nas políticas públicas de gestão, nas áreas de saúde
e educação profissional e tecnológica no nosso Estado.

Com o passar dos anos, o modelo de administração pública
direta vem-se mostrando incapaz de acompanhar as constantes
demandas sociais, com dificuldade de atender aos anseios da população
e fornecer saúde e educação de qualidade à população e ampliar a
capacidade de funcionamento dos hospitais e serviços médicos e alcance
da rede pública de ensino.

A estruturação dessas fundações romperá com o formato
engessado da administração pública direta, assumidamente inadequado
para a prestação de serviços públicos de saúde e educação, em que os
resultados positivos estão, na maioria das vezes, condicionados à
flexibilidade e à agilidade da gestão.

Ressalte-se, ainda, que a busca por essa agilização dos
processos técnicos administrativos, que se pretende encetar, tem levado
o governo nos últimos anos a recorrer a formas terceirizadas de
prestação de serviços, a exemplo da contratação e parcerias com
organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse
público, fundações privadas etc., que obviamente cobram uma taxa de
administração por esse mister.

As fundações a serem criadas serão tratadas como prestadoras
de serviços, com metas e acompanhamento permanentes. Os
empregados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), mediante concurso público, de provas, títulos ou
provas e títulos. No que diz respeito a compras e aquisições de bens e
serviços, as fundações estatais, deverão observar a legislação sobre
licitação e contratação de obras, serviços e compras.

As fundações estatais a serem instituídas vincular-se-ão aos
órgãos do Poder Executivo diretamente ligados a suas áreas de atuação.

Assim sendo, sem abrir mão dos princípios que regem a
administração pública, e com o propósito de melhoria da qualidade da
prestação dos serviços públicos de saúde e educação, e das condições
de trabalho dos profissionais, o Governo do Estado busca inovar o
padrão de gestão existente, por meio de um modelo mais eficiente,
permitindo a construção de uma alternativa mais ágil, transparente e
participativa, da qual a sociedade possa cobrar resultados.

Na certeza de contar com o apoio dessa Casa para
solucionarmos os problemas que motivaram o presente projeto, renovo
a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e distinta consideração,
solicitando a adoção do regime de urgência previsto no art. 46 da
Constituição do Estado.

Atenciosamente,

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/09

Estabelece critérios para a criação e estruturação
de fundações estatais de direito privado e define a
área de sua atuação, na forma do art. 37, XIX, da
Constituição Federal, e dá outras providências.
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Art. 1°  Fica autorizada a instituição, pelo Poder Executivo do

Estado, mediante lei específica, de fundação estatal com personalidade
jurídica de direito privado, nas áreas de saúde e de educação profissional
e tecnológica, em conformidade com o disposto no art. 37, XIX, da
Constituição Federal.

Parágrafo único.  Não poderão ser instituídas fundações estatais
sob regime de direito privado para o desempenho de atividades em
áreas que exijam o exercício do poder de autoridade do Estado.

Art. 2º  As fundações estatais que tenham sua instituição
autorizada na forma desta Lei Complementar gozam de autonomia
gerencial, orçamentária e financeira, com patrimônio e receitas próprias,
e integrarão a administração pública indireta, vinculando-se ao órgão
da administração direta competente para gerir a política pública da
respectiva área de atuação.

Parágrafo único.  As fundações estatais adquirem personalidade
jurídica com a inscrição da escritura pública de sua instituição no Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Art. 3º  As fundações estatais de direito privado sujeitam-se
ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos
e de assistência social, no que se refere aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas, tributárias e fiscais.

Art. 4º  A lei autorizativa de criação da fundação estatal de
direito privado disporá pormenorizadamente sobre seu regime jurídico
e indicará as bases do seu estatuto, observadas as seguintes diretrizes:

I - admissão dos empregados mediante concurso público de
provas, títulos, ou de provas e títulos, sujeitando-se ao regime da
Consolidação da Legislação Trabalhista - CLT;

II - sujeição às regras gerais estabelecidas para as licitações e
contratos fixadas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações, podendo elaborar regulamento próprio nos termos do art.
119 da citada Lei:

III - sujeição às regras de contabilidade estabelecidas para as
empresas estatais, até que seja editado regulamento próprio, nos termos
da legislação pertinente.

§ 1º  O Estado e seus entes da administração direta ou indireta
poderão colocar servidores à disposição da fundação estatal, conforme
estabelecer a lei que autorizar sua criação.

§ 2º  As fundações estatais estarão sujeitas à fiscalização do
sistema de controle do Poder Executivo, do Tribunal de Contas do
Estado e do Ministério Público Estadual.

§ 3º  A fundação estatal de direito privado que atuar no âmbito
do Sistema Único de Saúde obriga-se a observar seus princípios e
diretrizes, previstos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7º da
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Art. 5º  O patrimônio das fundações estatais será constituído
pelos bens móveis e imóveis, valores, direitos e outros que lhes sejam
destinados por lei ou por doações e os que adquirirem com suas receitas
próprias.

Art. 6º  As fundações estatais poderão celebrar contrato de
gestão com o poder público, na forma prevista no art. 37, § 8º, da
Constituição Federal.

Parágrafo único.  O contrato de gestão a ser celebrado entre a
fundação estatal e o Poder Público poderá ter por objeto a contratação
de serviços e/ou fixação de metas de desempenho para a entidade.

Art. 7º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

MENSAGEM Nº  114 /2009

São Luís,  10  de dezembro  de 2009

Senhor Presidente,

Passo às mãos de Vossa Excelência, para a apreciação por parte
dos ilustres membros dessa augusta Assembleia, o incluso Projeto de
Lei que dispõe sobre normas gerais para prestação de serviço de
movimentação de gás canalizado.

A promulgação da Lei Federal nº 11.909, de 4 de março de
2009, que dispôs sobre as atividades relativas ao transporte de gás
natural, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento,
estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural,
e também alterou a Lei Federal nº. 9.478, de 6 de agosto de 1997,
estabeleceu um marco regulatório claro para o desenvolvimento da
indústria de gás natural no País, dando maior transparência à regulação
do setor e criando condições para atrair novos investidores para os
segmentos de transporte e produção de gás natural.

Para que a Lei Federal nº 11.099, de 2009, seja efetivamente
inserida no dia-a-dia dos diversos segmentos do setor do gás natural, é
necessário que sejam adotadas medidas regulamentares, tanto a nível
nacional quanto estadual, neste caso no segmento de distribuição do
gás canalizado.

Apesar de a Constituição Federal estipular, no inciso IV do
art. 177, que é Monopólio da União o transporte, por meio de conduto,
do gás natural de qualquer origem, com a descentralização do Poder
adotado pela estrutura política do Estado brasileiro, por meio da
distribuição constitucional de competência, a mesma atribuição não
coube à União em relação aos serviços locais de gás canalizado.

Desta forma, o § 2º do art. 25 da Constituição Federal determina
ser dever dos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão,
os serviços locais de gás canalizado, levando-se em conta não ser matéria
de interesse nacional, mas de interesse de cada Estado da Federação.
Portanto, a regulamentação do gás canalizado vinculada ao segmento
da distribuição é de competência estadual.

Assim, compete exclusivamente aos Estados o exercício da
atividade normativa que envolve os serviços locais de gás canalizado
até o consumidor, ficando, desta forma, a necessidade de cada Estado
da Federação promulgar lei que estabeleça as características, os critérios
e limites de atuação do consumidor livre, do autoprodutor e
autoimportador dentro de seu território.

Fruto de detalhado trabalho desenvolvido por diferentes órgãos
do Poder Executivo Estadual, o presente projeto de lei constitui
importante marco no ordenamento vigente, na medida em que define o
consumidor livre de gás natural, do autoprodutor e autoimportador
neste Estado, e estabelece uma nova etapa no modelo regulatório com
a possibilidade da concorrência para o segmento dos grandes
consumidores. Portanto, no novo cenário, os grandes consumidores de
gás natural canalizado poderão estabelecer uma relação comercial direta
com o produtor, contratando com as concessionárias o uso da rede de
distribuição, atraindo novos investimentos para o setor no nosso
Estado.

Na proposta de regulamentação do consumidor livre de gás
natural, do autoprodutor e autoimportador estão definidos os requisitos
para que um consumidor atendido pela concessionária de distribuição
seja enquadrado como consumidor livre, bem como as formas de atuação
do autoprodutor e autoimportador, além de tratar da solicitação de
acesso à rede da concessionária de distribuição por esses agentes e o
Contrato de Serviço de Movimentação de Gás Canalizado.

Necessário se faz ressaltar que os pontos exclusivamente
técnicos foram deixados para a regulamentação pelo órgão do Poder
Executivo Estadual responsável pelos aspectos regulatórios do setor
de gás natural, tendo em vista estarem sujeitos ao aprimoramento e
aparecimento de novas tecnologias, não se justificando, portanto,
ficarem dependentes de edição de lei para a sua implantação.

Este projeto de lei estabelece, portanto, as diretrizes para o
estabelecimento do consumidor livre de gás canalizado, do autoprodutor
e autoimportador, em harmonia com a Lei Federal nº 11.909, de 2009,
e com o § 2º do art. 25 da Constituição Federal.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e demais
membros dessa Casa Legislativa meus protestos de consideração e
apreço.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado
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PROJETO DE LEI Nº 266/09

Dispõe sobre normas gerais da prestação de
serviço de movimentação de gás canalizado para
consumidor livre, autoprodutor e autoimportador
no Estado do Maranhão.

Art. 1º  Esta Lei disciplina as normas gerais da prestação de
serviço de movimentação de gás natural canalizado a ser realizado pela
Companhia Maranhense de Gás – GASMAR, concessionária de
distribuição de gás canalizado no Estado do Maranhão, para o
consumidor livre, autoprodutor e autoimportador, bem como seu regime
jurídico.

Art. 2º  O consumidor que possuir junto à GASMAR, uma
capacidade de distribuição diária contratada igual ou superior a 500.000
m3/dia, e atenda os requisitos discriminados no art. 4º, pode optar em
adquirir o gás diretamente do produtor, importador, comercializador,
ou autoproduzir ou autoimportar diretamente o gás natural, utilizando
necessariamente o sistema de distribuição da GASMAR, passando a
ser enquadrado como consumidor livre, autoprodutor ou
autoimportador.

§ 1º O pedido de enquadramento como consumidor livre,
autoprodutor e autoimportador é de iniciativa exclusiva do consumidor
e poderá ser encaminhado à GASMAR, a qualquer tempo.

§ 2º O volume de gás natural adquirido, autoproduzido ou
autoimportado pelo consumidor livre, autoprodutor ou
autoimportador, deve ser consumido exclusivamente nas suas
instalações, em um único ponto de entrega, sendo vedada a sua venda,
ou repartição com terceiros.

§ 3º O enquadramento na condição de consumidor livre,
autoprodutor ou autoimportador está condicionado ao término de seu
contrato de fornecimento com a GASMAR, ou extinção desse contrato
mediante acordo.

Art. 3º O consumidor cujas instalações não estejam em
funcionamento ou que ainda não tiver contrato de fornecimento
celebrado com a GASMAR, pode assumir a condição de consumidor
potencialmente livre, autoprodutor em potencial e autoimportador em
potencial, desde que declare que irá adquirir e consumir, ou
autoproduzir, ou autoimportar no mínimo 500.000 m³/dia de gás
natural.

§ 1º Constatado pela GASMAR, num prazo de 180 (cento e
oitenta) dias após o início de funcionamento das instalações, que o
consumidor potencialmente livre, ou o autoprodutor em potencial, ou
o autoimportador em potencial não atendeu aos requisitos exigidos
por esta Lei, ele perderá automaticamente a condição de consumidor
potencialmente livre, ou a autoprodutor em potencial ou autoimportador
em potencial, passando para a condição de usuário do serviço público
prestado pela GASMAR.

§ 2º  Revertida, na forma deste artigo, à condição de usuário de
serviço público de gás canalizado, o sistema de distribuição construído
pelo consumidor potencialmente livre, autoprodutor em potencial ou
autoimportador em potencial será incorporado pela GASMAR, que
procederá à indenização dos ativos conforme as condições previstas
no seu Contrato de Concessão.

§ 3º  O consumidor livre ou o consumidor potencialmente livre
incluirá, obrigatoriamente, no contrato de compra e venda de gás natural
por ele celebrado com produtor, importador ou comercializador,
cláusula prevendo a hipótese de cessão de sua posição contratual para
a GASMAR, de forma a garantir que essa concessionária possa lhe
fornecer gás natural mediante regime de serviço público.

Art. 4º  Para ser enquadrado como consumidor livre,
autoprodutor e autoimportador, o consumidor deve preencher os
seguintes requisitos, cumulativamente:

I - manter Contrato de Fornecimento de Gás Natural Canalizado
junto à GASMAR com duração mínima de 10 (dez) anos;

II - a capacidade de distribuição diária contratada de gás e
efetivamente consumida, junto à GASMAR, deve ser igual ou superior
a 500.000 (quinhentos mil) m3/dia, para um único ponto de entrega;

III - contratar o fornecimento de gás para seu consumo
diretamente com um produtor, importador, comercializador, ou
autoproduzir ou autoimportar durante um período mínimo de 5 (cinco)
anos;

IV - ser tecnicamente possível, sem prejuízo dos demais
consumidores existentes ou previstos, o acesso ao sistema de
distribuição já construído e em operação da GASMAR, ou mediante
acordo para implantação de nova canalização;

V - disponibilizar para a GASMAR, por meio de escritura de
servidão gratuita, área suficiente para alojar uma Estação de Medição
e Regulagem de Pressão (EMRP) em suas instalações;

VI - o autoprodutor e o autoimportador deverão demonstrar o
atendimento dos requisitos exigidos pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustiveis – ANP para atividades de exploração
ou importação de gás natural.

§ 1º  Preenchido todos os requisitos do caput do art. 4º, a
GASMAR deverá encaminhar para o órgão estadual competente a
documentação com o parecer final para o devido enquadramento como
consumidor livre, autoprodutor e autoimportador.

Art. 5º  A continuidade do fornecimento de gás natural pela
GASMAR, no caso de retorno da condição de consumidor livre para a
condição de consumidor atendido sob regime de serviço público, está
condicionada à existência de oferta adicional de gás natural para a
concessionária ou de ter o consumidor livre atendido ao disposto no
art. 3º, § 3º, desta Lei.

Parágrafo único. O consumidor livre deverá encaminhar o
pedido de retorno para a GASMAR com antecedência mínima de 1
(um) ano.

Art. 6º  A solicitação de acesso ao sistema de distribuição da
GASMAR pelo consumidor livre, autoprodutor e autoimportador
deverá indicar, dentre outros itens, na forma do Regulamento:

I - a capacidade de movimentação diária a ser contratada, em
m3/dia;

II - período para o qual solicita a capacidade de movimentação
diária contratada, que não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos;

III - pressão mínima para o serviço de movimentação;
IV - características físico-químicas, certificadas, do gás

contratado pelo consumidor livre, autoprodutor e autoimportador para
seu consumo, a ser movimentado pela GASMAR.

§ 1º  Deverá ser apresentado junto com a solicitação de acesso
o compromisso formal que demonstre a intenção do consumidor de
comprar gás e do produtor, importador ou comercializador, de lhe
vender gás, bem como compromisso similar com o transportador,
garantindo a entrega do gás na quantidade e no prazo desejado.

§ 2º  A GASMAR deverá responder à solicitação de acesso ao
seu sistema de distribuição, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 7º  A GASMAR somente deverá atender aos pedidos dos
consumidores que desejem ser enquadrados como consumidor livre,
autoprodutor ou autoimportador e que necessitem de novos
investimentos no sistema de distribuição, se satisfeitas as condições
de rentabilidade estabelecidas no Contrato de Concessão e no plano de
investimento e expansão, definido nas revisões do Contrato de
Concessão da GASMAR, de modo a garantir o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão.

§ 1º  As instalações do sistema de distribuição de gás natural
para atender a pedido de serviço de movimentação do consumidor
livre, autoprodutor, autoimportador, deverão ser implantadas pela
GASMAR dentro dos parâmetros estabelecidos no seu Contrato de
Concessão.

§ 2º  Caso a GASMAR não possa implantar o sistema de
distribuição para atender ao consumidor livre, autoprodutor,
autoimportador, este poderá construir e implantar diretamente o
sistema de distribuição específico, observando necessariamente os
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padrões técnicos da GASMAR, devendo celebrar com essa
concessionária contrato de operação e manutenção do sistema de
distribuição implantado.

Art. 8º  A capacidade de movimentação diária contratada mínima
será de 500.000 m3/dia (quinhentos mil metros cúbicos por dia) devendo
o consumidor livre, autoprodutor, autoimportador assinar com a
GASMAR o Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de
Gás, prevendo os aumentos e reduções da capacidade contratada,
respeitado o limite mínimo.

§ 1º  Constatado que a média da movimentação diária do
consumidor livre, autoprodutor e autoimportador calculada num período
de 90 (noventa) dias, foi menor que 500.000 m3/dia (quinhentos mil
metros cúbicos por dia), o Contrato de Prestação de Serviço de
Movimentação de Gás estará automaticamente rescindido, perdendo o
consumidor sua condição de consumidor livre, autoprodutor,
autoimportador.

§ 2º O pedido de redução de capacidade de movimentação
diária contratada, respeitado o limite mínimo, somente poderá ser
encaminhada para a GASMAR depois de cumpridas todas as obrigações
previstas no Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de
Gás, no período mínimo de 1 (um) ano, e com antecedência mínima de
3 (três) meses da redução da capacidade de distribuição diária.

Art. 9º  Na hipótese de a GASMAR ter realizado investimento
específico para prestar o serviço de movimentação de gás para o
consumidor livre, autoprodutor e autoimportador, a redução da
capacidade de movimentação diária contratada ficará condicionada ao
ressarcimento do investimento realizado.

Art. 10.  A GASMAR não será responsável pelas perdas e
danos causados ao consumidor livre, autoprodutor e autoimportador
como consequência da utilização, por parte deste, de quantidades de
gás diferentes das contratadas, bem assim por qualquer tipo de
utilização que não esteja em conformidade com os termos estipulados
no Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás.

Art. 11.  A medição do consumo de gás natural será efetuada
através de equipamento de medição, de propriedade da GASMAR,
apropriado ao tipo de serviço contratado.

Art. 12.  A GASMAR poderá realizar alterações na configuração
do ponto de entrega, junto ao consumidor livre, autoprodutor e
autoimportador, a fim de adequá-lo à evolução das normas técnicas
vigentes.

Art. 13.  O gás natural, objeto do Contrato de Prestação de
Serviço de Movimentação de Gás, deverá respeitar as especificações
de qualidade mencionadas nas portarias da Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Bicombustíveis (ANP).

§ 1º  Caso a GASMAR verifique a recepção do gás em
desconformidade com as especificações de qualidade adotadas pela
ANP, deverá informar tal fato ao consumidor livre, autoprodutor e
autoimportador de imediato, tendo o mesmo dever de informação para
com a GASMAR se a desconformidade for verificada pelo consumidor
livre, autoprodutor e autoimportador.

§ 2º  A GASMAR recusará o recebimento do gás que não se
encontre em conformidade com as especificações de qualidade da ANP
até sua regularização.

§ 3º  O consumidor livre, auprodutor e autoimportador será
responsável, perante a GASMAR e outros consumidores da
distribuidora que utilizem o mesmo sistema de distribuição, por
qualquer dano causado pela não-conformidade do gás natural por ele
contratado.

Art. 14.  O Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação
de Gás, a ser celebrado entre a GASMAR e o consumidor livre,
autoprodutor e autoimportador deverá estabelecer, dentre outros itens:

I - o ponto de recepção onde a GASMAR receberá o gás, o
ponto de entrega do gás ao consumidor livre, autoprodutor e
autoimportador e a capacidade de movimentação diária contratada;

II - a programação anual de retirada de gás natural;
III - a quantidade de gás relativo às perdas do sistema;
IV - casos de redução ou interrupção do serviço de distribuição.

Art. 15.  A tarifa do serviço de movimentação aplicável ao
consumidor livre, autoprodutor e autoimportador obedecerá aos
princípios da estrutura tarifária prevista no Contrato de Concessão da
GASMAR.

Art. 16.  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 90 (noventa) dias.

Art. 17.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI Nº 263/09

Institui a MEDALHA CULTURAL JOÃO DO
VALE, a ser entregue no dia 06 de dezembro e dá
outras providências.

Art. 1º - Fica instituída a MEDALHA CULTURAL JOÃO
DO VALE destinada a homenagear aqueles que se destacaram na área
da cultura no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º – A data do dia 06 de DEZEMBRO será destinada a um
dia de homenagem ao poeta, compositor e cantor JOÃO DO VALE
que culminará com a entrega de medalhas aqueles que:

§ 1 – Tenham contribuído decisivamente para o fomento da
música, das artes, da poesia, do folclore, do cinema e da literatura,
individualmente, em parceria ou em grupo;

§ 2 – Às empresas de caráter público ou privado, entidades
civis sem fins lucrativos, organismos nacionais e internacionais que
doaram ou patrocinaram qualquer evento na área da cultura;

Art. 3º - A medalha terá 3 (três) centímetros de diâmetro
cunhada em prata, contendo no seu verso o Escudo do Maranhão e no
reverso a efígie de João do Vale contendo a expressão medalha cultural
João do Vale.

Parágrafo único – As medalhas, em número de 03 (três) serão
concedidas anualmente e ficarão sob a guarda da Fundação João do
Vale.

Art. 4º – O Executivo Estadual através da Secretaria de Estado
da Cultura realizará no dia 06 de dezembro, evento comemorativo que
retrate a vida e a obra do poeta, compositor e cantor João do Vale,
assim como shows com artistas da terra e de outras unidades da
federação.

Art. 5º – O tributo a João do Vale erigido com recursos do
Executivo Estadual contará também com a parceria de empresas
privadas, entidades não governamentais, fundações e até recursos do
Governo Federal através do Ministério da Cultura.

Art. 6º - A Secretaria de Estado da Cultura e a Fundação João
do Vale, em São Luis - MA, coordenarão as atividades culturais e
artísticas na data do tributo em homenagem ao poeta, compositor e
cantor João do Vale.

Art. 7º - O Poder Executivo Estadual regulamentará a presente
lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 8º – As despesas decorrentes da execução da presente lei
correrão por conta de recursos próprios, consignadas no orçamento
anual suplementada se necessária.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em

São Luís, 09 de dezembro de 2009. - ALBERTO FRANCO -
DEPUTADO ESTADUAL PMDB - albertofranco@al.ma.gov.br -
af@albertofranco.com.br - www.albertofranco.com.br

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa homenagear um dos maiores
poetas, compositor e cantor do Maranhão João do Vale, O POETA DO
POVO.

O nosso homenageado João do Vale nasceu em Pedreiras, no
Maranhão, a 11 de outubro de 1933, Quinto de oito irmãos ajudava em
casa, vendendo balas e doces feitos pela mãe. Frequentou a escola até
o terceiro ano primário, quando teve de interromper os estudos, não



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2009 11
para trabalhar, mas para ceder lugar ao filho de um coletor recém-
nomeado para trabalhar em Pedreiras, veio ao mundo dividido entre a
enxada e a sanfona.

João Batista do Vale desde pequeno gostava muito de música,
mas logo teve de trabalhar, para ajudar a família. Aos 13 anos já em São
Luís MA, participou de um grupo de bumba-meu-boi, o Linda Noite,
como “amo” (pessoa que faz os versos). Dois anos depois, começou
sua viagem para o Sul, sempre em boléias de caminhões: em Fortaleza
CE, foi ajudante de caminhão; em Teófilo Otoni MG, trabalhou no
garimpo; e no Rio de Janeiro RJ, onde chegou em dezembro de 1950,
empregou-se como ajudante de pedreiro numa obra no bairro de
Ipanema.

Trabalhava e dormia na construção; à noite percorria as rádios
na esperança de se aproximar de algum artista. O primeiro a que teve
acesso foi Zé Gonzaga, que a princípio não quis ouvir suas músicas,
mas, depois, gostou muito delas e gravou Cesário Pinto, que fez sucesso
no Nordeste. Luís Vieira foi o segundo que João procurou, conseguiu
que Marlene gravasse Estrela Miúda (de autoria dos dois).

Tem dezenas de músicas gravadas e algumas delas deram
popularidade a muitos cantores: Luís Vieira, Dolores Duran, Luiz
Gonzaga e Maria Inês. Em 1982 gravou seu segundo disco, ao lado de
Chico Buarque, que, no ano anterior, havia produzido o LP João do
Vale convida, com participações de Nara Leão, Tom Jobim,
Gonzaguinha e Zé Ramalho, entre outros. Em 1994, Chico Buarque
voltou a reverenciar o amigo, reunindo artistas para gravar o disco João
Batista do Vale, prêmio Sharp de melhor disco regional.

No ano de 1996, a saúde João do Vale ia oscilando, apresentando
melhoras alternadas com algumas crises. Aos poucos, o estado de João
do Vale passava a preocupar cada vez mais. No dia 4 de dezembro,
sofria seu terceiro e fatal derrame, o que o levou ao coma. E no dia 06
de dezembro de 1996, sexta-feira, às 13h30min, com falência múltipla
dos órgãos, morria João Batista Vale, o poeta do povo João do Vale. A
pedido seu, antes de morrer, foi enterrado, em 8 dezembro, no modesto
cemitério São José, de Pedreiras. Mais de 5 mil pessoas acompanharam
o cortejo fúnebre, ao som de Pisa na fulô e Carcará, em arranjo para
solo de saxofone de Sávio Araújo.

Espero que os nobres pares imbuídos do mesmo propósito,
unam-se na aprovação deste relevante projeto.

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em
São Luís, 09 de dezembro de 2009. - ALBERTO FRANCO -
DEPUTADO ESTADUAL PMDB - albertofranco@al.ma.gov.br -
af@albertofranco.com.br - www.albertofranco.com.br

PROJETO DE LEI Nº 264 / 09

Considera de Utilidade Pública o INSTITUTO DE
DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
AMADOR DO MARANHÃO – IDEAM.

Art. 1º - Fica considerado  de Utilidade Pública o INSTITUTO
DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
DO MARANHÃO – IDEAM, fundado em 11 de abril de 2007, com
sede e foro em São Luis – Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Gervasio Santos do Palacio Manoel Bequimão São

Luis, 09 de dezembro de2009. – PAVAO FILHO – Deputado Estadual
– PDT.

REQUERIMENTO Nº 415/09

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
discutido e votado em regime de urgência, dispensados interstícios e

pareceres, O PROJETO DE LEI N.º 260/09, QUE DISPÕE SOBRE A
FIXAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GRUPO
OCUPACIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR, DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, de autoria do
Governo do Estado.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 09 de  dezembro de 2009. - PAVÃO FILHO - Deputado
Estadual – PDT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO  NA ORDEM DO DIA.  14.12.09
EM: 10.12.09

REQUERIMENTO N°  416 / 09

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembléia,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
discutido e votado, em regime de urgência, em um a Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o projeto de lei nº 238/09,
dispõe sobre a Política Estadual do Cooperativismo no Estado do
Maranhão, de minha autoria.

Plenario Deputado NAGIB HAICKEL do Palacio MANOEL
BEQUIMÃO, em 09 de dezembro de 2009. – Jura Filho – Deputado
Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO  NA ORDEM DO DIA.  14.12.09
EM: 10.12.09

INDICAÇÃO  Nº 796 / 09

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora
Governadora do Estado do Maranhão, Doutora  Roseana  Sarney,
solicitando providencias com vistas à instalação de uma UNACOM -
Unidade  de Alta Complexidade em Oncologia  em Caxias, cidade sede
da Macro Região de Saúde, no leste maranhense, que abrange  48  (
quarenta e oito municípios), com população superior a 1.250.000
habitantes.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação decorre da precariedade dos serviços
médicos-hospitalares voltados para o combate dessa enfermidade na
Região.

Caxias, a Sede desta Macro Região já faz habitualmente
diagnósticos e cirurgias, pois tem um Serviço de Oncologia que faz os
seguintes procedimentos:

a) Detecção precoce – rastreamento:
I – citologia
II – colposcopia
III – biópsia
IV – mamografia
V – ultrasonografia
b) Equipes:
I – médicos que já executam as cirurgias
II – urologia
III – ginecologia – mastologia
IV – proctologia
c) Equipes auxiliares compostas por:
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I – enfermeiros
II – assistente social
III – oncologista
IV – psicólogo
Não procede no entanto  tratamentos quimioterápicos, nem

radioterapêutico  o que obriga o deslocamento de pacientes carentes
desses tratamentos para outros centros, normalmente Teresina e São
Luis.  Dada a proximidade bem como a disponibilidade de estrutura
hospitalar Teresina absorve o maior número de pacientes maranhenses
inclusive de outras Regiões.

Haja vista que 50% dos atendimentos do Hospital São Marcos,
de Teresina são do Maranhão, essas particularidades explicam e
justificam a necessidade de uma ação pronta e eficaz capaz de
possibilitar o acesso dos pacientes oncológicos a um serviço de saúde
de qualidade, na própria região, reduzindo assim o risco de morte bem
como as conseqüências do câncer na população maranhense.

As estatísticas específicas indicam que são altamente
desfavoráveis os índices de detecção precoce em câncer e a região de
Caxias é fortemente atingida em face de desarticulação/desorganização/
inexistência de um serviço capaz de identificar e proporcionar solução
para os casos detectados. Dada a gravidade do problema face às altas
taxas de incidência e de mortalidade, entendo Senhor Presidente urge
da parte do Governo Estadual, a tomada de posição frente ao problema.

Assim solicito, com fundamento nesta Indicação, sejam
destacados no orçamento vigente do Estado recursos da ordem de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais):
 R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) para construção e
 R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) para equipamentos.

Que serão utilizados para implantação de uma Unidade de
Alta Complexidade em Oncologia (obras e equipamentos) que pode
ser construída como Anexo do Hospital Geral de Caxias, presentemente
em pleno funcionamento. Com essa unidade de serviço o Estado dará
um passo importante para minorar o sofrimento de um contingente de
maranhenses atingidos por câncer.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 9 de dezembro de 2009.  -  CLEIDE
COUTINHO - Deputada Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 797/09

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS - MA, DR. JOÃO CASTELO,
solicitando providências no sentido de determinar ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, Dr. Cláudio
Castelo de Carvalho, A TERRAPLENAGEM COM A
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 9 DE JULHO, RUA
DA ALEGRIA, RUA JOSÉ ALENCAR, RUA BOM JESUS E RUA
DA PRATA, TODAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTA
LUZIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA, considerando o
péssimo estado de conservação em que todas elas se encontram,
apresentam buracos por todas suas extensões, algumas delas transitam
muito mal pedestres, enfim, não existem obras de infraestrutura básica
condição essencial para o exercício da cidadania.

Os moradores das referidas ruas do Bairro Santa Luzia, bairro
que compreende o Pólo Coroadinho vivem verdadeiro dilema, durante
o período das chuvas a água fica acumulada colaborando para a
proliferação de agentes transmissores de doenças contagiosas, durante
o verão predomina a poeira que provoca doenças respiratórias em
crianças, jovens e adultos.

Faz-se necessário que a autoridade municipal determine a
execução de obras de infraestrutura tornando a vida das pessoas mais
saudável, elevando a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e
melhorando o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objeto atender a um anseio dos
moradores do Bairro Santa Luzia, que há muito insistem para que o
poder público se faça presente na comunidade, através de ações
concretas que melhore a qualidade de vida das pessoas.

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em
São Luís, 03 de Dezembro de 2009. - ALBERTO FRANCO -
DEPUTADO ESTADUAL PMDB - albertofranco@al.ma.gov.br -
af@albertofranco.com.br - WWW.albertofranco.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 798/09

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 132 do Regimento Interno e, considerando
a competência privativa da Mesa Diretora em tratar de matéria dispondo
sobre a Organização Administrativa da Assembléia Legislativa do
Estado, solicito a V. Exa. que encaminhe à apreciação dos demais pares
Projeto de Resolução Legislativa, criando o Núcleo de Gestão Ambiental
do “Programa de Gestão da Qualidade Ambiental” da Assembleia
Legislativa do Estado Maranhão, ANTE PROJETO DE
RESOLUÇÃO, em anexo.

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em
São Luís, 09 de dezembro de 2009. - ALBERTO FRANCO -
DEPUTADO ESTADUAL PMDB - albertofranco@al.ma.gov.br -
af@albertofranco.com.br - www.albertofranco.com.br

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

ANTE PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA nº    , 2009

Dispõe sobre o Núcleo de Gestão Ambiental do
“Programa de Gestão da Qualidade Ambiental”
da Assembléia Legislativa do Estado Maranhão.

Art. 1º Fica criado no âmbito da Assembléia Legislativa, o
Núcleo de Gestão Ambiental do “Programa de Gestão da Qualidade
Ambiental da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão”.

Art. 2º O Núcleo de Gestão Ambiental tem os seguintes
objetivos:

I - orientar e recomendar medidas administrativas destinadas à
promoção da qualidade ambiental e a conseqüente conservação e
preservação dos recursos ambientais;

II - orientar, fomentar e disseminar práticas ambientais
sustentáveis na Assembléia Legislativa do Maranhão, promovendo a
participação efetiva dos servidores da Casa;

III - fomentar a excelência em práticas relacionadas à
preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento de sociedades
sustentáveis, mantendo compatibilidade com a legislação ambiental
vigente;

IV - prospectar e disseminar dados e informações afetos à
prática do Núcleo e ao tema da sustentabilidade de uma forma geral;

V - propor metas que levem a padrões mais eficientes de
consumo de recursos ambientais neste Parlamento;

VI - apoiar iniciativas de inclusão social associadas à gestão
ambiental e à promoção do desenvolvimento de sociedades sustentáveis;

VII- promover a capacitação de servidores em Educação
Ambiental, a fim de que possam atuar nesta Casa e em suas
comunidades.
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Art. 3º O Núcleo de Gestão Ambiental terá um Conselho

Deliberativo, composto pelos membros dos seguintes órgãos:
I- Mesa Diretora da Assembléia Legislativa;
II- Comissão Permanente de Meio Ambiente, Minas e Energia;
III- Diretoria-Geral;
IV- Secretaria Geral da Mesa;
V - Diretoria de Recursos Humanos;
VI- Diretoria de Comunicação;
VII - Diretoria Administrativa e Financeira;
VIII - Diretoria de Material e Patrimônio;
IX – Instituto do Legislativo;
X - Consultoria Legislativa;
XI - Sindicato dos Servidores da Assembléia Legislativa.
§1º Outros órgãos da estrutura da Casa poderão ser requisitados,

conforme a demanda de ações em curso pelo Núcleo.
§2º Cada membro do Conselho Deliberativo terá um suplente.
§3º A Coordenação Geral do Conselho Deliberativo será exercida

pelo representante da Mesa Diretora.
§4º Exercerá a função de Secretário Executivo do Conselho

Deliberativo o representante da Comissão Permanente de Meio
Ambiente, Minas e Energia.

Art. 4º. O Núcleo de Gestão Ambiental poderá contar com a
participação de voluntários, podendo estes serem servidores do quadro
efetivo, assessores parlamentares, funcionários comissionados,
terceirizados ou cidadãos em geral.

Art. 5º  O Núcleo de Gestão Ambiental será vinculado à Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa do Maranhão e sua sede denominar-
se-á “Escritório Verde”.

Art. 6º  O Núcleo de Gestão Ambiental trabalhará,
preferencialmente, sob a forma de projetos cuja metodologia utilizada
deverá ser decidida pelo Conselho Deliberativo.

Art. 7º O Conselho Deliberativo definirá elenco de projetos
obedecendo relevância quanto ao caráter educativo, econômico e de
impacto socioambiental, bem como prioridade de sua execução.

Art. 8º Os órgãos que compõem o Núcleo trabalharão de forma
integrada sempre que a complexidade do projeto requerer a participação
de dois ou mais órgãos. Neste caso, a coordenação do projeto será
exercida, preferencialmente, pelo coordenador representante do órgão
que o propôs.

Art. 9º O Conselho Deliberativo do Núcleo reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por mês, ou extraordinariamente, mediante a
convocação do Coordenador-Geral, para discutir o andamento dos
projetos em execução, compartilhando experiências, dificuldades e
soluções encontradas.

 Art. 10º Semestralmente o Núcleo de Gestão Ambiental deverá
realizar ampla reunião com voluntários, parceiros e a comunidade em
geral, de modo a permitir a apresentação do relatório-preliminar de
ações como forma de acompanhamento, monitoramento e avaliação
dos trabalhos realizados e a obtenção de contribuições dos participantes
para ações futuras.

Art. 11º O Coordenador-Geral será responsável por:
a) planejar as atividades para o biênio, entregues ao presidente

da Mesa Diretora sob forma de proposta;
b) apresentar e publicar relatório anual do Núcleo de Gestão

Ambiental;
c) promover a interlocução entre os órgãos e seus respectivos

projetos; e,
d) zelar pela qualidade dos trabalhos, juntamente com os

Assessores e Coordenadores de projetos.
Art. 12º O Secretário Executivo é o responsável pelos

recebimentos das demandas e solicitações da população, em geral, e
auxiliar do Coordenador Geral nas suas atribuições.

 Art. 13º Deverão ser criados mecanismos para divulgação dos
resultados dos diversos projetos do Programa a fim de propiciar
visibilidade aos trabalhos desenvolvidos neste parlamento de modo
também a elevar a Assembléia Legislativa do Maranhão a uma posição

de destaque em relação a outras instituições públicas nacionais e
internacionais.

Art. 14º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, São Luís (MA), em 9 de
dezembro de 2009. -DEP. MARCELO TAVARES – Presidente - DEP.
ANTONIO PEREIRA - Primeiro Secretário - DEP. WALDINAR
BARROS - Segundo Secretário

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES - Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES - Com a palavra, o Deputado Victor Mendes, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VICTOR MENDES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, bom dia a todos servidores, internautas. Gostaria, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas de
parabenizar e, ao mesmo tempo, saudar a vinda do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva à nossa capital, a primeira vez oficialmente como
Presidente da República visitando a Capital do Estado do Maranhão,
em conjunto com a Governadora Roseana para lançar varias ações
positivas para São Luis e também para o Estado do Maranhão das
quais passarei a ressaltar tendo em vista a grandiosa repercussão desses
fatos para a vida de todos os maranhenses e, em especial, dos
ludovicenses. Primeiro, diz respeito à ampliação do Porto da ALUMAR
que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento e o fomento da
evolução do Maranhão no que diz a respeito à questão da indústria que
está sendo agora, como podemos dizer, a bola da vez no Estado, que é
um empreendimento altíssimo da ALUMAR, que está trazendo já,
desde a sua construção, riquezas para a capital e para o Estado do
Maranhão. Também ressalto a assinatura do Convênio do lançamento
do Programa Minha Casa, Minha Vida, um programa do Governo
Federal que vai ajudar quase 30 mil pessoas no Estado do Maranhão
com municípios acima de 100 mil habitantes, quase 20 mil habitantes,
aqui na capital, ganharão o apartamento não de forma gratuita, mas
terão que desembolsar uma parcela mínima, mas, com certeza, uma
parcela simbólica que ajudará muitas pessoas humildes da nossa capital.
A prova disso, é o sucesso que está sendo o cadastramento, em apenas
04 dias de cadastramento na capital, mais de dez mil pessoas já efetuaram
o seu cadastramento para participar desse programa importantíssimo
do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado, que é o
Minha Casa Minha Vida. Ressalto ainda também, que a Secretaria do
Meio Ambiente, entregará hoje, através do Secretário Washington Rio
Branco, a licença prévia para a instalação da refinaria, em Bacabeira,
recebi essa informação, ontem, que todo o preparativo dessa licença
prévia está concluído, e será entregue formalmente ao Presidente Lula
para que a gente possa de alto e bom tom, escutar da boca do Presidente
Lula, as suas palavras, que essa refinaria é irreversível para o Maranhão,
e que o Estado na figura da Governadora Roseana e da sua equipe de
trabalho está conseguindo cumprir todas as metas, cumprir todas as
responsabilidades, que dizem respeito ao Governo do Estado, e à
ciência ambiental, é mais um importante passo que está sendo dado
pelo Governo do Estado, é uma licença ambiental prévia que será
entregue na mão do Presidente Lula, para que a refinaria possa começar
a deslanchar de uma vez por todas, no município de Bacabeira e trazer
o desenvolvimento para a nossa capital, para o nosso Estado. Por fim,
Senhoras e Senhores Deputados, destaco também que aqui e ressalto
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que foi uma condição do Presidente Lula de visitar a obra do PAC, para
que seja feita agora sim que de forma responsável, de forma equilibrada,
de forma administrativa e não política, o lançamento dos apartamentos
pelo Presidente Lula, claro que todos sabemos que, no período passado,
dos 18 blocos dos apartamentos que compõem essa primeira etapa,
apenas quatro blocos foram entregues e foram entregues pela metade;
agora na administração da Governadora Roseana os 14 blocos de
apartamentos que estavam faltando cada apartamento irá receber uma
geladeira, cada pessoa, cada morador que antes morava numa palafita
irá ganhar uma geladeira e um fogão também organizado pela
Governadora Roseana e cada morador já está recebendo o seu kit de
fogão e geladeira nesses 14 blocos de apartamentos que vão ser lançados
hoje pelo Presidente Lula, além de uma quadra de vivência onde os
filhos daquelas pessoas humildes poderão exercer suas atividades de
lazer e de esporte. Então, parabenizo o Governo do Estado, a
Governadora Roseana pelo seu prestígio junto ao Presidente Lula de
vir, pela primeira vez, a São Luis lançando obras, inaugurando obras e
lançando investimento para o futuro do nosso Estado, parabenizo o
Presidente Lula também pela sua grande gestão que vem fazendo em
nosso País e olhando agora para o Maranhão, fazendo parceria certa
porque sabe que o Maranhão agora tem um governo atuante, tem um
governo responsável e a prova disso é que ele está aqui hoje junto com
a Governadora Roseana para lançar e acreditando no Governo da
Governadora Roseana. E, por fim, parabenizo a todos os moradores
do PAC Rio Anil, as pessoas que agora sim, de forma responsável e
equilibrada, estão recebendo os 14 blocos, são 288 apartamentos, foram
entregues 68 e hoje estão sendo entregues 220 apartamentos,
ressaltando que cada um com uma geladeira e um fogão que já ameniza
muito a vida dessas pessoas simples que estão saindo das palafitas e
estão indo para seus apartamentos fruto de uma parceria do Governo
do Estado e principalmente do Governo Federal, por isso que eu faço
esta homenagem e desejo boas vindas ao Presidente Lula, que ele consiga
anunciar muito mais alegria para povo do Maranhão e para a capital.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VALDINAR BARROS - Com a palavra, o Deputado Chico Leitoa,
por cinco minutos, sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CHICO LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, o Deputado Victor
vai saindo, mas eu ia fazer referência à fala dele, ainda bem que ele
retornou. Eu queria me juntar, deputado, nessa para dar as boas vindas,
também ao Presidente, mas não vou poder ir lá, recebi o crachá, mas
em meio a todo um discurso de agradecimento, de parabéns ao
Presidente Lula, eu queria acrescentar algumas informações com relação
ao PAC Rio Anil, o PAC Rio Anil é tido como o maior programa social
da América Latina, ele vai tirar de 10 bairros pessoas das palafitas e
colocar em habitações dignas de uma pessoa residir, há anos o Jornal
do Brasil fez um levantamento e constatou que a aproximadamente
150 mil pessoas na Ilha de São Luís, Ilha de Upaon Açu, vivem nas
palafitas. Isso é um número em nível do mundo, muito grande. E o
PAC Rio Anil, é um Projeto que foi aprovado no Governo do Dr.
Jackson Lago, porque uma ideia ela se arrasta há anos, e o que precisa
para ser aprovada essa ideia são: perseverança, determinação política,
visão política. E todos nós sabemos que não é fácil você implantar,
aprovar um Projeto, em que as licenças ambientais são as mais
complicadas possíveis, por se tratar de edificações feitas praticamente
em área de mangue. E o PAC Rio Anil foi pactuado com o Governo
Federal, Deputado Victor, para ser feito metade do recurso do Governo
do Estado e metade do Governo Federal, e que a primeira etapa
praticamente foi com a parte do Governo do Estado. E os recursos do
Governo Federal, somente, já no final do Governo Dr. Jackson, que
foram liberar os primeiros recursos na ordem de R$ 40 milhões. Então,
ali é metade, metade, porque foi à condição que o Maranhão teve para
provar junto aos programas do PAC, para junto ao Governo Federal
com recursos do PAC, foram 50%, 50% aproximadamente. Então, eu
queria parabenizar o Presidente Lula, Deputado Victor, e é isso que

queria dizer, que quando V. Ex.ª ainda não era nem nascido, eu já
andava com o Presidente Lula, viu, Deputado Victor, fazendo campanha
para o Presidente, tanto eu como o Dr. Jackson. E lamento que o
Presidente Lula, não ter vindo aqui, à época em que o Jackson foi
governador, porque o Maranhão já existia e ele está vindo, pela primeira
vez, agora. Eu estava dizendo, Deputado, que, em 1980, onde até meu
filho Luciano, que já foi Deputado Federal, e você também não eram
nem nascidos, eu já andava rua acima, rua abaixo fazendo campanha
com o Presidente Lula e lamento, ele não ter vindo no Maranhão antes,
porque é um Presidente bem avaliado, cujas ações do governo são
aceitas pela população e pelo mundo todo, hoje, o Presidente Lula é
uma liderança mundial, e lamentamos apenas ele não tido a decisão de
vir aqui ao Maranhão antes, para prestigiar o governo, que sempre fez
parte do seu grupo político. E queria deixar este registro aqui, para que
todos nós reflitamos, que todas as obras que estão executadas, porque
é fácil, Deputado, o programa Minha Casa Minha Vida, quando se
trata de habitação popular de casas, é fácil a aprovação, é fácil a liberação,
é fácil a construção, agora aquela obra ali no PAC Rio Anil, e agora o
Governo do Estado está tendo a responsabilidade de assumir a sua
condução, irão ver a complexidade que é tocar um projeto daquela
natureza com as complicações de engenharia que existem ali, porque
ali não só os apartamentos, ali são avenidas, são viadutos, são praças,
quadras, aquilo é um projeto amplo, como eu já disse, o maior da
América Latina. Era só para fazer esta referência. E fazer um registro
aqui, Deputado João Batista e parabenizá-lo, a todos nós da Comissão
de Segurança por esse trabalho fantástico que a comissão está fazendo
juntamente com Secretaria de Administração do Estado, e o comando
da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ontem, na reunião pela
manhã, tivemos a presença do subtenente Flauberth, um amigo nosso,
que já desenvolve um trabalho desta natureza há anos, no sentido de
que, e o Deputado João estava lá, o Deputado Chico Gomes, a grande
queixa dos profissionais não é nem a questão salarial, são pequenos
avanços, pequenos direitos que o Piauí já conquistou; o Maranhão
ainda não, mas tenho certeza, deputado, que muito mais pela falta
desta articulação, dessa interlocução entre a classe e o Governo. Então,
é uma coisa fantástica, segunda-feira, o deputado me confirmou agora
vai ter uma reunião de trabalho pela manhã. E eu fiz aqui à fala em
relação ao Flauberth Subtenente, que é um é uma pessoa, é um técnico
da área, que ficou preocupado de não ter sido bem entendido, mas o
deputado já me confirma que, pelo contrário, foi bem aceito e, na
medida do possível, das condições das partes serão aceitas as
reivindicações, que há tempo estão sendo estudadas pela comissão,
pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, pela própria Secretaria
de Segurança, enfim no conjunto, e quando se juntam todas as partes e
que se conseguem caminhos comuns, com certeza, a solução haverá de
ser centrada. Eu queria fazer este registro aqui e agradecer a presença
do Subtenente Flauberth, que aqui veio à Assembleia, e deu uma grande
contribuição que foi perfeitamente compreendida, tanto pelo um lado
como pelo o outro que estavam a discutir a questão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES – Com a palavra, o Deputado Edivaldo Holanda,
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Comitê de Imprensa, funcionários da Casa, senhoras e senhores
internautas de todo o mundo. Senhor Presidente, existe, neste Governo,
uma continuidade de ilicitudes permanentes quase que caracterizando,
Senhor Presidente o que se chama de crime continuado. Você faz a
denúncia, a imprensa repercute, o Ministério Público age, mas o
Governo não toca naquilo que ele insiste em errar. E há uma espécie de
vocação para o desvio da coisa pública dentro deste governo. Pasmem
os senhores, mas nós estamos aqui com o Portal da Transparência,
Deputado Chico Gomes, claro que de setembro e de outubro, porque
o de novembro, apesar de estarmos em meados de dezembro, o Portal
da Transparência do mês de novembro ainda não está no ar. O blog do
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jornalista John Cutrim, postado no portal do Jornal Pequeno, traz um
comentário que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: “O Governo
Roseana Sarney, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação,
SECON, pagou somente, entre os meses de setembro e outubro, segundo
o Portal da Transparência, o equivalente a R$ 1,7 milhão à Fundação
Sousândrade de apoio ao desenvolvimento para a realização de serviços
de pesquisa (prestem atenção os senhores) de opinião e avaliação das
ações de comunicação do Governo do Maranhão. Analisando o site da
Fundação Sousândrade, constatamos, diz John Cutrim, que a entidade
não tem nenhuma afinidade com questões de comunicação, tampouco
com atividades relacionadas a pesquisas de opinião. Vemos apenas
serviços oferecidos na área de consultoria de informática, elaboração e
realização de concursos públicos e processos seletivos e eventos
culturais, técnicos científicos e promocionais”. Como o tempo está
acabando, Senhor Presidente, quero ler o Portal da Transparência.
Vamos deixar aqui John Cutrim de lado e vamos ver o que diz o Portal
da Transparência do mês de outubro, 31 de outubro de 2009. Vamos só
aqui, na consulta dado de Empenho, Empenho n.º 2009, Nota de
Empenho n.º 00420, Fundação Sousândrade de Apoio ao
Desenvolvimento. Agora pasmem aqui os senhores, valor do empenho
R$ 2 milhões. O jornalista John Cutrim fala em R$ 1,7 milhão que já
foi pago em três notas: um pagamento de R$ 500 mil, mais um de R$
500 mil, mais um de R$ 700 mil. Aqui o empenho, quer dizer, ainda
faltam R$ 300 mil, o empenho é de R$ 2 milhões, Empenho Global,
senhores deputados, referente à contratação de empresa especializada
na prestação de serviços (...), estou lendo o Portal da Transparência.
Realização de pesquisa de opinião e avaliação das ações de
comunicação do Governo do Estado do Maranhão, conforme o
Processo Administrativo nº 854/2009. Isso aqui é uma vergonha. Como
é que o Governo paga dois milhões de reais a uma Fundação como a
Sousândrade, para fazer avaliação da sua imagem? Uma fundação que
não tem nada a ver com pesquisa de opinião pública. E aqui, senhores
deputados, senhores da imprensa, internautas, é a prova de que os
recursos públicos, o dinheiro do Tesouro do Estado está indo pelo
ralo, mas talvez numa preparação para a campanha eleitoral do ano
que vem. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES - Com a palavra, o Deputado João Batista por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOÃO BATISTA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente Victor Mendes, aos nobres
deputados que presentes estão nesta Sessão, e o meu cordial bom dia
a todos aqueles que nesse momento, nesse instante acompanham os
trabalhos desta Casa nos mais diversos pontos do Estado, do país
como disse há pouco Edivaldo, do mundo. Eu venho a esta tribuna
tentar justificar o injustificável. Ontem eu fiquei sabendo logo que
cheguei à Sessão de que a minha ausência foi motivo de observações.
Não estar presente no momento das votações, e eu quero tentar
justificar isto, de fato seria estar na Sessão. Mas acerca de três ou
quatro meses, eu presido a Comissão de Segurança e Cidadania, e
acerca de três ou quatro meses, nós começamos um trabalho semanal
com policiais militares e também bombeiros. E esse trabalho tem um
objetivo extremamente nobre, o objetivo é aperfeiçoar, é melhorar a
legislação voltada às forças policiais desse Estado. Quando nós
começamos essas reuniões nas quartas-feiras compareciam, três, cinco
policiais, dois bombeiros, dois policiais militares, e no decorrer do
nosso trabalho, quando digo nosso trabalho coloco aqui a Deputada
Helena, o Deputado Chico Leitoa, Deputado Chico Gomes. No decorrer
do nosso trabalho o número de pessoas foi aumentando, o número de
policiais militares, de bombeiros foi aumentando querendo se integrar,
querendo participar. E nas ultimas três reuniões nós tivemos dezenas
de policiais, houve momentos de ter acima de uma centena de policiais,
envolvendo major, coronel, soldado, cabo, sargento, subtenente, e ontem
nós tínhamos uma reunião, e essa reunião ela contou com dezenas de
policiais, das diversas patentes, e eu não tive como sair para estar

presente aqui. E porque eu estou dizendo essas coisas? É porque
fizemos essa reunião pela manhã e a tarde nós realizamos uma nova
reunião, e nessa reunião eu quero adiantar aos senhores deputados e
aqueles que estão acompanhando a gente de que nós já temos alguns
avanços, alguns avanços serão implementados já a partir do próximo
ano, dentro da legislação que doutrina o militarismo dentro do
Maranhão, no que se refere às forças policiais do Estado, o aumento de
vagas, já é algo que esta dentro do entendimento, solicitar e eles vêm
brigando há muito tempo, por uma redução ao invés de se ter 10 anos
de estabilidade, para que crie estabilidade dentro das forças policiais,
mas que se reduza para cinco, ou seja, o chamado interstício do soldado
seja apenas de cinco anos. E nós abrimos uma janela importante nessa
discussão, agora, ontem à tarde aqui na Assembleia, 09h da manhã da
próxima segunda-feira, Deputado Chico Gomes, Deputado Chico
Leitoa, Deputada Helena, nós estaremos reunidos de novo, e lá estará
Dr. Luciano Moreira, alguns coronéis da Polícia, os representantes da
Procuradoria do Estado e possivelmente segunda-feira, nós teremos
um acordo que será bom para os policiais e o Governo poderá cumprir.
E isto vai acontecer na segunda-feira se Deus quiser, se Deus nos
abençoar, e é de ocorrer isto, vai ocorrer isto. É algo que esta acontecendo
pelo trabalho de uma comissão, com deputados desta Casa, e acho que
esse deve ser o nosso papel, dedicar ao nosso trabalho, a nossa vontade,
a nossa inteligência, a nossa disposição para aperfeiçoar a legislação
desse Estado. Para proteger aqueles que precisam mais da proteção do
Estado, porque senhores, é inaceitável, é no mínimo estranho você ter
estados com a legislação que já avançou como o Piauí, por exemplo,
ontem o subtenente Flaubert deu uma aula. Ele veio aqui de forma
técnica, deu uma aula brilhante, disse: “Olha lá no Piauí, houve um
momento que nós tínhamos no Estado do Piauí dois soldados”. Eu
disse: Mas como dois soldados, isso é possível? É possível, é possível,
porque soldado e cabo são homens que podem fazer esses serviços
rotineiros da Polícia, quer dizer, tanto um quanto o outro pode realizar
o mesmo trabalho, isto valoriza a tropa. Isto faz com que o soldado
que hoje tem 17, 20, 22, 18 anos e chegam em casa, às vezes, amargurados
por quê? Porque ele já começa a virar chacota para o filho, para a
mulher, para os amigos: ‘Rapaz, tu não cresces não, meu irmão’? E às
vezes a pessoa capaz, que se tivesse norteado a vida dele, há vinte
anos, na iniciativa privada, já teria crescido muito mais e de repente
você tem alguém que dedica a vida às forças policiais do Estado e não
tem a devida atenção, não tem o devido cuidado e não tem um plano
que realmente vislumbre sobre ele a possibilidade de um crescimento
profissional, dentro das forças da polícia. E essas reuniões têm servido
para isto, para fazer com que os polícias do nosso Estado possam ter
uma legislação que realmente possa atender as mais diversas
expectativas que eles têm. É claro que nem tudo será conquistado
agora, mas se nós conquistarmos uma parte agora e continuarmos com
esse entendimento de que essa comissão precisa continuar funcionando
efetivamente, naturalmente essas conquistas virão com o tempo.
Portanto, eu estou muito feliz de estar presidindo esta comissão e
estou muito feliz de termos a participação efetiva desses policiais. Um
time de qualidade com o Secretário de Governo, com coronéis, onde
um soldado mais raso da Polícia Militar pode fazer as suas observações
sem nenhum tipo de medo de punição. Isso prova o avanço e reforça o
sentimento democrático que nós parlamentares precisamos defender a
cada dia. Eram essas as minhas considerações.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES – Deputada Cleide.

A SENHORA DEPUTADA HELENA BARROS HELUY –
Senhor Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES – Pois não, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA HELENA BARROS HELUY –
Diante da colocação do Deputado Manoel Ribeiro, eu queria apenas
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alertar V.Exa. que é uma faculdade que o Presidente tem, então poderá
encerrar ou não. Como há vários oradores inscritos, eu acho que poderia
aproveitar as inscrições, e aquele que desejar falar continuasse usando
a tribuna. É uma sugestão que faço a V.Exa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES – Deputada Helena, o Artigo 95 do Regimento,
no Inciso 3º, preceitua que a sessão só poderá ser encerrada antes da
hora regimental nos seguintes casos... Aí vem o inciso primeiro, o
inciso segundo e o inciso terceiro, que preceitua o seguinte: da presença
de menos de um quinto dos seus membros, a sessão só poderá ser
encerrada, é uma questão hermenêutica aqui de interpretação desse
artigo.

A SENHORA DEPUTADA HELENA BARROS HELUY –
Exato. É por isso que eu pedi pela ordem para mostrar que poderá, é
uma faculdade que o Presidente tem, poderá suspender encerrar ou
não. Não é impositiva. Se fosse impositiva, o verbo seria outro, seria
“deverá”.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES – Deputada, em respeito aos deputados que já
estão inscritos como há uma lacuna aqui no Regimento de interpretação
justamente no termo “poderá”, e em respeito à Deputada Cleide
Coutinho que já está na tribuna, a senhora e o Deputado Francisco
Gomes, nós iremos ouvir os senhores e posteriormente, se continuar
sem quórum, encerraremos a sessão. Deputada Cleide, cinco minutos,
sem direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente Victor, agradeço de verdade
essa gentileza. A colocação como sempre importante da Deputada
Helena, senhores deputados. Eu quero apenas aqui compartilhar o
sentimento de alegria pela visita do Presidente Lula pelo projeto que
ele vai, junto com o Governo do Estado, as autoridades, os ministros,
os senadores, lançar em São Luís. Eu quero aqui também dizer que,
junto com essa alegria que eu tenho como deputada que representa o
Maranhão, tenho que dizer neste momento com muita alegria que
Caxias já entregou, Deputado Francisco, todos com moradores,
entregou 4.600 casas. Não quero tirar o brilho do ato que vai ser
acompanhado hoje com muito interesse pela população, mas se
compararmos Caxias, que tem 150 mil habitantes, já entregou e já
estão morando 4.600 famílias. São Luís, com um milhão de habitantes,
vai hoje recomeçar um projeto que foi aberto com o nosso ex-governador
Jackson Lago e que entregará 2.720 casas com uma recuperação e
melhoria em torno de sete mil residências. Orgulha-me muito dizer que
o Prefeito Humberto Coutinho é pioneiro, é a pessoa, segundo a palavra
do supervisor da Caixa Econômica, de maior referência no Brasil em
construção de obras com recursos federais, haja vista, senhores da
imprensa, que a Prefeitura de Caxias repassou como contrapartida
mais de sete milhões e meio em recursos. Enfim, tenho certeza que
para o povo as obras mostram muito bem como cada um é. São essas
obras que o Prefeito Humberto Coutinho fez que mostram o valor da
sua gestão enquanto prefeito da nossa cidade. Em compensação, quando
não realizamos, no momento em que nós poderíamos fazê-lo, mostra
também claramente o que somos. Por isso, faço aqui os votos para que
o Presidente Lula aqui presente em nosso Estado, junto com a
governadora, realize os sonhos dos maranhenses assim como Humberto
realizou o sonho de 4.600 famílias em Caxias, porque com certeza dará
cidadania e dignidade e fará com que o povo do Maranhão confie cada
vez mais nos políticos que escolheram. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES - Deputada Helena, cinco minutos sem direito a
apartes.

A SENHORA DEPUTADA HELENA BARROS HELUY
(sem revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhora Deputada,
Senhores Deputados, colegas da Imprensa, saúdo os senhores que
estão na galeria. Minha vinda a esta tribuna é para dois registros,
primeiro um registro saudação, quero saudar com todas as emoções a
vinda a esta capital do companheiro Presidente da República Luís
Inácio Lula da Silva, imagino Deputado Chico Leitoa, que eu estou
vendo o entusiasmo de V. Ex.ª, como já manifestou que ao longo do
tempo V. Ex.ª tem esse sentimento político de apoio, não apenas a uma
experiência, mas a um projeto político para o Brasil, a partir de...
criando práticas diferentes, poder chegar a classe trabalhadora à
Presidência deste país. Quero saudar desta tribuna o Presidente Lula,
nesta vez primeira que, como Presidente, vem à capital do nosso Estado.
Mas no mesmo ritmo que eu o saúdo com emoção desejando-lhe boas
vindas, uma profícua estadia aqui em São Luís, gotejando a programação,
eu não tenho a minha fala ainda em dias de novembro quando se
anunciava então que Lula chegaria aqui a São Luís para participar das
solenidades de inauguração da expansão da ALUMAR, o que eu disse
aqui nesta tribuna, e quero manifestar reiteração de tudo quanto naquele
momento coloquei, que em síntese são as minhas preocupações, por
tudo quanto significa a ALCOA, a ALUMAR aqui na Ilha de São Luís.
Isso já tem sido objeto de várias falas nossas, não apenas de agora, não
apenas por ocasião de expansão, mas os trabalhadores, e muito mais a
tudo que os trabalhadores da ALCOA, têm sido vítimas. O quanto
representam em termo de poluição e contaminação de pessoas, que são
atingidas e são estudos fruto de pesquisas científicas, que são atingidas
e que se manifestados através de casos e mais casos de câncer aqui na
ilha, mal de Alzheimer, osteoporose e um elenco de outras doenças,
devidamente diagnosticadas e que nas pesquisas mostram possibilidades
efetivas de resultado da contaminação da alumina-alumínio. Então faço
este registro mais uma vez com as minhas preocupações de que o meu
Presidente possa não estar ali apenas para atender a um ritual ou uma
liturgia da visita aqui de São Luís, mas que possa efetivamente, com a
sua presença poder, com as cautelas devidas, fazer as considerações
necessárias para que este comprometimento da vida e da saúde do
povo de São Luís possa ter um basta que os donos, os proprietários,
os diretores, os superintendentes da ALCOA-ALUMAR, por tudo
quanto ela possa significar em termos de desenvolvimento, possa colocar
efetivamente um basta em tudo aquilo que possa comprometer a vida,
a saúde e o bem estar do povo de São Luís. Segundo registro, lembrar
a todos e a todas que estão aqui, a solenidade que teremos a partir das
11 horas celebrando os 61 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, celebrando o centenário desta personalidade e figura invulgar
do século XX que é, não foi, é, Dom Helder Câmara. E a oportunidade
que na integração profunda em termos de causa e compromisso a
entrega do Título de Cidadão Maranhense ao advogado José Guilherme
Zagalo. Obrigada Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES – Deputado Francisco Gomes, por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FRANCISCO GOMES (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, senhores da galeria, Comitê de Imprensa, ocupamos a tribuna
para fazer o registro da presença do Presidente Lula no nosso Estado.
O Presidente Lula, com a sua presença, nos traz alegria, nos traz
esperanças, redobra até as nossas esperanças. O Presidente Lula
significa hoje para o Brasil sempre essa esperança de dias melhores
para o povo mais sofrido deste País e do nosso Estado. Os olhares do
Presidente Lula sempre buscam a sua origem, a origem de um menino
pobre do Nordeste que foi para São Paulo em um pau de arara,
acompanhando a sua mãe e irmãos em busca de melhores oportunidades
de vida. Sua história nós conhecemos: foi líder de operário e hoje é
Presidente da República, uma referência no mundo sem nunca ter sentado
nos bancos de uma faculdade ou de uma universidade. É uma referência
mundial, sabemos de tudo isto. É uma liderança hoje do mundo. O
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Presidente Lula está aqui conosco para reafirmar o seu compromisso
de instalar a refinaria de petróleo, uma esperança nossa de assinar a
construção de milhares de casas. Talvez a Superintendência da Caixa
Econômica do Maranhão seja neste momento a que mais contratos
estará assinando para a construção de casas do Programa Minha Casa
Minha Vida. Com essas esperanças todas que o Presidente Lula nos
traz hoje, com muita alegria, ao nosso Estado, estaremos todos lá para
recebê-lo. Gostaria também, Senhor Presidente, de fazer um registro
da sessão solene que será realizada logo após esta, às 11 horas, por
iniciativa da Deputada Helena Barros Heluy através de um
Requerimento aprovado por esta Casa, iremos celebrar o Centenário
de Helder Câmara, os 61 anos da Lei Universal dos Direitos Humanos
conclamada pela ONU. Hoje é o dia 10 de dezembro, é este exatamente
o dia. E o título merecido de cidadão, como a Deputada Helena já falou
aqui, ao Dr. Zagalo. Esse advogado que veio do Pará e se integrou à
vida maranhense na luta por aqueles que mais precisam de segurança e
de apoio para a sua libertação e o alcance de suas aspirações. Mas
Dom Helder, realmente, merece esta grande festa que o Brasil inteiro
tem que fazer. Vejo aqui um artigo que, se puder, depois eu vou requerer
para que seja publicado nos Anais da Casa, artigo do O Estado do
Maranhão. Foi publicado hoje o artigo O Peregrino do Povo, escrito
pelo Dr. José Fernandes. Ele consegue, em um pequeno artigo, fazer
uma síntese maravilhosa da vida de Dom Helder Câmara. Falando de
todos os seus percalços, de toda a sua criatividade, de toda sua
sensibilidade. Este Peregrino do Povo foi um peregrino também da
paz, querendo a inclusão dos desassistidos, dos sem casa, dos sem
comida, dos sem camisa, para que eles tivessem um lugar melhor na
nossa sociedade e em nosso Brasil. Lutou pelos direitos humanos,
lutou contra as torturas e as perseguições na Ditadura Militar e foi
perseguido também. Chegou a se falar no seu nome para receber o
Prêmio Nobel da Paz. Aqui o nosso Zé Fernandes diz o seguinte:
“Cidadão univérsico, referência do seu tempo, engrandeceu neste País
a Igreja Católica, mas a Igreja não lhe correspondeu à altura, não o fez
seu Cardeal, atitude que muito a teria engrandecido, mas quem sabe se
Dom Helder queria esse título de Cardeal, esta posição de Cardeal. Ele
sempre gostava de ser chamado de Padre Helder Câmara, nem Bispo,
nem Arcebispo. Padre Helder Câmara, pela sua simplicidade, por tudo
aquilo que foi, encerra aqui o seu artigo dizendo: Também faltou a esse
homem, como disse Frei Beto na galeria do Prêmio Nobel da Paz,
faltou este título a ele. Com certeza o futuro cumprirá a justiça de
entronizá-lo entre aqueles que são venerados como santos na Igreja
Católica. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VICTOR MENDES – Senhoras e senhores deputados, analisando com
calma e prudência esse Artigo 95, Deputada Helena, constatamos
realmente que existe uma controvérsia de interpretação. Mas, em nosso
ver, deve prevalecer o entendimento do Deputado Manoel Ribeiro,
tendo em vista o estabelecido no caput do Artigo 95 que determina,
nesse caso, o encerramento da sessão. Nós apenas abrimos uma pequena
exceção em respeito aos colegas deputados que estavam inscritos no
Pequeno Expediente, em respeito a cada um. Mas agora, com base no
Artigo 95, Inciso 3º, eu tenho que declarar encerrada a sessão por falta
de quórum regimental. Gostaria antes, porém, de convidar todos os
deputados e deputadas, imprensa, galeria, para a Sessão Solene que
acontecerá agora, a partir das 11h, de entrega de Título de Cidadania ao
Dr. José Guilherme Carvalho Zagalo, em homenagem ao Centenário
Helder Câmara. Por isso, com base no Artigo 95, Inciso 3º, encerro a
presente Sessão.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2009 ÀS 11h30min.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene convocada para entrega do Título de
Cidadão Maranhense ao Senador Lobão Filho, natural de Brasília-DF,
concedida através da Resolução Legislativa n.º 497/2006 oriunda do
Projeto de Resolução n.º 020/2005 de autoriza do Senhor Deputado
Stênio Rezende. Peço a todos os senhores convidados que fiquem
sentados para o início da solenidade e convido para compor a Mesa o
Dr. João Castelo Ribeiro Gonçalves, Prefeito de São Luís, Dr. Hildon
Rocha Secretário de Estado e Articulação Política, neste ato,
representando a Governadora do Estado do Maranhão. O Deputado
Federal Ribamar Alves, a Desembargadora Cleonice Freitas, Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Doutor Iêdo Lobão,
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Convido
uma comissão composta pelo Deputado Carlos Filho e Stênio Rezende
para conduzir até esta Mesa Diretora o Senador Edison Lobão Filho
para iniciarmos a presente Sessão Solene. Senador Lobão Filho está na
presidência da Casa.  Convido a todos os presentes em plenário,
imprensa e galeria a ficarem de pé para ouvirmos a execução do Hino
do Maranhão.

(Hino do Maranhão)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Stênio Rezende
que fará a saudação ao agraciado em nome desta Assembleia Legislativa.
Deputado Stênio Rezende.

 O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Senhor
Presidente Deputado Marcelo Tavares, Ex.º Sr. Edison Lobão Filho
homenageado nesta manhã de hoje, Ex.ª Senhor Prefeito de São Luís do
Maranhão Doutor João Castelo, Ex.º Sr. Ildo Rocha representante da
Governadora Roseana Sarney e Secretário de Articulação Política,
Senhor Deputado Federal Ribamar Alves, Senhora Desembargadora
Cleonice Freire Vice-Presidente eleita do Tribunal de Justiça e aqui
representando o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Senhor
Doutor Iêdo Lobão Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão e representando o Tribunal de Contas, Senhores Secretários
de Estado, Senhores Prefeitos, Senhores Vereadores, Senhoras Prefeitas,
vice-prefeitos e demais autoridades. A Solenidade que vivenciamos
neste dia registra o reconhecimento da sociedade maranhense ao jovem
empresário que se tornou político por força do efeito genético ao
herdar o talento do seu genitor o ímpeto ministro e ex-governador
Edison Lobão, e a intrepidez e bravura de sua mãe a Deputada Federal
Nice Lobão, que nos bastidores da Câmara Federal tem desenvolvido
um trabalho profícuo em prol das comunidades carentes do nosso
Estado com ações substantivas e permanentes acompanhamento de
todas as matérias em exames nas Comissões Técnicas e no Plenário de
interesse de nosso Estado do Maranhão. Seria natural que fruto de
uma árvore tão frondosa o Senador Lobão Filho reproduzisse essa
seiva com efeito multiplicador. Como empresário já de muito caminha
com os próprios pés tornando-se exitoso na condução de seus negócios,
atuando nos setores imobiliários, de mineração, de educação, na área
de construção civil e das comunicações de massa que neste último tem
mantido permanente compromisso com a verdade ao direcionar a linha
editorial do Sistema Difusora para a divulgação cristalina dos
acontecimentos em todos os ângulos, projetando uma imagem de
credibilidade junto ao telespectador e os ouvintes das emissoras AM e
FM. A qualidade de programação tem possibilitado o alcance de
significantes índices de audiência, mas o importante neste conjunto é a
geração de emprego e renda, oferecida por suas empresas, contribuindo
dessa forma para o desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado.
Na política, tem aprofundado seus conhecimentos nas áreas em que se
formou Engenharia Civil e Economia, oferecendo sua contribuição
profissional credenciada por cursos complementares como de Formação
Econômica e Social realizado no Japão em 1987, cursou ainda
Investimentos Em Ações e Fundamento Econômico Financeiro de
Empresas de Capital Aberto, e estudou Estratégias de Gerenciamento
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e Investimento, cursou ainda Análises Gráficas de Artigos Financeiros
e Gestão de Risco para Investimentos Financeiros, todos esses cursados
na Mercobank Investimentos, em 2004. Sua experiência profissional
está chancelada por sua passagem como Presidente do Conselho de
Administração da CEMAR, Presidente do Conselho de Administração
da CAEMA, Presidente do Conselho de Administração da EMATER,
Secretaria de Estado do Governo do Maranhão, Vice-Presidente do
Fórum de Líderes Empresariais do Estado do Maranhão, e também
Administrador do Grupo Empresarial Difusora. Entre as honrarias
recebidas destacam-se o Diploma “Leme da Amizade” outorgado pela
Marinha do Brasil em 2005, Medalha “Alferes Moraes” do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, recebida em dezembro de 2003.
Medalha do Mérito Militar concedida pela Polícia Militar do Estado
do Maranhão em junho de 2000 e Diploma “O Estribo de Ouro do
Mérito Agropecuário” outorgado pela Associação dos Criadores do
Estado do Maranhão, em dezembro de 2005. O Senador Edison Lobão
Filho, proferiu ainda palestras sobre o Desenvolvimento Sustentável
no Maranhão no UNICEUMA, na FAMA e CINTRA, em 2006.
Começou na vida pública como Secretário no Governo de seu pai,
Edison Lobão, onde realizou grandes trabalhos em prol do nosso Estado,
foi o responsável por vários e grandes projetos de sucesso daquele
Governo, como, por exemplo; foi Coordenador do Trabalho de
Reestruturação Organizacional do Estado, idealizado pelo ex-ministro
João Saad. O responsável pelo Projeto de Modernização Administrativa
e Reorganização Funcional do Estado do Maranhão; Coordenador ainda
do Projeto de Distribuição de Sementes Selecionadas, Ferramentas
Agrícolas para apoiar o homem do campo, projetando revolucionário e
impactou extraordinariamente na produção agrícola no Estado do
Maranhão. Lobão Filho foi o responsável pelo Programa de Implantação
dos CAIC’s no Maranhão, um recorde nacional de implantação em
número de escolas, proporcionalmente ao número de habitantes no
nosso Estado. O hoje, Senador, foi o idealizador e responsável pelo
Programa Mutirão do Cidadão, projeto que iniciou o atendimento a
todo o Estado, através de Unidades Móveis, no atendimento a emissões
de certidões de nascimento, carteiras de identidade, atendimentos
odontológicos, exames médicos entre outras coisas, Edinho, como
carinhosamente é tratado pelos seus amigos, assumiu o Cargo de Senador
da República em 2007 desde quando o seu pai convidado pelo
Presidente Lula foi nomeado Ministro de Minas e Energia. No curto
espaço de tempo que tem exercido o seu mandato tem procurado
acompanhar e participar de todos os importantes eventos que
antecederam o Senado Federal encaminhando as soluções mais
consentâneas para as questões que digam respeito ao Estado do
Maranhão, isso em estreita sintonia com o titular do mandato como
manda a boa ética parlamentar sem desprezar os aconselhamentos
Legislativos de outra retaguarda importantíssima a Deputada Nice
Lobão, sempre atenta ao bom desempenho desse jovem líder. No Senado
apresentou 38 Projetos de Decretos Legislativos, 33 Projetos de Lei
do Senado, 16 Projetos de Lei da Câmara, cinco propostas de Emenda
à Constituição, um aviso, e uma mensagem e proposições para serem
relatadas. De autoria destacam-se ainda as Emendas ao Artigo 46 da
Constituição Federal estabelecendo novas regras para a eleição de
Senadores e suplente, os Artigos 84 e 101 modificando o sistema de
escolha de Ministros para o Superior Tribunal Federal, a criação da
Universidade Federal do Oeste Maranhense com sede em Açailândia a
Universidade Federal do Centro Norte Maranhense com sede no
município de Santa Inês e a Universidade Federal Sul Maranhense com
sede no próspero município de Balsas, entre outras coisas, no Senado
é vice-líder do PMDB, é vice-presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia além de ser membro efetivo de algumas das mais importantes
comissões daquela Casa Legislativa, entre elas; da Comissão de
Constituição e Justiça, da Comissão de Educação, da Comissão de
Assuntos Econômicos e das Comissões de Infraestrutura e de Assuntos
Sociais, foi relator Setorial do Orçamento do Ministério da Fazenda e
do Ministério do Turismo, o segundo maior orçamento setorial federal
para 2010, só perdendo para o setor de educação, foi relator de créditos
suplementares da maior empresa de nosso país a Petrobras e Relator

de Créditos Suplementares do Ministério do Transporte. Algumas
qualidades são marcas registradas desse maranhense que veio ao mundo
no cerrado do Planalto Central, quatro anos depois da inauguração da
nova capital federal, a energia para o trabalho é uma dessas qualidades,
é incansável todos os que o conhecem sabem o quanto ele é
empreendedor, sabem de sua capacidade ímpar de congregar pessoas
em torno de boas causas, sabe da sua generosidade e de seu espírito
magnânimo e solidário. Na vida particular encontrou na sua mulher
Paula Studart Quintas Lobão a companheira ideal para acompanhá-lo
no dia a dia agitado de empresário e político, Paulinha como é conhecida
pelo seu público, é a grande mulher ao lado desse grande homem,
juntamente com os filhos Tatiana e Lucas formam a célula mater que dá
a força que ele precisa para superar todos os obstáculos. Dona Nice, o
ministro Lobão, seus irmãos Márcio e Luciano, suas cunhadas,
sobrinhos, seus tios e primos formam a segunda linha dorsal de sua
força, e por fim, seus amigos e colaboradores tanto no âmbito político,
quanto empresarial, compõem a terceira onda que lhe dá o respaldo
para ser o que é. Caros amigos, eu me sinto honrado em estar aqui hoje
nesta sessão, entregando o título de cidadania maranhense em nome
desta Casa ao Senador Edison Lobão Filho. Sentimento este que expresso
nas palavras de Fernando Pessoa: “O valor das coisas não está no
tempo em que elas duram, e sim, na intensidade que acontecem”. Por
isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis. E o Edinho é uma dessas pessoas. A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão faz assim inteira Justiça a esse
jovem homem público, que mesmo tendo nascido na capital federal,
viveu a maior parte de sua vida entre nós, aqui se fixando e tornando
desde muito um maranhense de fato, concretizando-se agora também
de direito, legitimado pelo reconhecimento e testemunho de todos os
maranhenses aqui representados. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES – Convido o Deputado Federal Pedro Fernandes, para
compor a Mesa, por favor. Convido o Deputado Stênio Rezende para
que juntos façamos a entrega do Título ao agraciado, Senador Edison
Lobão Filho.

(Entrega do Título)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES – Concedo agora a palavra ao Senador Edison Lobão Filho,
homenageado nesta data.

O SENHOR SENADOR EDISON LOBÃO FILHO –
Deputado Marcelo Tavares, Presidente da Assembleia Legislativa,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Secretário de Estado de
Articulação Política Doutor Hildon Rocha, neste ato representando a
governadora do Estado, Excelentíssimo Senhor João Castelo, prefeito
de São Luís, Deputado Federal Pedro Fernandes, Deputado Federal
Ribamar Alves, minha querida amiga desembargadora Cleonice Freire,
vice-presidente do Tribunal de Justiça aqui representando esse Tribunal;
meu querido tio Iêdo Lobão, Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado, representando esse Tribunal Doutor Luciano Moreira,
Secretário de Estado de Administração, meu amigo Doutor Tadeu
Palácio Secretário de Estado de Turismo, meu grande amigo também,
Doutor Maurício Macedo Secretário de Estado da Indústria e Comércio;
todos meus amigos, Tenente Coronel José Ribamar Vieira, secretário
chefe do Gabinete Militar da Governadora, meu querido amigo Doutor
Jomar Feitosa, chefe do Departamento Nacional de Produção Mineral,
Doutor Luiz Euclides Barros, Superintendente Regional do Banco da
Amazônia, Doutor Zeca Belo, vice-presidente da FIEMA, Senhores
Prefeitos, Senhoras Vereadores, Senhores Vereadores, senhores
empresários, minha família, meus amigos e minhas amigas. Inicialmente
eu gostaria de registrar minha honra em estar aqui hoje na Assembleia
Legislativa do meu querido Estado do Maranhão nessa solenidade,
bem como meu forte sentimento de alegria pelo fato de ter sido esse
senador que ora lhes fala incluído no roll das personalidades para os
quais foi concedido o digníssimo Título de Cidadão Maranhense, através
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de projeto de resolução, de iniciativa do nobre Deputado Stênio
Rezende, peço que V. Ex.ªs, meus amigos acolham mais do que o meu
muitíssimo obrigado, do fundo do meu coração, mas acima de tudo as
minhas promessas e a certeza de que com mais esse estímulo, redobrarei
a minha luta e os meus esforços pelo desenvolvimento do Maranhão e
de sua amada gente. Honrarei essa condecoração com muito trabalho e
dedicação, as causas que concorro para convergências de ações em
favor do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Não
poderia deixar de vir a uma ocasião tão relevante de minha vida como
esta solenidade, as minhas graças a Deus, por tudo de profícuo que ele
me tem permitido, para que eu conquiste a melhor construção do bem
comum de nossa população. Os meus agradecimentos especiais aos
meus familiares, espelho de minha formação e incentivadores de minhas
realizações e conquistas. Especialmente ao meu querido pai Senador e
Ministro de Minas e Energia Edison Lobão, a minha querida mãe,
Deputada Federal Nice Lobão, a minha amada esposa, minha
companheira permanente e parceira de todas as horas, Paulinha Lobão,
a minha amada filha Tatiana e ao meu caçula amado Lucas Lobão.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, amigos e amigas
presentes, como empresário e desde o início de 2008 como Senador da
República, cadeira que assumi com a ida de meu pai ao Ministério das
Minas e Energia, sempre me coloquei a disposição do povo brasileiro,
e especialmente dos maranhenses. Com intenso trabalho legislativo
graças a minha experiência profissional, tanto na iniciativa privada
como no Governo do Estado do Maranhão, eu tenho com muita coragem
e muito trabalho, determinação e dedicação consolidado atividade de
político e de empreendedor, todos sabem que dirijo o Grupo Difusora
de Comunicação, atuando em diversas áreas na iniciativa privada. No
Senado Federal, centrei minha atuação no parlamento na elaboração de
legislação nas áreas de relação capital/trabalho e social. Luto sempre
para trazer para o nosso Maranhão e para sua população, investimentos
capazes de gerar emprego e renda para todos. O meu gabinete no
Congresso está aberto a todos os prefeitos e demais representantes do
Maranhão e a sua população, que ali encontram um ponto de apoio
para o atendimento de suas justas reivindicações, junto aos diversos
órgãos do Governo Federal, notadamente os ministérios e na área das
emendas orçamentárias. Nasci em Brasília em 17 de setembro de 1964
quando meu pai maranhense de Mirador, trabalhava como jornalista de
renome na capital federal. Os meus vínculos com o Maranhão são
testemunha da minha própria vida. O nosso Maranhão é fonte de
grande paixão para todos nós que aqui moramos, pelas suas tradições
e manifestações culturais. Como nas áreas de literatura, do folclore, da
culinária, da música e etc. Assim, não é sem razão que os turistas, que
tem como destino o Maranhão, ficam encantados pela sua terra, sua
cultura, e sua gente acolhedora, diante de tantas belezas e potencialidades
de nosso Estado, podemos hoje facilmente compreender a emoção que
envolveu o poeta Gonçalves Dias, primeiro poeta autenticamente
brasileiro na sensibilidade, e na temática, maranhense de Caxias, nascido
a 10 de Agosto de 1823, no seu célebre poema Canção do Exílio,
quando escreveu aquele poema tão conhecido por todos nós.” Minha
terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam,
não gorjeiam por lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem
mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores...”
Poderíamos citar aqui, várias manifestações culturais do Maranhão,
que atestam a vitalidade da nossa terra, de sua gente, de suas tradições.
Aí estão, por exemplo, o Bumba-Meu-Boi, brincado em diferentes
estilos, conhecido como sotaques, com ritmos, roupas, instrumentos e
coreografias próprias, além de Tambor de Crioula, manifestação cultural
da matriz afro-brasileira, reconhecido pela UNESCO, órgão cultural
das Organizações das Nações Unidas, como patrimônio cultural e
imaterial, nesse contexto, vale registrar o Tambor de Minas, que faz
parte dos rituais de Umbanda, religião afro-brasileira trazida pelos
descendentes negros de origem Jeje e Nagô. Saúdo nesse meu
pronunciamento as diversas tradições culturais herdadas pelos
maranhenses, que são com certeza, responsáveis pela riqueza rítmica
do nosso Estado, instrumentos como tambores, matracas, zabumbas e
ritmos como de Tambor de Crioula, Bumba-Meu-Boi como já citei,

entre tantos outros são heranças ancestrais que os artistas da atualidade
souberam muito bem utilizar como fontes de suas criações. Saudamos
a música como forma de manifestação artística no Maranhão, e não
poderíamos deixar de ressaltar também outra forte influência a do
reggae, ritmo jamaicano que há décadas invadiu nossa Ilha e cativou
seus moradores. Não é sem razão que a paixão por essa música conferiu
a São Luís o título de Jamaica Brasileira. Por todo esse Estado
maravilhoso que é o Maranhão, pelas suas belezas naturais, pelas suas
manifestações culturais e principalmente pelo seu povo maranhense
maravilhoso, sinto-me profundamente lisonjeado, honrado, em receber
o Título de Cidadão Maranhense. Eu me vejo extremamente emocionado
de uma sexta-feira que não habitual eu ter aqui hoje 20 deputados
estaduais nessa Casa, e pessoas ligadas a mim, meus amigos, pessoas
não tão ligadas a mim e que declaro agora minha eterna gratidão. Aos
meus amigos e amigas que conquistei ao longo desses muitos anos que
residi no Maranhão, e hoje posso dizer que tenho mais tempo de vida
como maranhense do que como brasiliense. Amigos que conquistei ao
longo desse caminho que são autoridades, e que não são autoridades,
amigos diretos que hoje trago a esta cerimônia, a minha eterna gratidão.
A minha família, a minha esposa que me acompanha nessa batalha da
vida todos os dias, aos meus filhos, a você Paulinha minha eterna
gratidão, a esta Casa, enfim, ao Presidente dessa Casa que me
proporciona também junto com o autor deste projeto, a essas
autoridades, ao secretário de Estado, a todos, minha eterna gratidão.
Espero poder honrar este Título de Cidadão com o meu trabalho,
minha dedicação nesta terra que escolhi para ser a terra em que criarei
meus filhos e em que criarei meus netos, em que morrerei, mas que
depois de morto com certeza irei olhar e ver que deixei um legado de
trabalho, de honradez, um legado que espero que o povo do Maranhão
possa tê-lo como um benefício e possa tê-lo como fruto de uma vida
dedicada às mais nobres causas. Obrigado a todos os meus amigos e a
todas as minhas amigas, obrigado a todos vocês e, mais uma vez,
minha eterna gratidão a todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES - Quero agradecer a presença de todos senhoras e senhores
convidados e também dos senhores deputados Afonso Manoel, Antônio
Bacelar, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlos Filho, Fábio Braga,
Francisco Gomes, Gardênia Castelo, Helena Heluy, Hélio Soares, Janice
Braide, Joaquim Haickel, José Lima, Manoel Ribeiro, Márcia Marinho,
Penaldon Jorge, Rigo Teles, Stênio Rezende, Alberto Franco, Victor
Mendes e Pavão Filho. E dizer também que deixei de comparecer à
solenidade de posse, em Fortaleza, da nova Diretoria de Colegiado de
Presidente das Assembleias do Brasil, por entender que não poderia
ficar ausente de uma homenagem justa que esta Casa presta a um,
agora, maranhense que exerce um mandato eletivo de grande relevância,
representando o Estado do Maranhão no Senado Federal. E por entender
que também é, o Senador Lobão Filho, um empresário notoriamente
reconhecido no Estado do Maranhão e no Brasil e que sem nenhuma
dúvida merece as homenagens desta Casa. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão Solene. Muito obrigado.

Resumo da Ata da Centésima Trigésima Sexta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Sexta
Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em nove de dezembro do ano dois mil e nove.

Presidente Senhor Deputado Marcelo Tavares.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.
Segundo Secretário Senhor Deputado Valdinar Barros.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Afonso Manoel, Alberto Franco, Arnaldo Melo, Camilo
Figueiredo, Carlos Alberto Milhomem, Carlos Braide, Carlos Filho,
Chico Leitoa, Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Eliziane Gama, Fábio
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Braga, Fátima Vieira, Francisco Gomes, Graça Paz, Helena Barros
Heluy, Hélio Soares, Irmão Carlos, Janice Braide, Joaquim Nagib
Haickel, João Batista, João Evangelista, Manoel Ribeiro, Marcelo
Tavares, Márcia Marinho, Marcos Caldas, Nonato Aragão, Pavão Filho,
Rigo Teles, Valdevino Cabral, Valdinar Barros e Victor Mendes, o
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi considerada
aprovada, do expediente que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos Senhores Deputados: Valdinar Barros, Edivaldo Holanda,
Márcia Marinho, Helena Barros Heluy, Nonato Aragão, Carlos Alberto
Milhomem e Eliziane Gama. Na Ordem do Dia forma aprovados: em
único turno a Medida Provisória nº. 056/09; os Pareceres nºs. 309/07 e
314/09, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Foi
rejeitada a Emenda nº. 001/09, à Media Provisória nº. 061/09, por
votação nominal com dez votos favoráveis, dezessete votos contrários
e quinze ausências. Sendo MP foi aprovada na sua forma original.
Foram, aprovadas ainda, em único turno, as Medidas Provisórias nº.
059 e 060/09, de autoria do Poder Executivo; em primeiro turno,
tramitação ordinária os Projetos de Lei nºs. 005, 050, 154 e 086/09, de
autoria do Deputado Pavão Filho; em único turno, o Projeto de Decreto
Legislativo nº. 006/09, de autoria do Deputado Joaquim Nagib Haickel;
em primeiro e segundo turno, regime de urgência o Projeto de Resolução
Legislativa nº. 030/09, de autoria do Deputado Alberto Francos e Edson
Araújo; em primeiro turno, tramitação ordinária os Projetos de Resolução
Legislativa nº. 036/08, de autoria do Deputado Alberto Franco; nº.
008/09, de autoria do Deputado Stênio Rezende; nº. 010/09, de autoria
do Deputado Domingos Paz; nº. 011 e 012/09, de autoria do Deputado
Alberto Franco; nº. 018/09, de autoria do Deputado Valdinar Barros.
Foram aprovados ainda os Requerimentos nºs. 397/09, de autoria do
Deputado Marcelo Tavares; nºs. 399, 400 e 412/09, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda; nº. 408/09, de autoria dos Deputados
Alberto Franco e Manoel Ribeiro; nº. 405 e 410/09, de autoria da
Deputada Helena Barros Heluy; nº. 409/09, de autoria do Deputado
Carlos Alberto Milhomem; nº. 411/09, de autoria do Deputado Valdinar
Barros. Os Requerimentos nºs. 407 e 413/09, foram transferidos pelas
ausências dos autores Deputados: Antônio Pereira e Pavão Filho. Nos
termos do art. 107 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Resolução Legislativa
nºs. 002, 003, 013, 015 e 021/09; o Projeto de Resolução nº. 014/09 e
o Requerimento nº. 414/09. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo destinado ao Bloco Parlamentar
Progressista – BPP ouviu-se os Deputados Valdinar Barros, Cleide
Coutinho e Irmão Carlos. Pelo Bloco Parlamentar Democrático – BPD
não houve orador indicado pela Liderança. No Expediente Final não
houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente,
convocou uma Sessão Extraordinária para votação em primeiro e
segundo turno, regime de urgência o Projeto de Lei Complementar nº.
007/09, Poder Judiciário e os Projetos de Lei nº. 176/09, de autoria do
Poder Judiciário, nº. 218, 230, 231/09, de autoria do Poder Executivo
e nº. 252/09, da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa e em único
turno regime de urgência os Projetos de Decreto Legislativo nºs: 012/
09 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e nº. 013/09,
de autoria do Deputado Domingos Paz. Nada mais havendo a tratar a
sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e considerada
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manoel Bequimão em São Luís, 10 de Dezembro
de 2009.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 056, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009
LEI Nº 9.080  DE 09  DE DEZEMBRO  DE 2009

Dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos
Cargos de Comissário de Polícia, Investigador de
Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminalístico
Auxiliar, Agente Penitenciário, e dá outras
providências.

Faço saber que a Governadora do Estado do Maranhão adotou
a Medida Provisória nº 056 de 06 de outubro de 2009, que a Assembléia
Legislativa do Estado aprovou, e eu, MARCELO TAVARES SILVA,
Presidente, da Assembléia Legislativa do Estado, para os efeitos do
disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada
com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado  com o art. 11,
da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  Os subsídios dos servidores ocupantes dos cargos de
Comissário de Polícia, Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia,
Perito Criminalístico Auxiliar, Agente Penitenciário, Inspetor
Penitenciário e Analista Penitenciário, pertencentes aos Grupos
Ocupacionais Atividades Policia Civil – APC e Atividades
Penitenciárias – AP, são os fixados nos Anexos I e II, desta Lei.

Art. 2º  As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com
efeitos financeiros a considerar de 1º de agosto de 2009.

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

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em  09  de  dezembro de
2009. Deputado MARCELO TAVARES SILVA -Presidente.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 059, DE 16 DE OUTUBRO DE 2009
LEI Nº 9.081 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o quantitativo de vagas do cargo de
Delegado de Polícia e o interstício para promoção.

Faço saber que a Governadora do Estado do Maranhão adotou
a Medida Provisória nº 059 de 16 de outubro de 2009, que a Assembléia
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Legislativa do Estado aprovou, e eu, MARCELO TAVARES SILVA,
Presidente, da Assembléia Legislativa do Estado, para os efeitos do
disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada
com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11,
da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  O quantitativo de vagas do cargo de Delegado de
Polícia passa a ser o constante do Anexo desta Lei.

Art. 2º  O Art.19 da Lei nº 8.957 de 15 de abril de 2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.19................................................................................................................
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no artigo a
promoção dos servidores ocupantes de cargo de Delegado
de Policia, que observará os critérios alternadamente de
antiguidade e merecimento, na forma disposta no
regulamento, observando um interstício de 5 anos na classe.

 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a considerar de 1º de agosto de 2009.

Art. 4º  Fica revogado o art. 7º da Lei nº 9.050 de 11 de outubro
de 2009, referente à Medida Provisória nº 57, de 7 de outubro de 2009.

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

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL  BEQUIMÃO”, em 09 de dezembro de 2009.
Deputado MARCELO TAVARES SILVA - Presidente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 060, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009
LEI Nº 9.082  DE 09  DE DEZEMBRO  DE 2009

Dispõe sobre a transformação de cargos em
comissão.

Faço saber que a Governadora do Estado do Maranhão adotou
a Medida Provisória nº 060 de 21 de outubro de 2009, que a Assembléia
Legislativa do Estado aprovou, e eu, MARCELO TAVARES SILVA,
Presidente, da Assembléia Legislativa do Estado, para os efeitos do
disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada
com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11,
da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  Ficam transformados cento e dezesseis cargos em
comissão, sendo dezesseis de simbologia DAI-2 e cem de simbologia
DAI-3, em quarenta e nove de simbologia DAS-3.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL  BEQUIMÃO”, em 09 de dezembro de 2009.
Deputado MARCELO TAVARES SILVA - Presidente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 061, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009
LEI Nº 9.083 DE 09  DE DEZEMBRO  DE 2009

Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos
servidores do Grupo Ocupacional Magistério da
Educação Básica.

Faço saber que a Governadora do Estado do Maranhão adotou
a Medida Provisória nº 061 de 27 de outubro de 2009, que a Assembléia
Legislativa do Estado aprovou, e eu, MARCELO TAVARES SILVA,
Presidente, da Assembléia Legislativa do Estado, para os efeitos do
disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada
com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11,
da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os vencimentos dos servidores do Grupo Ocupacional
Magistério da Educação Básica são os fixados no Anexo desta Lei.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de outubro de 2009.

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

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL  BEQUIMÃO”, em  09 de dezembro de 2009.
Deputado MARCELO TAVARES SILVA - Presidente

Despacho:

Nos termos do § 1º do art. 6º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação
Final, para examinar e emitir Parecer à Medida Provisória nº 062 de 18
de novembro de 2009.
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Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembléia

Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de dezembro de 2009.

Deputado MARCELO TAVARES SILVA
Presidente

Despacho:

Nos termos do § 1º do art. 6º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação
Final, para examinar e emitir Parecer à Medida Provisória nº 063 de 25
de novembro de 2009.

Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de dezembro de 2009.

Deputado MARCELO TAVARES SILVA
Presidente

Despacho:

Nos termos do § 1º do art. 6º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação
Final, para examinar e emitir Parecer à Medida Provisória       nº 064 de
25 de novembro de 2009.

Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de dezembro de 2009.

Deputado MARCELO TAVARES SILVA
Presidente

Despacho:

Nos termos do § 1º do art. 6º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação
Final, para examinar e emitir Parecer à Medida Provisória nº 065 de 26
de novembro de 2009.

Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de dezembro de 2009.

Deputado MARCELO TAVARES SILVA
Presidente

Despacho:

Nos termos do § 1º do art. 6º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação
Final, para examinar e emitir Parecer à Medida Provisória nº 066 de 27
de novembro de 2009.

Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de dezembro de 2009.

Deputado MARCELO TAVARES SILVA
Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº   2057 / 09

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com  disposto na Resolução Legislativa nº 468/05;

                             R E S O L V E

CONVOCAR uma Sessão Solene, a ser realizada dia 14 de
dezembro  de 2009, às 19:00 horas, para a entrega da Medalha “Manoel
Bequimão”  ao Deputado Federal Ciro Gomes .

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, 09 de dezembro  de 2009. Deputado Marcelo Tavares
- Presidente. Valdinar Barros Primeiro Secretário. Marcos Caldas -
Segundo  Secretário.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA
AOS 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009, ÀS 8
HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS  COMISSÕES DEPUTADO
“LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CLEIDE COUTINHO– PRESIDENTE
CARLOS BRAIDE – RELATOR
GRAÇA PAZ
JURA FILHO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 008/2009 –  Emitido às Emendas apresentadas

ao Projeto de Lei nº 194/2009, que ESTIMA a Receita e fixa as Despesas
do Estado referentes ao exercício financeiro de 2010, para recebimento
de emendas.

AUTORIA: Poder Executivo
RELATOR: Deputado CARLOS BRAIDE
DECISÃO: Aprovado por unanimidade nos termos do voto

do Relator com o acolhimento das seguintes emendas 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302,
303, 304, 305, 306, 307, e rejeitadas  as  seguintes  emendas nºs  52, 53,
54, 55, 56, 57, 113, 114, 119, 125, 131, 204, 205, 206, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 282, 300 e 301.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 09 de Dezembro de 2009.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

P A R E C E R Nº 234/2009
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei nº 252/2009, de autoria da Mesa Diretora da

Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, que dispõe sobre o
Reajuste do Vencimento Base dos Cargos Efetivos e Estáveis do Quadro
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de Pessoal da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão e dá
outras providências, foi aprovado com emenda.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Resolução a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 203 do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação

final na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição e Justiça votam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 252/2009, nos termos do voto do
relator.

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

em 10 de dezembro de 2009.
Deputado Edivaldo Holanda - PRESIDENTE, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda - RELATOR
Deputada Cleide Coutinho
Deputado Francisco Gomes

PROJETO DE LEI N.º 252/2009

Dispõe sobre o Reajuste do Vencimento Base dos
Cargos Efetivos e Estáveis do Quadro de Pessoal
da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

Art. 1º - Fica reajustado em 5,9% (cinco vírgula nove por
cento) o vencimento base dos cargos efetivos e estáveis do quadro de
pessoal da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 2º - O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos de
aposentadoria e às pensões amparadas pelo art. 7º da Emenda
Constitucional nº 041, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
dos Créditos Orçamentários Próprios.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de
2009.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

P A R E C E R Nº 325 /2009

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
O Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2009, de autoria do

Senhor Deputado Domingos Paz, que institui a Frente Parlamentar
em Defesa da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, foi
aprovado com emenda.

 Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Resolução Legislativa a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.
203 do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação

final na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição e Justiça votam

pela aprovação do  Projeto de Resolução Legislativa  nº 010/2009, nos
termos do voto do relator.

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

em 10 de dezembro de 2009.

Deputado Edivaldo Holanda - PRESIDENTE, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda - RELATOR
Deputada Cleide Coutinho
Deputado Francisco Gomes

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 010 / 09

Institui a Frente Parlamentar em Defesa da
Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão.

Art. 1º - É instituída a Frente Parlamentar em Defesa da
Agricultura e          Pecuária do Estado do Maranhão, com participação
dos Deputados Estaduais, atuando na amplitude de suas prerrogativas
legais.

Parágrafo Único – A Frente Parlamentar em Defesa da
Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão tem caráter
suprapartidário, tendo como objetivo de promover uma ação política
do parlamento junto à sociedade na defesa da agricultura do Estado
como fator de desenvolvimento rural sustentável.

Art. 2º - Compete à Frente Parlamentar em Defesa da
Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão promover ações
políticas em defesa da Agricultura e Pecuária do Maranhão, com o
envolvimento e participação da sociedade civil organizada, bem como
atuar junto aos poderes constituídos nas ações objeto desta resolução.

§ 1º - Objetivando o fortalecimento da Agricultura Familiar, a
Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura e Pecuária do Estado
do Maranhão tem por finalidade contribuir com o avanço das políticas
de Reforma Agrária e Regularização Fundiária, de Desenvolvimento da
Produção, da Agroindustrialização e da Comercialização e dos serviços
de Assistência Técnica, Extensão Rural, Pesquisa, Capacitação e
Crédito Rural.

§ 2º - Objetivando o fortalecimento da Agricultura Empresarial,
a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura e Pecuária do Estado
do Maranhão tem por finalidade contribuir com Políticas que assegurem
Infra-estrutura de Produção e Comercialização, Sanidade Agropecuária,
Abertura de Mercados, possibilitando Competitividade aos produtos.

Art. 3º - Os parlamentares desta Assembléia Legislativa poderão
solicitar a adesão a esta Frente Parlamentar no prazo de trinta dias,
contados a partir da promulgação desta resolução e findo este prazo
será publicada no diário da Assembléia a Composição da mesma.

Art. 4º - As reuniões desta frente serão publicadas e terão
ampla divulgação.

Art. 5º - A Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura e
Pecuária do Estado do Maranhão será regida através de estatuto
próprio, respeitando a legislação em vigor e atuará sem ônus para a
Assembléia Legislativa do Estado.

Art. 6º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

P A R E C E R Nº 326/2009
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei Ordinária nº 176/2009, de autoria do Poder

Judiciário, que dispõe sobre custas e emolumentos e dá outras
providências, foi aprovado com emenda.

 Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 203 do Regimento Interno.
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VOTO DO RELATOR:

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação
final na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Final  votam pela aprovação do Projeto de  Lei nº  176/2009,  nos
termos do voto do relator.

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

em 10 de  dezembro de 2009.

Deputado Edivaldo Holanda - PRESIDENTE, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda - RELATOR
Deputada Cleide Coutinho
Deputado Francisco Gomes

PROJETO DE LEI Nº 176 / 09

Dispõe sobre custas e emolumentos e dá  outras
providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As custas devidas ao Estado pelo processamento dos
feitos são fixadas segundo a natureza do processo e a espécie do recurso,
e os emolumentos, de   acordo com o ato praticado, sendo ambos
contados e cobrados conforme as tabelas anexas, que fazem parte
integrante desta Lei.

Art. 2º Consideram-se custas:
I - a taxa judiciária;
II - os valores e percentuais previstos nas tabelas I a XII, em

anexo;
III - as despesas relativas a serviços de comunicação;
IV - as despesas decorrentes de impressos, de reproduções

reprográficas e de publicações em órgão de divulgação;
V - as despesas de guarda e conservação de bens penhorados,

arrestados, sequestrados ou apreendidos judicialmente a qualquer título;
VI - as multas impostas nos termos das leis processuais às

partes, aos servidores do Poder Judiciário e aos serventuários
extrajudiciais;

VII - outras despesas judiciais.
Parágrafo único. As custas serão arrecadadas, através de

boleto bancário acompanhado da devida conta, conforme regulamentação
do Tribunal de Justiça, em favor do Fundo Especial de Modernização
e Reaparelhamento do Judiciário – FERJ.

Art. 3º Consideram-se emolumentos as despesas decorrentes
dos atos notariais e de registro praticados em razão de ofício, conforme
incidência especificada nas tabelas XIII a XVII desta Lei.

Parágrafo único. Os emolumentos serão pagos diretamente
ao titular da serventia extrajudicial mediante recibo.

Art. 4º O recolhimento das custas será certificado nos autos, e
o dos  emolumentos cotados no próprio ato e à margem dos traslados,
certidões, instrumentos ou papéis expedidos, conforme tabela
respectiva, apondo-se, em ambos os casos, a data do efetivo pagamento.

Art. 5º Caberá às partes prover as despesas dos atos que
realizam ou requeiram no processo, observado o disposto nas leis
processuais e nesta Lei.

Art. 6º Na cobrança de custas é vedada a contagem progressiva.
Art. 7º As despesas dos atos adiados ou repetidos ficarão a

cargo da parte, de servidor do Poder Judiciário, do representante do
Ministério Público ou do magistrado que, sem justo motivo, houver
dado causa ao adiamento ou à repetição.

Art. 8º É vedado a cobrança de emolumentos em decorrência
da prática de ato retificado, refeito ou renovado em razão de erro
imputável aos respectivos notários e registradores.

Art. 9º Verificando-se em decisão transitada em julgado, a
imprestabilidade de laudo pericial por erro grosseiro ou por má-fé,
perderão o perito e o assistente técnico o direito ao valor remuneratício,
devendo restituí-lo devidamente corrigido, se já recebido.

Parágrafo único. Considerar-se-á erro grosseiro nas
avaliações, estimativas e arbitramentos, a diferença superior a trinta
por cento entre o valor adotado na decisão e a conclusão de qualquer
perito ou assistente.

Art. 10. Para o cálculo de emolumentos por atos praticados
por notários e registradores que envolvam documentos cujo valor esteja
expresso em moeda estrangeira, converter-se-á o total em moeda corrente
nacional, obedecido o câmbio de compra do dia da prática do ato.

Art. 11. Para o cálculo de emolumentos por atos praticados
por notários e registradores que envolvam documentos cujo valor esteja
expresso em produto agropecuário, converter-se-á o total do(s)
produto(s) para moeda corrente nacional, obedecendo-se a cotação de
mercado do dia da prática do ato.

CAPÍTULO II
DAS ISENÇÕES E DAS REDUÇÕES

Art. 12. São isentos do pagamento de custas:
I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios e o

Distrito Federal, suas autarquias e as suas fundações que não explorem
atividade econômica;

II - o réu pobre nos feitos criminais;
III – o beneficiário da assistência judiciária;
IV – o Ministério Público;
V – a Defensoria Pública;
VI – os processos de habeas corpus e habeas data;
VII – nas ações de alimentos e de acidente de trabalho, o

alimentando, o acidentado e seus beneficiários, quando vencidos;
VIII – as cartas precatórias criminais;
IX – o simples encaminhamento de documentos de um juízo

para outro;
X – os autores na ação popular, na ação civil pública e na ação

coletiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a
hipótese de litigância de má-fé;

XI – os processos de competência da Justiça da Infância e
Juventude;

XII – as vítimas nos processos de competência da Justiça
Especial da Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006.

§ 1º A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades
fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas
referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais
feitas pela parte vencedora.

§ 2º Se houver recurso unicamente de parte das pessoas jurídicas
referidas no inciso I, o pagamento das custas será efetuado ao final
pelo vencido, salvo se este também for isento.

Art. 13. São isentos do pagamento de emolumentos:
I – os atos praticados em cumprimento de mandado judicial

expedido em favor da parte beneficiária de assistência judiciária e sempre
que assim for expressamente determinado pelo juiz;

II – os atos relativos à criança e ao adolescente em situação
irregular;

III – o registro de nascimento ou de óbito, incluída a primeira
certidão para todas as pessoas; e as demais certidões para as pessoas
reconhecidamente pobres na forma da lei;

IV – o processo de habilitação de casamento para pessoas
reconhecidamente pobres na forma da lei, e, se celebrado, o registro e
a respectiva certidão;

V – as certidões do registro de nascimento ou do registro de
casamento quando destinadas ao alistamento eleitoral;
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VI – os registros de títulos de domínio de imóveis rurais em

processo de desapropriação para fins de reforma agrária, conforme
disposto no art. 26-A da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;

VII – a expedição de documentos requisitados por autoridade
judicial para instruir inquéritos ou processos criminais, ou ainda
processos cíveis, se a parte for beneficiária de assistência judiciária;

VIII – a certidão do registro de nascimento ou casamento das
mulheres  vítimas de violência doméstica, bem como a certidão do
registro de nascimento de seus filhos menores de dezoito anos;

IX – os atos de registro de atas, alterações de estatutos e
expedições de certidões para as entidades e instituições sem fins
lucrativos com sede no Estado do Maranhão, inclusive as associações
de pequenos agricultores.

§ 1º O estado de pobreza referido nos incisos V e VI será
comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo, em se
tratando de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas
testemunhas.

§ 2º Para a isenção prevista no inciso XII as entidades e
instituições ali referidas deverão comprovar, cumulativamente, o seu
funcionamento há pelo menos um ano ininterrupto; o título de utilidade
pública concedido por lei municipal, estadual ou federal; e a previsão
no estatuto do não recebimento de qualquer tipo de remuneração por
parte de seus dirigentes.

§ 3º É proibida a inserção nas certidões expedidas em razão do
estado de pobreza ou de assistência judiciária qualquer indicativo destas
situações.

CAPÍTULO III
DA CONTA DE CUSTAS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO

Art. 14. A conta de custas deverá ser feita de acordo com as
tabelas desta Lei, as quais serão interpretadas restritivamente,
cancelando-se a distribuição do processo, cujo autor não efetue o
preparo no prazo de trinta dias.

§ 1º O preparo consistirá no recolhimento antecipado das custas
e da   taxa judiciária, salvo dispositivo de lei em contrário e por decisão
fundamentada do juiz diretor do fórum ou do juiz da causa.

§ 2º Na elaboração da conta de custas deverão ser discriminados
todos os atos praticados e os valores a eles atribuídos, bem como os
números dos itens e subitens das tabelas.

Art. 15. Na reconvenção, as custas corresponderão à metade
do valor fixado nas tabelas anexadas a esta Lei.

Art. 16. No caso de redistribuição do feito no Estado do
Maranhão, em virtude do reconhecimento de incompetência, não haverá
devolução, nem nova cobrança de custas.

Art. 17. A extinção do processo, em qualquer fase, não desobriga
do  pagamento das custas exigíveis e nem permite a restituição.

Art. 18. O abandono ou a desistência do processo e a transação
que lhe ponha termo não implicam em desoneração das custas devidas
ou na restituição das recolhidas.

Art. 19. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão recíprocas e proporcionalmente distribuídas e compensadas, entre
eles, as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair da condição de autor
ou réu, os vencidos responderão pelas custas.

Art. 20. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os
vencidos responderão proporcionalmente pelas custas.

Art. 21. Se o processo terminar por desistência ou
reconhecimento do pedido, as custas serão pagas pela parte que desistiu
ou reconheceu.

§ 1º No caso de desistência, as partes poderão acordar quanto
ao pagamento das custas.

§ 2º Havendo transação, as custas serão divididas igualmente,
salvo se de outra forma for convencionado pelas partes.

Art. 22. Vencido o assistido, o assistente será condenado nas
custas, em proporção à atividade que tiver exercido no processo.

Art. 23. Nos processos cujo valor da causa resultar inferior ao
da liquidação, o vencedor deverá, para iniciar a execução ou nela
prosseguir, complementar as custas devidas, com base no valor então
apurado ou estabelecido em condenação definitiva.

Art. 24. Nos recursos o pagamento efetuado por um recorrente
não aproveita aos demais, salvo se for único e apresentado pelo mesmo
advogado.

Art. 25. As custas devidas ao 2º Grau serão pagas, no prazo,
pelo recorrente no juízo a quo ou ad quem conforme dispuser a lei, sob
pena de deserção.

Parágrafo único. São isentos de preparo:
I – as remessas;
II – as pessoas relacionadas no art. 12, incisos I, II, III, IV, V, X

e XII;
III – os conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições

suscitados por autoridade judiciária ou pelo Ministério Público.
Art. 26. Antes de proceder ao arquivamento dos processos

findos, o  contador judicial, ou quem lhe exerça as funções, apurará as
custas e as despesas processuais finais, de acordo com o que determinar
a sentença ou o acórdão, elaborando demonstrativo de cálculo ou
certificando nos autos sobre a inexistência de custas ou    despesas a
serem recolhidas.

§ 1º O processo será imediatamente arquivado no sistema de
controle processual, caso não existam custas e/ou despesas processuais
finais a recolher.

§ 2º Existindo custas ou despesas processuais finais a recolher,
de valor igual ou inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) na comarcas de
São Luís; igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais) nas comarcas de
entrância intermediária e; igual ou inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais)
na comarcas de entrância inicial, o contador judicial, ou quem lhe exerça
as funções, lançará os dados da dívida em sistema informatizado do
FERJ, autorizando eletronicamente a baixa e o arquivamento do
processo.

§ 3º Apurados valores superiores de custas ou despesas
processuais  finais aos mencionados no parágrafo anterior, o secretário
judicial providenciará a notificação do devedor por carta para pagamento
do débito no prazo de trinta dias, sob pena de inscrição do valor em
dívida ativa.

§ 4º Ocorrendo o pagamento no prazo, os comprovantes serão
anexados ao processo para fins de baixa e arquivamento dos autos.

§ 5º Inexistindo pagamento, seja pela não localização do devedor,
seja pelo transcurso de prazo de trinta dias, o contador, ou quem lhe
exerça as funções, expedirá certidão de débito, preferencialmente por
meio eletrônico, encaminhando-a ao FERJ e, providenciando, ato
contínuo, a baixa e o arquivamento do processo judicial.

§ 6º A certidão de débito conterá:
I - a identificação do processo;
II - o nome, contato telefônico e endereço do devedor;
III - o nome, contato telefônico e endereço do advogado do

devedor;
IV - o cálculo de custas ou despesas processuais;
V - o CPF ou CNPJ do devedor;
VI - a data do cálculo;
VII - a data da intimação do devedor para pagamento das custas

ou as razões da impossibilidade de fazê-lo.
§ 7º Com base na certidão de débito, o FERJ providenciará a

cobrança administrativa, diligenciando no sentido de receber o valor
das custas ou despesas processuais finais.

§ 8º Inexitosa a cobrança administrativa, o FERJ encaminhará
a Certidão de Débito, com todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária, à Secretaria de    Estado da Fazenda para a devida inscrição
na dívida ativa do Estado.

§ 9º Efetuado o pagamento da dívida após a providência descrita
no parágrafo anterior, a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria Geral
do Estado serão comunicadas para fins de baixa da inscrição em dívida
ativa ou extinção da ação de execução fiscal.
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§ 10 Os débitos prescritos e aqueles cujos efeitos já tenham

operado a decadência do direito de cobrança das custas e despesas
processuais finais não deverão ser encaminhados ao FERJ ou inscritos
em dívida ativa, mas providenciada a baixa dos autos e seu devido
arquivamento.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES

Art. 27. A fiscalização referente à cobrança das custas, dos
emolumentos e das despesas judiciais de que tratam a presente Lei
será feita pelo corregedor-geral da Justiça, pelos juízes corregedores,
pelos juízes de direito, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público ou dos interessados, sem prejuízo da fiscalização realizada
pelo Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário
– FERJ.

Art. 28. As custas pagas indevidamente ou a maior serão
restituídas     através de processo administrativo, que tramitará perante
a Diretoria do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento
do Judiciário (FERJ), ficando o servidor ou serventuário responsável
passível de pena disciplinar.

Parágrafo único. A devolução de recolhimento indevido ou a
maior de percentual de emolumentos devido ao Fundo de
Reaparalhemento do Judiciário será requerida pelo serventuário
extrajudicial à Diretoria do FERJ.

Art. 29. Os servidores do Poder Judiciário, os notários e os
registradores que receberem ou cobrarem custas ou emolumentos
excessivos ou indevidos serão punidos na forma de lei e obrigado à
devolução em dobro do valor cobrado indevida ou excessivamente.

CAPÍTULO V
DAS RECLAMAÇÕES E DOS RECURSOS

Art. 30. A reclamação contra cobrança de custas e despesas
judiciais  indevidas será feita pelo interessado junto ao juiz do feito.

Art. 31. A reclamação relativa a emolumentos será dirigida ao
juiz diretor do fórum ou ao juiz dos Registros Públicos.

Art. 32. Recebida a reclamação, o servidor, o notário ou o
registrador será ouvido no prazo improrrogável de dez dias, e a
decisão será proferida no mesmo  prazo.

§ 1º Julgada procedente a reclamação, o juiz determinará a
abertura do devido processo administrativo disciplinar, conforme
estabelecido no Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado
do Maranhão.

§ 2º Caso a pena a ser aplicada não for de sua competência, o
juiz encaminhará os autos ao corregedor-geral da Justiça.

§ 3º Se a reclamação não for decidida no prazo estabelecido, a
parte poderá reclamar diretamente ao corregedor-geral da Justiça.

Art. 33. Provado que o servidor, o notário ou o registrador não
agiu de má-fé, o juiz encaminhará as peças ao Fundo Especial de
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário – FERJ para a
tramitação do processo administrativo de restituição, no caso de custas
judiciais, ou ordenará a restituição dos emolumentos, em se tratando
de notário ou registrador, sem impor outra punição.

Art. 34. Das decisões das reclamações e do processo
administrativo disciplinar e da imposição de penas caberá recurso ao
corregedor-geral da Justiça, conforme estabelecido no art. 133 do Código
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão.

Art. 35. Quando a reclamação for contra servidor da Secretaria
do Tribunal de Justiça, a competência para conhecê-la será do presidente
do Tribunal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 36. É obrigatória a exposição permanente e de forma visível,
nas serventias do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do

Maranhão, e em local de acesso ao público, de cartazes legíveis com a
informação da gratuidade do registro civil e de óbito.

Art. 37. O limite geral máximo das custas e emolumentos no
Estado do Maranhão é de R$ 6.430,00 (seis mil e quatrocentos e trinta
reais).

Art. 38. Os valores das custas e dos emolumentos constantes
das tabelas anexas a esta Lei e o seu limite geral, assim como os limites
estabelecidos no § 2º do art. 28 desta mesma Lei poderão ser reajustados,
uma vez por ano, através de resolução do Tribunal de Justiça, com
base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou
por outro indexador oficial que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. O reajuste poderá ocorrer até o dia 31 de
dezembro de cada ano, com vigência no ano seguinte.

Art. 39. A alteração dos valores das tabelas só se aplicará às
custas e emolumentos ainda não pagos, não se incluindo os depósitos
totais ou parciais já realizados e parcelas já pagas.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da
data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

P A R E C E R Nº 327/2009
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei Complementar nº 007/2009, de autoria do

Poder Judiciário, que cria o Fundo Especial das Serventias de Registro
Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão e dá outras
providências, foi aprovado com emenda.

 Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei Complementar a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma  adequada, nos termos do art. 203 do
Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação

final na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça  e Redação

Final votam pela aprovação do Projeto de  Lei Complementar nº  007/
2009,  nos termos do voto do relator.

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

em 10 de dezembro de 2009.

Deputado Edivaldo Holanda - PRESIDENTE, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda - RELATOR
Deputada Cleide Coutinho
Deputado Francisco Gomes
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/09

Cria o Fundo Especial das Serventias de Registro
Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído o Fundo Especial das Serventias de
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC,
vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com o objetivo
de prover a gratuidade do Registro Civil de  Nascimento e de Óbito
prevista na Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, bem como de
atender as determinações do art. 8º da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro
de 2000.

Art. 2º O Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de
Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC tem a finalidade de
captar recursos financeiros destinados a assegurar a gratuidade dos
atos do Registro Civil das Pessoas Naturais no Estado do Maranhão.

Art. 3º Constituem receitas do Fundo Especial das Serventias
de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC:

I - repasses financeiros com vistas a viabilizar à população do
Estado do Maranhão prestação dos serviços itinerantes de Registro
Civil das Pessoas Naturais;

II - receitas oriundas de convênios, acordos e contratos firmados
com  entidades públicas ou privadas, visando à adequada manutenção
da gratuidade assegurada aos cidadãos, possibilitando-lhes a prestação
dos serviços públicos;

III - três por cento dos emolumentos devidos às serventias
extrajudiciais conforme as tabelas de Emolumentos do Estado do
Maranhão;

IV - rendimentos de aplicações financeiras com recursos do
FERC.

V- outras receitas de qualquer origem.
Art. 4º O recolhimento do percentual dos emolumentos

destinado ao FERC compete ao notário ou registrador incumbido da
prática do ato, mediante boleto bancário.

Art. 5º Nas serventias extrajudiciais, o valor devido ao FERC,
correspondente às importâncias arrecadadas na semana, será recolhido
até o primeiro dia útil da semana subsequente, e será acrescido aos
emolumentos.

Art. 6º O não recolhimento do percentual dos emolumentos
destinado ao FERC no prazo legal acarretará ao titular da serventia
multa de cinquenta por cento sobre o valor devido, além da abertura de
processo administrativo disciplinar.

Parágrafo único. Em caso de não pagamento de valor apurado
em  processo administrativo, o infrator estará sujeito à aplicação das
penas de suspensão ou perda de delegação.

Art. 7º O percentual dos emolumentos destinado ao FERC
recolhido  indevidamente será devolvido à parte interessada, corrigido
monetariamente, mediante processo administrativo a ser apreciado
pelo Conselho de Administração do FERC.

Parágrafo único. A Presidência do Tribunal de Justiça, através
de ato normativo, disciplinará o procedimento administrativo.

Art. 8º Competirá à Diretoria do Fundo Especial de
Modernização e  Reaparelhamento do Judiciário – FERJ a fiscalização
do recolhimento do percentual dos emolumentos destinado ao FERC,
ficando as serventias extrajudiciais obrigadas a facilitar-lhe o exame
dos livros cartoriais e demais documentos necessários, sem prejuízo
da correição a ser realizada pelos juízes das comarcas.

Art. 9º Os débitos de valor superior a R$ 500,00 (quinhentos
reais) apurados em processo administrativo de fiscalização, a ser
disciplinado através de ato da Presidência do Tribunal de Justiça, com
amplo direito à defesa e ao contraditório, poderão ser quitados em até
seis parcelas.

§ 1º Deferido o pedido de parcelamento, o interessado assinará
termo de compromisso juntamente com o diretor do FERJ concordando
com as condições e responsabilizando-se pelo cumprimento das
parcelas.

§ 2º O parcelamento não eximirá o interessado do pagamento
da multa; e o não pagamento de qualquer das parcelas, até trinta dias
após o prazo legal, antecipará o vencimento das demais e cancelará
automaticamente o parcelamento, cabendo ao devedor pagar o saldo à
vista, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado.

§ 3º As parcelas serão mensais e sucessivas, e o vencimento de
cada parcela ocorrerá no dia dez de cada mês.

Art. 10. O não pagamento da dívida cobrada através de processo
administrativo, obrigará a inscrição do débito na dívida ativa da
Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão para execução fiscal.

Art. 11. O valor a ser compensado, mensalmente, a cada
serventia de Registro de Pessoas Naturais será o resultado da divisão
proporcional da receita mensal arrecadada, conforme estabelecido no
inciso III do art. 3º, III, pelo número de atos efetivamente praticados
gratuitamente e na forma da lei pelos registradores, obedecido o limite
unitário máximo de até R$ 10,00 (dez reais), que poderá ser atualizado
pelo Tribunal de Justiça, anualmente, através de Resolução, até o limite
da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

§ 1º Serão objeto de ressarcimento às serventias de Registro de
Pessoas Naturais os registros de nascimento e de óbito, inclusive com
a expedição das respectivas primeiras certidões, para todos os residentes
no Estado do Maranhão.

§ 2º Serão também ressarcidos o processo de habilitação de
casamento, os registros de casamento e sua primeira certidão para os
reconhecidamente pobres, assim como as demais certidões do registro
de casamento, de nascimento e de óbito e os atos requisitados por
autoridade judicial.

§ 3º Se, após o ressarcimento da totalidade dos registradores
civis de pessoas naturais, resultar saldo positivo no FERC, este será
utilizado em despesas  correntes e de capital com as centrais e postos
de registro, mantidas pelo Poder Judiciário, com vistas à efetivação da
gratuidade prevista em lei.

§ 4º Os atos gratuitos praticados pelas centrais e postos de
registros mantidos pelo Poder Público não serão ressarcidos à serventia
vinculada.

Art. 12. O FERC, até o dia vinte de cada mês, repassará aos
registradores do Registro Civil de Pessoas Naturais os valores a que
farão jus pelos atos gratuitos praticados.

§ 1º Para receberem a compensação referida no caput deste
artigo, os Registradores Civis de Pessoas Naturais remeterão, até o
primeiro dia útil da semana    subsequente, à Diretoria do FERJ, no
Tribunal de Justiça, a comprovação dos atos gratuitos praticados,
anexando os documentos necessários.

§ 2º Os dados enviados pelos registradores ao FERC serão
remetidos, para fins estatísticos, à Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 13. O Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de
Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC será administrado
por um Conselho de Administração, composto por um desembargador,
que será seu presidente; pelo diretor financeiro da Secretaria do Tribunal
e pelo diretor do FERJ.

§ 1º O presidente do Tribunal de Justiça nomeará os membros
do Conselho de Administração, após aprovação do Plenário.

§ 2º Compete ao Conselho:
I - fixar as metas do FERC;
II - elaborar plano de aplicação do Fundo, compatível com o

Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual;
III - baixar instruções normativas complementares no tocante

à organização, estrutura, funcionamento e fiscalização do FERC;
IV - decidir sobre a aplicação financeira em investimentos

bancários dos recursos do FERC;
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V - emitir parecer da prestação de contas e do relatório anual

das atividades do FERC, apresentando-os ao presidente do Tribunal
de Justiça, que os submeterá à apreciação do Plenário;

VI - promover o desenvolvimento do FERC e buscar atingir
suas finalidades e objetivos;

VII - resolver as dúvidas suscitadas e responder às consultas
formuladas;

VIII - fiscalizar a arrecadação dos recursos que compõem o
FERC;

IX - divulgar trimestralmente, no Diário da Justiça do Estado
do Maranhão, demonstrativo de atividades do FERC, incluindo relação
de metas no mesmo exercício financeiro.

Art. 14. Todos os bens adquiridos com recursos do FERC
serão incorporados ao patrimônio do Poder Judiciário.

Art. 15. O FERC terá orçamento e escrituração contábil
próprios, atendida a legislação específica.

Parágrafo único. O FERC prestará contas da arrecadação e
aplicação de seus recursos nos prazos e na forma da legislação vigente,
sendo a sua fiscalização contábil, financeira e orçamentária exercida
mediante controle interno do órgão competente do Tribunal de Justiça
e externo da Assembléia Legislativa, com parecer prévio do    Tribunal
de Contas do Estado.

Art. 16 . Os recursos disponíveis do FERC serão depositados
em conta especifica, em banco oficial e, em não havendo, em banco
particular credenciado.

Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
Complementar correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Art. 18. A presente Lei será regulamentada pelo Poder
Judiciário, por resolução do Tribunal de Justiça.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da
data de sua publicação.

COMUNICADO

Senhor Presidente,

Na forma regimental, os deputados estaduais que abaixo
assinam, membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
– PMDB, vêm à presença da Mesa Diretora desta Casa  comunicar que
o senhor deputado Joaquim Nagib Haickel passará a exercer a função
de Líder do referido partido.

Requerem, desse modo, que sejam tomadas todas as
providências para que a referida indicação surta seus efeitos, tais como:
alteração no Diário da Assembléia Legislativa, no sítio eletrônico desta
e a adoção da referida denominação por todos os órgãos e setores da
Casa.

Plenario Nagib Haickel, do Palacio Manoel Bequimão, em 09
de dezembro de 2009. – Deputado Afonso Manoel – Deputado Jura
Filho – Deputado Alberto Franco – Deputada Marcia Marinho –
Deputado Arnaldo Melo – Deputado Stênio Resende – Deputado
Fabio Braga
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