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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/03/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO EDUARDO BRAIDE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.03.2017 – QUARTA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 078/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA,
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CÓPIAS INTEGRAIS DOS
PROCESSOS  LICITATÓRIOS AUTUADOS OU QUE ESTEJAM
EM ANDAMENTO, PARECERES OU NOTAS TÉCNICAS,
EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR, ORDENS
DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES DE
CONTAS, OU SEJA, CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PONTE DO RIO GAN GAN
(PONTE PAI INÁCIO).  – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA DECISÃO
DA MESA, CONFORME O ARTIGO 159 DO R.I. –
TRANSFERIDA A  VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 14/03/17, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.(REQ. APENAS EM VOTAÇÃO, ART.159 R.I.),
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/03/17,  DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO), ASSIM
COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

2. REQUERIMENTO Nº 091/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
POLÍTICOS – SECAP, MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO,
INFORMAÇÕES DETALHADAS REFERENTES AO CONTRATO
009/2015, PROCESSO Nº 10189/2015 – SECOM, ASSINADO COM
A EMPRESA IDEIA INTELIGÊNCIA E PESQUISA LTDA, NO
MONTANTE TOTAL DE R$ 114.214,45 (CENTO E QUATORZE
MIL DUZENTOS E QUATORZE REIAS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS), TENDO POR OBJETO “SELEÇÃO E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INSTITUTO OU ENTIDADE
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA
QUANTITATIVA COM ENTREVISTAS PESSOAIS E
DOMICILIARES E MORADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO, PARA O LEVANTAMENTO DE HÁBITOS DE
CONSUMO DE MÍDIA DA POPULAÇÃO”. INDEFERIDO PELA
MESA, O AUTOR RECORREU À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA, CONFORME O ARTIGO
159 DO R.I. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

3. REQUERIMENTO Nº 113/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO,  QUE REQUER ,APÓS
APROVAÇÃO DO PLENARIO,QUE SEJA SUBMETIDO AO

REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA,PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A RELIZAR-SE
LOGO APÓS A  PRESENTE SESSÃO , O PROJETO DE LEI Nº 224/
16, ENVIADO PELA MENSAGEM 103/16 , DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO

4. REQUERIMENTO Nº 114/17,DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO ,QUE REQUER,APÓS
APROVAÇÃO DO PLENARIO,QUE SEJA SUBMETIDO AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA,PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A RELIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO,O PROJETO DE LEI Nº 217/
16, ENVIADO PELA MENSAGEM 090/16 , DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO

II – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 112/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM APRESENTADAS A ESTA CASA, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, QUAIS
AS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA SOLUCIONAR
A QUESTÃO REFERENTE A FALTA DE PROFESSORES QUE
IMPELIU A MANIFESTAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CENTRO
DE ENSINO ANTÔNIO REINALDO PORTO – CEARP, EM
PASSAGEM FRANCA/MA, OCORRIDA EM 20 DE MARÇO DO
ANO EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 22/03/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 042/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a Manifestação Carnavalesca Fuzileiros da Fuzarca.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 041/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre horário especial de
trabalho do Policial e do Bombeiro Militar, estudante matriculado em
estabeleciemnto de Ensino Superior.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/17,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a
“Medalha Backman” ao Senhor Cleones Carvalho Cunha.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/17,
DE AUTORIA DO Senhor Deputado Júnior Verde, que condece a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao Coronel do
Corpo de Combeiros Militar do Maranhão, Izac Muniz Matos.

PRIORIDADE 3º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 040/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental nº 009/2017, que cria o Departamento de Feminicídio,
no âmbito da estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/17, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a criação da
“Ouvidoria Penitenciária” no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 038/17, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a criação do
Centro de Estudos Superiores da Universidade Estadual do Maranhão
– UEMA, no Município de Carutapera (MA).

3. PROJETO DE LEI Nº 039/17, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que torna obrigatória a colocação de Placas em
Hospitais, Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de Saúde com o
nome dos médicos em exercício, chefes de enfermagem e seus horários
de atendimento.

4. MOÇÃO Nº 004/2017, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelos resultados obtidos pelos judocas Ricardo
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Lizandro Costa da Silva e Domingos Freire, atletas da Academia de
Judô T2R e do Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC,
no Grand Prix Internacional de Judô para Cegos, competição realizada
no último fim de semana (11 e 12 de março), no Centro de Treinamento
Paralímpico de São Paulo.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  21/03/17.

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

Presidente em exercício, Senhor Deputado Fabio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio

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

I – ABERTURA.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 042 / 17

Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão a Manifestação Carnavalesca
Fuzileiros da Fuzarca.

Art. 1º Fica considerada Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão a Manifestação Carnavalesca Fuzileiros da Fuzarca.

Art. 2º O Poder Público Estadual, na forma do que dispõe o
art. 228 da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e executará
todas as medidas com vistas ao cumprimento desta Lei.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de março de 2017. -
BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Fuzileiros da Fuzarca é o bloco carnavalesco tradicional

mais antigo do Estado do Maranhão. Foi fundado em 11 de fevereiro
de 1936, por poetas e compositores apaixonados por samba e carnaval.
Completou 80 (oitenta) anos de história no ano passado, sendo o
último sobrevivente dos grupos tradicionais da década de 1930 e 1940.

Anualmente inicia suas apresentações, antes mesmo do
carnaval, no bairro da Madre Deus, na capital maranhense, com muita
batucada no ritmo do samba. E são sambas tradicionais, muitos quase
octogenários, mas o grupo também vem compondo novas músicas
para o repertório.

Um dos grandes compositores, que também faz parte dessa
história, é José Ribamar Costa, mais conhecido como “Zé Pivó”,
recentemente falecido. Ele produziu sambas originais que foram
eternizados na memória da cidade de São Luís. Ainda no ano passado,
preparou uma música especial que parabeniza os Fuzileiros da Fuzarca
por seus 80 anos, cujo título é “Levando a Paz”.

Hoje em dia o grupo conta com aproximadamente 150
integrantes, a maioria de pessoas da terceira idade, mas vem atraindo
jovens e crianças em razão de sua força histórica. Por isso, foi criado o
“Fuzileiros do Amanhã”, com vistas a incentivar a participação da
nova geração e principalmente perpetuar a tradição do bloco.

Desta feita, nobres colegas, em face da riqueza histórica do
bloco carnavalesco Fuzileiros da Fuzarca, nada mais acertado do que
condecorá-lo com o título de Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão, de modo a também auxiliar na perpetuação de sua tradição.
Para tanto, conto com vosso apoio.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de março de 2017. -
BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 112 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, sejam apresentadas a esta Casa, pela Secretaria
de Estado de Educação – SEDUC, quais as providências a serem
adotadas para solucionar a questão referente à falta de professores que
impeliu a manifestação dos estudantes do Centro de Ensino Antônio
Reinaldo Porto - CEARP, em Passagem Franca/MA, ocorrida em 20
de março do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 20 de março de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.17
EM: 21.03.17

REQUERIMENTO Nº   113 /2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
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sessão, o Projeto de Lei nº 224/2016, enviado pela Mensagem 103/
2016, de autoria do Poder Executivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 20 de março de 2017. Othelino Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.17
EM: 21.03.17

REQUERIMENTO Nº  114  /2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 217/2016, enviado pela Mensagem 090/
2016, de autoria do Poder Executivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 21 de março de 2017. Fábio Mâcedo - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.03.17
EM: 21.03.17

INDICAÇÃO Nº 307 / 17
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 22/03/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO  e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Julião
Amin, solicitando a inclusão do município de Buritirana no
Programa “Mutirão Rua Digna”, em parceria com organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos, entidades de classe, associações
comunitárias e afins, contemplando as ruas da sede e povoados com
indicadores sociais insatisfatórios, contribuindo com a melhoria da
qualidade de vida da população e com a redução das desigualdades
sociais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 362 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva,
a inclusão das ruas 12 a 19, das travessas J a R e das avenidas do Bloco
C da Cidade Olímpica no Programa Mais Asfalto do Governo do
Estado.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas do Conselho Social
Comunitário de Pais e Amigos da Cidade Olímpica e Adjacências –
COSCPACOA e se justifica em razão das sérias dificuldades que a
população da Cidade Olímpica está tendo para a circulação de veículos
e de pessoas devido ao estado de degradação em que se encontram as

ruas 12 a 19, as travessas J a R e das avenidas do Bloco C, que estão
quase intrafegáveis, necessitando de reparos urgentes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 363 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva,
a realização de uma obra de canalização do afluente Rio da Mata que
atravessa todo o bairro da Cidade Olímpica.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas do Conselho Social
Comunitário de Pais e Amigos da Cidade Olímpica e Adjacências –
COSCPACOA e se justifica em razão da necessidade de canalização do
afluente do Rio da Mata que atravessa toda a Cidade Olímpica. O
referido afluente percorre todo o bairro a céu aberto atrapalhando e
muitas vezes impedindo o tráfego em 19 ruas e na Avenida dos
Agricultores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 364 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a destinação de uma ambulância para Município de
Mirador - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Mirador -

MA e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova
ambulância para esse município, de modo a proporcionar um
atendimento de maior qualidade à comunidade. Uma ambulância é um
veículo para o transporte de pessoas doentes ou feridas, mas que
também possibilita a prestação de primeiros socorros, sendo crucial
para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 365 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
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do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a destinação de uma ambulância para Município de
Presidente Dutra - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de Presidente

Dutra - MA e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova
ambulância para esse município, de modo a proporcionar um
atendimento de maior qualidade à comunidade. Uma ambulância é um
veículo para o transporte de pessoas doentes ou feridas, mas que
também possibilita a prestação de primeiros socorros, sendo crucial
para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 366 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a destinação de uma ambulância para Município de
São Benedito do Rio Preto - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população de São

Benedito do Rio Preto - MA e se justifica em razão da necessidade
urgente de uma nova ambulância para esse município, de modo a
proporcionar um atendimento de maior qualidade à comunidade. Uma
ambulância é um veículo para o transporte de pessoas doentes ou
feridas, mas que também possibilita a prestação de primeiros socorros,
sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 367 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a
reforma do Centro de Ensino Jackson Lago, localizado no bairro do
João Paulo, São Luís - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação se justifica em razão da situação de abandono e

degradação em que se encontra o Centro de Ensino Jackson Lago,
localizado no bairro do João Paulo, em São Luís, que atende uma
grande quantidade de alunos, professores e outros funcionários e
necessita de uma boa estrutura para garantir a qualidade do ensino.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Oradores transferidos da Sessão de segunda-
feira. Deputado Sérgio Frota? Ausente. Deputado Zé Inácio? Ausente.
Deputado Júnior Verde, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Presidente em Exercício Fábio Macedo, em
nome de quem eu quero saudar todos os nobres parlamentares presentes
nesta Sessão, cumprimentando também a imprensa, a galeria e todos
que nos acompanham através das redes sociais, TV Assembleia, que
Deus abençoe a todos. Senhor Presidente, eu gostaria de destacar na
manhã de hoje um assunto muito importante que é pertinente a uma
região do Estado que precisa de todas as atenções das políticas públicas
do Estado, do Governo do Estado, como também o olhar atento desta
Casa. Eu estou falando da Baixada Maranhense, tema já tão debatido,
tão discorrido pelos baixadeiros e todos os amantes daquela região do
Estado. No final de semana, nós tivemos a oportunidade de percorrer
alguns municípios da Baixada Maranhense, inclusive, destaco os
municípios de Arari, de Vitória, de Viana, que nos receberam através
das nossas lideranças, dos contatos que nós fizemos nesses municípios.
Nos receberam e como sempre temos sido acolhidos muito bem por
todos aqueles aos quais nós direcionamos os nossos esforços e as
nossas intenções. Então eu quero agradecer, inclusive, em nome de
toda a nossa equipe de trabalho, agradecer a todos que pelo Maranhão
tem nos recebido com muito apreço. E essa recepção, Senhor
Presidente, senhoras e senhores, foi importante para que nós
pudéssemos fortalecer o nosso mandato participativo, de diálogo, de
interação com a sociedade. E na Baixada Maranhense nós, como sempre,
acolhemos muitas demandas. Muitas demandas do ouvir as lideranças
políticas, representativas de classe, tanto de colônia de pescador,
associação, cooperativa, sindicato de pesca, como também entidades
do setor agrícola, da agricultura familiar. E na Baixada Maranhense,
entre as demandas que nós tivemos oportunidade de receber, teve uma
demanda importante que aqui eu já explanei por diversas vezes e vamos
reiterar. E, graças a Deus, como V. Exas. são sabedores, como a sociedade
maranhense é sabedora através do Diário Oficial, o Governo instituiu
uma política chamada Água Para Todos. Inclusive a principal demanda
de onde eu percorri a Baixada neste final de semana foi de água. Imagina
que é uma região extremamente rica em água em um período do ano. Aí
vem a questão dos diques da produção, dos diques da Baixada, a
necessidade de a gente retomar essa política importante para manter a
água no campo, mas também a política de abastecimento de água em
residências, principalmente na zona rural, com relação aos poços
artesianos. E o Governo lançou esse Programa Água Para Todos, que
está disponível em Diário Oficial. Depois eu vou trazer mais detalhes
sobre esse programa até para poder, como o Governador o fez na
última reunião que nós tivemos participando com relação ao lançamento
de programas sociais, lá no Palácio Henrique de La Rocque. Ele expressou
que os prefeitos devem participar desse programa, porque é importante
para poder levar água para todos em todo o Estado do Maranhão. Mas
nos atendo a nossa querida Baixada Maranhense, nós tivemos a
oportunidade de percorrer a MA-010, que corta toda a Baixada
Maranhense, e mais uma vez nós vamos ter que solicitar que o Governo
possa fazer uma intervenção nessa via tão importante naquela região,
pavimentando, melhorando a infraestrutura, recuperando alguns trechos
desta via que infelizmente estão deteriorados em razão das fortes
chuvas. A Baixada Maranhense, graças a Deus, com muita água, mas a
água também que é sinônimo de vida, de riqueza com relação à questão
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da infraestrutura, nós sabemos que é um período que enseja em cuidados
com relação a infraestrutura de vias, como pavimentação de BR’s, de
MA’s e de também estradas vicinais. Mas faço também essa referência
para destacar não só foi objeto de solicitação por parte de onde nós
tivemos, mas também foi um conhecimento in loco, uma visitação que
reflete o nosso cuidado em manifestar, mais uma vez, e reiterando a
necessidade de recuperação da MA-010. Lá em Viana, eu quero destacar
que nós tivemos oportunidade de ser recepcionados pelo prefeito
Magrado, junto com vários vereadores, junto com lideranças daquele
município também como o amigo Antônio Dinez, como o amigo
companheiro Jarbas, que nos recebeu, lideranças do município de Viana
e, na oportunidade, conversamos sobre várias demandas, necessidades
para aquele município. E eu falava a eles a nossa articulação, no ano
passado, para tentar levar uma unidade, implantar ali um comando do
Corpo de Bombeiros, no município, porque inclusive já houve situações
que ali já foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros, mas que,
infelizmente, o Corpo de Bombeiros, por questão de deslocamento,
não chegou a tempo em uma ocorrência. Nós precisamos descentralizar
levando realmente as unidades do Corpo de Bombeiros para todo o
Estado do Maranhão, para todos os municípios maranhenses. Eu destaco
entre outras demandas que nós acolhemos de todos os municípios da
Baixada Maranhense onde percorremos esse final de semana, estamos
trazendo na bagagem essa iniciativa da pavimentação, da recuperação
da MA-010 que vai ser objeto aqui de Indicação nossa, mais uma vez,
como também do Projeto Água para Todos, para todos os municípios.
Inclusive fazendo referência, no município de Arari o companheiro
Chera, que ali representa também os trabalhadores rurais daquele
município, nos demandou uma necessidade de, por exemplo,
canalização de água do rio Mearim para abastecer aqueles municípios
do entorno, não só Arari como Vitória do Mearim e até Viana também.
Enfim, são projetos que queremos encaminhar para fazer com que o
governo do estado possa fortalecer essas iniciativas. Assim encerro
aqui as nossas considerações e agradeço a Deus por estar nos concedendo
esta oportunidade mais uma vez de vir esta Casa, de subir nesta tribuna
e de defender o povo do Maranhão. Obrigado a todos e que Deus nos
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos e difunde as nossas ações no Parlamento estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Eu quero fazer duas considerações rápidas. A primeira
delas é dizer que finalmente o governador Flávio Dino liberou a
ambulância para a cidade de Paraibano. Finalmente, até que enfim. Por
que finalmente e até que enfim? Em 2015 havíamos solicitado ao governo
do estado uma ambulância para a cidade de Paraibano. Havíamos
destinado inclusive parte da nossa Emenda para a compra dessa
ambulância para a cidade de Paraibano. O governo do Estado fez ouvido
de mercador. Com a venda nos olhos, nem aí para a cidade de Paraibano,
nem aí em 2015, nem aí em 2016 e em 2017 fomos novamente à cidade
de Paraibano, mudança de gestor, mudança de prefeito, denunciamos
mais uma vez a situação caótica que está a cidade de Paraibano. E
vamos trazer, senhoras e senhores, e apresentar nesta Casa outras
denúncias da cidade de Paraibano para ver se o governador se sensibiliza
como se sensibilizou 2 anos depois. Dois anos depois o governador se
sensibilizou e agora liberou uma ambulância para a cidade de Paraibano.
Deputado Carlinhos Florêncio, a cidade que também está caótica, a
cidade de Bacabal, do mesmo jeito a cidade de Bacabal. Muitas cidades
pelo interior do Estado estão da mesma forma. Na cidade de Paraibano
nós trouxemos aqui a foto da ambulância parada, quebrada e sem motor,
mas até que enfim o governador acordou, despertou para a cidade de
Paraibano. E a cidade de Paraibano foi contemplada com uma ambulância

pelo governo do estado do Maranhão. Nós já havíamos solicitado em
2015, já havíamos solicitado em 2016, em 2017 pela terceira vez
solicitamos e apresentamos a denúncia de como se encontrava a
ambulância da cidade e até que enfim a cidade foi contemplada com
uma ambulância. Até que enfim! Até que enfim a cidade de Paraibano
está recebendo a ambulância. Senhor governador, temos outras
solicitações para a cidade de Paraibano, que V. Exa possa ser
complacente, benevolente com a cidade de Paraibano. Mas senhor
Presidente, na manhã de hoje também protocolamos duas Indicações
ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior para a reforma da UEB Professor
Nascimento de Moraes e da UEB Professor Mata Roma, as duas
unidades básicas de educação municipal são na Cidade Operária. Hoje
acordamos bem cedo, chegamos à Cidade Operária bem cedo e fomos
acompanhar o início das atividades nessas duas escolas. Os pais, mães
deixando seus filhos no Nascimento de Moraes e no Mata Roma.
Adentramos a escola, senhoras e senhores, escola depredada, escola
pichada, totalmente abandonada. Senhoras e senhores, nós
apresentamos hoje ao prefeito Edivaldo Holanda a reforma dessas
duas escolas. Senhoras e senhores, apresentamos, além da reforma nas
escolas, uma denúncia também ao Ministério Público. Nós temos 281
escolas na capital, em São Luís, 40 estão em estado deploráveis
necessitando de uma reforma urgente. Senhoras e senhores, esta é uma
das fotos das condições das escolas. Deputado Eduardo Braide,
deputado Vinícius Louro, deputada Francisca Primo, essa pichação
não é no presídio de Pedrinhas. Essa pichação não é no presídio de
Pedrinhas, essa pichação está em uma sala de aula e uma sala de aula
onde flagramos agora há pouco os alunos assistindo aula em uma sala
que parece mais um presídio. Totalmente deteriorada, totalmente
pichada. Salas deterioradas, salas pichadas totalmente sem condições
de uso pelos alunos. Qual o futuro que vamos dar para as nossas
crianças e nossos adolescentes na nossa capital? Senhoras e senhores,
estou falando da capital, a capital do Estado está nessa situação
deplorável. E antes que finalize o meu tempo, vou ler esta carta. Esta
carta que é de uma professora e que diz: Hoje por pouco não acontece
uma tragédia anunciada na escola municipal em que trabalho. Começou
a chover forte, o forro de PVC começou fazer um bucho, Deputado
Alexandre Almeida, como se a qualquer momento fosse romper com a
pressão da água. Tive que retirar a turma inteira lotada no meio da aula
e deslocar os meninos para outra turma em que o forro estava menos
ruim, mas que estava alagada pela metade”. Pergunto, senhoras e
senhores, a professora pergunta, a pergunta não é minha, senhoras e
senhores, é de um professor. Os filhos e parentes menores de idade de
vocês que votaram em Edivaldo passam por uma coisa semelhante a
isso? Imagine se o forro tivesse rompido nas cabeças dessas crianças
que, sim, têm pai e mãe, têm uma família que os espera saudáveis no
final da tarde. Senhoras e senhores, será se o prefeito da nossa cidade
teria  coragem de colocar as suas duas filhas para estudar  em uma
creche em São Luís ou numa escola pública em São Luís? Claro que
não, senhoras e senhores. É a vergonha da educação do nosso Estado,
é a vergonha da educação do nosso município. Situação deplorável,
situação lastimável e hoje apresentamos as duas indicações para que o
prefeito possa fazer a reforma da escola e estamos mais uma vez
fazendo a denúncia ao Ministério Público para que tome as devidas
providências. Senhor Presidente, tem mais alguém inscrito? Eu só vou
finalizar. A vergonha que é se deslocar nessa cidade. Saí da Cidade
Operária, às oito horas e dois minutos. Eu cheguei na Forquilha, às
08h02 saí da Cidade Operária, cheguei na Forquilha às 9h10, ou seja, 1
hora e 8 minutos para se deslocar da Cidade Operária até a Forquilha.
Deixei o carro no posto de gasolina da Forquilha e peguei um moto táxi
para poder chegar a tempo na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão para que eu pudesse honrar com meu compromisso, com a
assiduidade, com a pontualidade, na Assembleia Legislativa. Uma hora
e oito minutos, da Cidade Operária até a Forquilha. Senhoras e senhores,
São Luís está um caos, São Luís está abandonada, é por isso que
necessitávamos de alternância de poder. Podia ser Deputado Wellington,
Eduardo Braide, Eliziane Gama, Fábio Câmara, Rose Sales, nós
precisávamos da alternância de poder. Por quê? A cidade está
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abandonada, um prefeito adormecido, um prefeito morto e assim foi
em quase todas as cidades em que tivemos eleição. Em São Luís, a
situação está caótica, deplorável. Infelizmente, é realidade da nossa
querida Ilha do Amor, da nossa querida São Luís. Senhor Presidente,
quero invocar e convocar o presidente da Comissão de Educação e os
membros do Bloco Independente, Deputado Eduardo Braide, Deputado
Alexandre Almeida, Deputado Max Barros e Deputada Graça Paz.
Hoje visitei, inspecionei e fiscalizei duas escolas, a partir de agora, eu
quero convidar os senhores para inspecionar e fiscalizar todas as escolas
do município e do Estado do Maranhão. Já vamos solicitar, inclusive
ao Governador do Estado, a relação das 365 escolas reformadas, o
endereço e a cidade para que possamos visitar, fiscalizar e inspecionar
essas escolas. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em exercício Deputado Fábio Macedo,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da
TV Assembleia, povo do Maranhão. Quero registrar aqui a presença
dos vereadores da minha cidade, do Município de Timon, presidente
da Câmara, Vilmar Rezende; vereador Kaká, do Frigo Sá; vereador
Helber; vereador Felipe Andrade; nosso secretário Municipal de
Juventude, Rafael Gomes, que hoje prestigiam esta Sessão, cobrindo
as atividades extra da cidade e lutando por uma cidade mais justa, que
é também o trabalho dos vereadores daquela cidade. Mas, Senhor
Presidente, eu venho aqui à tribuna para divulgar, para colocar que,
ontem à tarde, o Governador Flávio Dino fez mais um lote de entrega
de ambulâncias para os municípios no interior do estado. Dizer que
este é programa praticamente inédito no Governo do Estado, pois são
ambulâncias totalmente equipadas, equipadas com macas, com
desfibrilador, com monitor, com balão de oxigênio, são ambulâncias
que podem ser facilmente adaptadas àqueles serviços de unidades
avançada, praticamente uma semi-UTI, praticamente uma UTI Móvel.
Então, são ambulâncias que servirão ao povo do Maranhão. Serão
nessa primeira etapa 109 ambulâncias, o governador Flávio Dino, no
último sábado, entregou 12 ambulâncias e ontem fez a entrega de mais
6. Municípios que precisam desse tipo de serviço e o deputado Rafael
Leitoa fez um destaque da sua emenda parlamentar para que fosse
possível fazer a entrega de uma ambulância para o Município de Coelho
Neto, cidade importante da Região Leste do Estado, uma cidade que
precisa da nossa atenção também como parlamentar, como
representante daquela região. Mas também já fiz o destaque de
ambulâncias para a nossa cidade, município de Timon - quero registrar
os vereadores presentes - para que Timon também seja contemplado
com ambulâncias. Não só esses dois municípios, mas outros municípios
também em que nós atuamos e que sempre visitamos pelo interior do
Estado, porque com certeza também serão contemplados com as
ambulâncias. Dizer que é um programa inédito do Governo do Estado.
Não é um programa que chega atrasado; pelo contrário, o Governador
Flávio Dino está no seu terceiro ano de mandato e priorizou no ano
passado e no ano de 2015 a aquisição de viaturas. Foram mais de
quatrocentas viaturas compradas e entregues à Secretaria de Segurança
do Estado e, recentemente, entregou cem motocicletas. E com
planejamento, com os pés no chão, o Governo vai mudando a realidade
do Estado. Onde se tinham viaturas sucateadas, hoje se tem viaturas
novas. Onde não se tinha ambulâncias, hoje está sendo entregues
ambulâncias. Sem falar nesse grande programa que é o da saúde, que foi
a inauguração dos macrorregionais, a entrega desses hospitais, para
que pudéssemos atender toda a população do Estado. Essas
ambulâncias também vêm para ajudar os municípios a fazer, inclusive,
o transporte e atendimento, Deputado Levi Pontes, dos pacientes
mais graves para essas unidades regionais. Porque sabemos que a
competência da atenção primária é dos municípios, mas o deslocamento
muitas vezes é muito dispendioso. E o SAMU do Governo Federal há
bastante tempo que não renova sua frota. A dificuldade de todos os

municípios é muito grande. As ambulâncias do Governo Federal também
não estão chegando. E é em um bom momento que o Governador
Flávio Dino vem com este programa entregar ambulâncias para todos
os municípios maranhenses.  É a meta do Governo entregar pelo menos
uma ambulância para cada municípios, dos 217 municípios do Estado.
Neste primeiro semestre, já está planejada a entrega de mais de cem
ambulâncias. E, no decorrer do ano, esse número vai aumentar
progressivamente. Já tivemos aí entregas em diversos municípios. Citei
aqui ontem o município de Coelho Neto. Mas ontem mesmo foi entregue
ao município de Bom Jardim, foi entregue ao município Paraibano, foi
entregue ao município de Buriti Bravo. Ou seja, todas as regiões do
Estado também estão sendo contempladas para que a gente possa,
assim, redesenhar e adequar o sistema de saúde do Estado do Maranhão,
para que os municípios que ficam um pouco mais periféricos dos
grandes centros de atenção à saúde já sejam ali bem servidos com pelo
menos a ambulância para os casos mais graves serem transportados. E
dessa forma vamos, sim, melhorar a saúde do Estado do Maranhão.
Então, Senhor Presidente, é um programa que veio no momento certo,
que veio na hora certa, para ajudar principalmente esses prefeitos que
estão entrando agora, Deputado Bira do Pindaré, que encontram
dificuldades, que encontram os recursos escassos, a folha comprometida
e, sobretudo, a estrutura física das unidades básicas de saúde sem dar
atendimento adequado. Encontram a frota de veículos sem poder dar
um suporte para população, muitas e muitas dificuldades. E esse
programa veio em uma boa hora. Então, Senhor Presidente, fiquei
muito satisfeito, muito feliz em ver um grande gesto. E o Governo vai
continuar a fazer essas entregas durante todo o mês. Por que não
entrega tudo de uma vez? Porque a montadora está com dificuldade na
terceirizada da montagem dos equipamentos e, assim, que eles vão
entregando, o Governo vai entregando. Entrega quatro, entrega cinco,
entrega dez e, assim, sucessivamente, vamos chegar a um número aí de
mais de cem ambulâncias entregues nesse primeiro semestre pelo
Governador Flávio Dino. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, o Deputado Levi Pontes por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em Exercício Deputado Fábio Macedo,
demais deputados, Membros da Mesa, senhoras deputadas, senhores
deputados. Quero saudar os ilustres vereadores da cidade de Timon
que aqui se fazem presentes, galeria, imprensa, TV Assembleia, Rádio.
Senhor Presidente, subo a esta tribuna, hoje, graças a uma iniciativa
criada por nós brasileiros, Deputado Braide. E hoje nós temos 193
países que celebram o dia Internacional da Síndrome de Down. Essa
data, dia 21 de março, faz alusão a sua patologia genética, que é a
síndrome da trissomia do cromossomo 21. Entidade hoje que agrega
associações de Síndrome de Down em todo o mundo. Mas por proposta
do Brasil com o copatrocínio de outros setenta e oito países membros
da ONU, a data foi oficializada e será comemorada sempre no dia 21 de
março. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, o Maranhão tem
avançado enormemente na implementação de ação e apoio necessário
ao pleno e efetivo exercício da capacidade legal por todas e cada uma
dessas pessoas com deficiência. Cada vez mais, nos empenhamos na
equiparação de oportunidades, para que esta deficiência não seja
utilizada como motivo de impedimento à realização dos sonhos, dos
desejos e dos projetos dessas pessoas portadoras desta síndrome.
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, implementando políticas
que sejam de acesso à educação, de acesso à inclusão social, a atenção
à saúde e, acima de tudo, a acessibilidade, o objetivo é garantir direitos,
é apoiar e estimular maranhenses portadores da Síndrome de Down e
outros tipos de deficiências. E para isso, senhores deputados,
precisamos fortalecer as Apaes através de convênios, para que todas
tenham uma vida plena e integrada à sociedade. Nesta data especial,
quero aqui saudar os que têm essa síndrome e, principalmente, os seus
familiares e amigos e todos que de uma forma são apoiadores dessa
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entidade. Porque todas precisam do nosso apoio, da nossa sensibilidade
de entendermos que esta patologia é de responsabilidade de todos nós
e, acima de tudo, ajudarmos a família com esta inclusão e, com muito
carinho, a essas crianças e adolescentes portadores desta síndrome.
Era só isso que tinha para relatar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras, senhores deputados, imprensa,
galeria, amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia.
Senhor Presidente, o que me faz vir à tribuna, nesta manhã de terça-
feira, é para relatar a esta Casa legislativa o nosso trabalho do dia 16 de
março, próximo passado, quinta-feira, quando estivemos em Brasília.
E naquele momento eu representava a Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão na presença de aproximadamente vinte presidentes e
representantes de todas as 26 Assembleias do País e da Câmara
Legislativa de Brasília, do Distrito Federal. E o objetivo da nossa ida a
Brasília na semana passada foi para que nós pudéssemos, naquele
momento, conscientizar os presidentes das Casas Legislativas para
que as Assembleias possam também fazer parte das discussões tanto
da reforma política quanto da reforma da Previdência. São tantas
reformas que vão acontecer agora e as Assembleias não são ouvidas. E
nós tivemos logo mais cedo, para tratar de um assunto relacionado às
telecomunicações, com o Ministro Gilberto Kassab, que nos recebeu
muito bem por volta das 9h da manhã, para que nós pudéssemos
discutir sobre as comunicações de preferência das Assembleias, para
que pudéssemos ter um canal próprio, próprio da Assembleia, uma
rádio. Porque já tem a televisão, mas a rádio é vinculada ao Senado e
precisamos dessa rádio e que sejam 24 horas disponibilizadas para as
Assembleias. Porque temos na Assembleia do Estado do Maranhão.
Em seguida estivemos com o presidente da Câmara de Brasília, com
presidente Rodrigo Maia, na própria residência oficial do presidente
da Câmara Federal estivemos reunidos com ele levando esse ofício,
levando encaminhamento das Assembleias para que pudéssemos
realmente ter essas discussões dessas reformas, tanto como a reforma
política como a reforma da Previdência. Também nós estivemos por
volta do meio dia com o Presidente da República Michel Temer, que
nos recebeu muito bem no Palácio da Alvorada. Na hora lá a segurança
da Casa Civil, da Presidência da República nos destinou cerca de 15
minutos com o Presidente da República. E lá o próprio Presidente
estendeu a reunião, por conta dele mesmo, por mais de uma hora.
Quinze minutos estavam preparados para que conversássemos,
resumíssemos naquele momento ali, conversássemos com o Presidente
da República Michel Temer e para ouvir do Presidente suas ações.
Essa nossa reunião, essa nossa audiência ultrapassou uma hora de
audiência do próprio Presidente, à vontade, disponível para que ouvisse
os deputados, conversou de um por um, cumprimentou, falou de um
por um sobre seus Estados, conhece muito bem a realidade do Brasil e
vai abraçar a causa e dar espaço para que as Assembleias possam
discutir as reformas, e de preferência a reforma da Previdência. Na
parte da tarde estivemos com o Presidente do Senado Eunício Oliveira.
Também da mesma forma, nordestino daqui do estado do Ceará, nos
recebeu muito bem também e deu espaço para essas discussões. E nós,
deputados estaduais de todo o Brasil, precisamos discutir com mais
afinco essa reforma da Previdência. Por quê? Porque os mais
prejudicados, ou seja, todos são prejudicados, mas o mais prejudicado
na realidade é o povo nordestino. Porque a perspectiva de vida do
povo nordestino não é a mesma do homem do Sul do país, do Centro-
Oeste do país, então precisamos que todas as Assembleias possam
levar essas discussões para que não possamos ser prejudicados hoje
ou amanhã por conta da Previdência. Porque tem que haver a reforma.
Nós temos conhecimento que a reforma tem que acontecer, mas temos
também certeza, conhecimento e convicção que para acontecer tem
que também serem ouvidas as Assembleias, principalmente as
Assembleias do Nordeste têm que ser ouvidas para que possamos

realmente fazer uma reforma, trabalhar com a reforma da Previdência,
uma reforma que não só pense em prejudicar a quem já muito contribuiu,
mas sim procurar ter, que você possa ter qualidade de vida pelo tanto
tempo de contribuição que você contribuiu com a Previdência Social
brasileira. Então precisamos, senhor Presidente, de mais discussões,
precisamos levar essas Casas legislativas ao Congresso Nacional, como
levamos, fomos muito bem recebidos, e aberto a partir daí às discussões.
Vamos aprimorar essas discussões para que ela continue e para que
possamos realmente trabalhar no sentido de ver o nosso povo brasileiro,
o homem e a mulher que precisa realmente da sua aposentadoria e que
não seja prejudicado no seu contexto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia e
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, hoje subo a esta tribuna
para tratar de um assunto de muita importância e um assunto que está
trazendo muito transtorno para a cidade de Lima Campos. Uma cidade
de pessoas ordeiras, hospitaleiras, trabalhadoras e com o fechamento
da agência do Banco do Brasil está trazendo um pouco de insatisfação
dentro do comércio local. Eu falo isso, deputado Josimar, porque hoje,
segunda-feira, tivemos uma manifestação na cidade de Lima Campos,
onde visitei pessoalmente todos os comerciantes daquela cidade,
conversando com cada um e o que nós pudemos ver é o comércio
abastecido, mas sem vender nada. Passei vários minutos dentro dos
comércios onde não entrava um só cidadão, porque com a agência
fechada, que esse fechamento veio através de um arrombamento a essa
agência, com esse banco fechado as pessoas vão sacar seu dinheiro na
cidade vizinha e lá mesmo fazem suas compras. E isso é uma forma de
que esses comerciantes venham a quebrar, venham a passar por
necessidades, como no caso de pagar suas duplicatas, pagar seus
funcionários e não estão conseguindo porque não estão vendendo. E
nessa manifestação onde estivemos lá com o vereador Ney Braga, o
vereador Preto do PT, o presidente da Câmara Jaime, conhecido como
Cabrinha; o empresário Charim, o ex-prefeito Charim, onde todos os
empresários fecharam suas portas para que pudessem ir para a
manifestação, até liberando mesmo seus funcionários. Um movimento
esse ímpar que realmente nós entramos em contato com a
Superintendência do Banco do Brasil no Estado do Maranhão para
marcar essa reunião junto com a comissão dos empresários de Lima
Campos, junto com a Câmara de Vereadores de Lima Campos, junto
com o prefeito Jailson, de Lima Campos, que é um prefeito que vem
trabalhando bastante em prol da cidade de Lima Campos trazendo
progresso. É um prefeito que é preocupado com a qualidade de vida,
mas também preocupado com a questão do Banco do Brasil já que
atrapalha no crescimento da cidade, dos recursos, dos empregos também
na cidade de Lima Campos. E como representante da região do Médio
Mearim eu não poderia deixar de participar dessa reunião, deputado
Josimar, dessa manifestação. E através do apoio popular que tivemos
na cidade de Lima Campos, temos uma atuação presente, contínua e
ajudando o município e por isso que estive lá presente, dando total
apoio. Escutamos relatos como de pessoas, deputado Bira do Pindaré,
que para buscar seus proventos nas cidades vizinhas saíam vendendo
uma galinha de casa em casa para fazer o dinheiro da passagem. E
quando chegavam até mesmo lá não tinham como ser atendidos por
superlotação das agências, o dinheiro já tinha acabado nas agências e
voltavam sem receber nada. Então para mim é uma falta de vergonha do
Banco do Brasil, porque eles são sustentados pelas pessoas, pelos
cidadãos. Essa agência de Lima Campos está funcionando só com os
serviços internos e eu queria uma resposta da Superintendência do
Banco do Brasil. Ou abre ou fecha! E até mesmo chamar a atenção do
Ministério Público para que possa entrar com uma ação, para que
essas pessoas de Lima Campos não continuem pagando essas taxas ao
Banco do Brasil, porque não há atendimento, então para que pagar
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taxas das suas contas? Então é muito importante. Nós temos interesse
é de que essa agência reabra e que ela realmente dê o atendimento que
o povo de Lima Campos precisa e não tratar os comerciantes, tratar os
aposentados de forma covarde como eles estão fazendo no município
de Lima Campos. Então peço aqui à Mesa Diretora que oficialize para
a Superintendência do Banco do Brasil e pedindo que essa Agência do
Banco do Brasil de Lima Campos seja aberta o mais rápido possível. E
um pedido do prefeito Jailson, que realmente preocupado com essa
situação pediu que eu marcasse de forma urgente essa audiência para
tratar sobre agência do Banco do Brasil de Lima Campos. São as minhas
palavras, senhor Presidente, e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Josimar de Maranhãozinho, por cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) – Senhor Presidente
em exercício, deputados, deputadas, internautas. Venho a esta tribuna
para tratar de um assunto que foi questão de ordem ontem. Pediu para
ser incluído nesta sessão de hoje o Projeto de Lei da minha autoria, de
número 140. Agora eu não entendo mais, Presidente, por que esse
projeto de lei está barrado na Mesa Diretora? Já foi expirado por
várias vezes o prazo de vir à votação, em segundo turno, pois foi
aprovado por esta Casa em primeiro turno. Eu não sei por que a nossa
Mesa Diretora, a qual faço parte, mas não concordo com o que está
acontecendo. Não tenho nenhum interesse de prejudicar ou favorecer
empresas de construção civil. O nosso projeto de lei que trata da
aplicação de multas e de pagamentos por atraso da entrega de imóveis
é um projeto de lei que regulamenta o direito do nosso cidadão
maranhense. Enquanto muitas empresas que vêm de fora e outras do
nosso Estado estão fazendo um negócio com o cidadão, ela não imagina
que para aquele cidadão é um sonho. É o sonho da casa própria, é o
sonho talvez que naquela data que ele iria receber esse imóvel ele,
naquela data, estaria marcando talvez o seu casamento, marcando o
destrato de um aluguel, de um imóvel em que ele mora. Então, hoje, eu
quero pedir, Presidente, que sejam tomadas providências, porque se a
Casa quer tanto proteger os empresários, por que votaram tantas
matérias aqui, aprovaram tantas matérias aqui aumentando os impostos
para as empresas do Maranhão? E muitas delas entraram com regime
de urgência. Mas esse projeto de lei que simplesmente regulamenta o
contrato das empresas, porque lá já diz que se expirado a entrega do
imóvel, ele terá seis meses ainda de carência. Nós só estamos tentando
regulamentar em lei para que quando expirar esses seis meses de
carência. Nós só estamos tentando regulamentar em lei para quando
expirar esses seis meses de carência seja pago 2% de multa baseado em
cima do valor do imóvel e 0,5% mensal até o período que a empresa
possa entregar o imóvel negociado ao cidadão maranhense. Agora,
deputado Eduardo Braide, eu não sei mais, não entendo mais como nós
vamos legislar nesta Casa, porque nós não podemos ser autores de leis
que possa ter interferência no planejamento do governo, que possa ter
interferência na arrecadação do governo, que possa ter interferência
também no orçamento do governo. E agora uma matéria simples como
essa está tendo tanta dificuldade e que V. Exas. todos aprovaram em
primeiro turno e agora está sendo vetado a retornar a esta Casa para ser
votado em segundo turno. Então, é uma matéria simples, uma matéria
que só garante e defende os interesses das pessoas mais humildes e
mais carentes. E a essas pessoas que eu devo a minha votação, são a
essas pessoas que eu devo o privilégio de estar aqui hoje e é por essas
pessoas que eu vou continuar brigando. Não tenho nada contra os
empresários, só quero que esses contratos possam ser levados mais a
sério e possam ser regulamentados e que as empresas se programem
melhor, porque para elas que vendem dois, três, quatro, cinco imóveis
todo dia é um simples negócio, mas para o cidadão de classe média ou
baixa é um grande sonho ter a oportunidade de ter a sua casa popular.
Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Ordem do Dia. Veto total encaminhado através
da Mensagem Governamental n.º 117/2016 referente ao Projeto de Lei
n.º 220/2016, de autoria do deputado Alexandre Almeida. (lê). Inscrito
para discutir, deputado Alexandre Almeida, por dez minutos com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(questão de ordem) - Senhor Presidente, antes de subir a tribuna para
discutir essa matéria, eu queria solicitar de V. Exa a verificação do
quórum, pois é uma matéria que a votação é qualificada. Nós precisamos
ter maioria absoluta para aprová-la. Eu queria então que a Mesa se
dedicasse a fazer essa verificação para a gente não correr o risco de não
ter, então, o quórum necessário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Quórum tem, mas V. Exa não prefere discutir e
depois a gente verificar? Tem que discutir primeiro, depois a gente
verifica o quórum na hora da votação.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Pois
é, a minha ponderação é que vou discutir, depois nós chegamos à
conclusão que não tem quórum, aí a matéria não poderá ser votada. Aí
ela deverá ser votada em outro dia e eu já perdi então o direito de
discutir. Então quero discutir quando de fato a gente puder votar a
matéria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado, é o Regimento e o painel tem 29
deputados presentes e no Plenário, 24.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA- Então,
me permita, mas eu vou então pedir pelo Regimento a verificação do
quórum que é regimental.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Então, vamos zerar o painel para verificação de
quórum. Deputado, 24 deputados presentes. V. Exa. vai discutir? 10
minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
senhoras e senhores da imprensa, estimados vereadores de Timon,
tenho uma grata satisfação de tê-los aqui participando desta Sessão,
cuido de fazer uma homenagem citando nome de todos. E inicio em
nome do presidente da Câmara de Timon, o Vereador Wilmar Resende,
cumprimento o Vereador Cacá do Frigo Sá, o Vereador Welber, como
também o Vereador Felipe e também cumprimento Rafael Pretitude,
membro do Partido Democrático Trabalhista em nosso Município de
Timon. Queridos colegas deputados, eu apresentei um Projeto de Lei
dando à Rodoviária de São Luís o nome do Governador Luiz Rocha.
Essa ideia nasceu exatamente com a pretensão de fazer uma homenagem,
Deputado Antônio Pereira, ao ex-governador Luiz Rocha, que foi
exatamente o governador que construiu, querido Deputado Adriano
Sarney e querido Deputado Wellington do Curso, a Rodoviária de São
Luís. Até o presente momento, Deputada Graça, a Rodoviária de São
Luís, que repito, foi construída pelo governador saudoso Luiz Rocha,
não tem nenhuma denominação. Se nós passarmos em frente à
Rodoviária de São Luís, nós iremos encontrar lá, Deputada Francisca
Primo, a seguinte denominação: Terminal Rodoviário de São Luís. Então
eu despertei o desejo, o interesse de fazer uma homenagem, Deputado
Bira ao governador que de fato construiu aquela obra importante. O
projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Lembro-me muito bem que o relator foi à época presidente da Comissão
o Deputado Rafael Leitoa. Ele sensível à matéria, entendendo ser justa
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a homenagem, deu o seu parecer a favor, e a comissão também
acompanhou o Deputado Rafael Leitoa. O plenário aprovou e o projeto
de lei, Deputado Rigo, seguiu em direção ao Executivo. Infelizmente, o
Governador vetou. Agora não está em jogo, Deputado Levi, o veto em
si, o desejo em si do Governador em não concordar com o projeto de lei
ou com a iniciativa. O que está em jogo, Deputada Nina, é a
sobrevivência desta Casa. Pois se não pudermos apresentar um projeto
de lei denominando aos órgãos públicos estaduais o nome de alguém,
que de alguma maneira tem a ver com aquele prédio público, esta Casa
ficará agachada ao entendimento que eu não concordo do Poder
Executivo. Esta Casa precisa se reafirmar. O Poder Legislativo
Maranhense...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Alexandre...

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Precisa se reafirmar. Eu já lhe concederei o aparte, Deputado Edilázio
Júnior. Por isso eu quero destacar que este veto tem a ver com um
mandato de todos os deputados. Porque hoje é um projeto de minha
iniciativa; amanhã será um de qualquer outro deputado que queira de
alguma maneira apresentar um projeto com a mesma natureza. Por
isso, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em
nome da iniciativa que eu entendo que cada deputado tem, segundo a
Constituição, de apresentar projetos de leis com esta característica de
denominar a prédios públicos o nome de alguém, que, inclusive, já
faleceu, e este é o requisito, objetivo da lei, eu peço o voto dos senhores.
O argumento do Poder Executivo é que esta matéria está
relacionada à organização administrativa. Eu discordo, porque a
rodoviária não vai perder, não vai mudar nenhuma rotina administrativa
que lá já existe. Nenhum embaraço esta Casa estará promovendo à
administração da rodoviária de São Luís. E olha eu quero aqui, inclusive,
destacar que é o primeiro veto que esta Casa aprecia sobre esta temática
e, sendo o primeiro veto, esta Casa vai, então, definir como ela pensa,
como ela vai se posicionar daqui para frente...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Alexandre, quando possível, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA- Antes
de conceder um aparte ao Deputado Eduardo Braide, eu então concedo
ao Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Alexandre, muito pertinente Vossa Excelência levar este tema
à Tribuna, uma vez que, primeiro, eu acredito que seja honroso o
reconhecimento ao ex-governador Luiz Rocha. Eu acho de uma miudeza,
de uma pequenez tão grande do Chefe do Executivo Estadual a querer
barrar até que esta Casa que já faz tão pouco pela população, pois o
que vem fazendo nos últimos tempos é aumentando impostos, é
rezando a cartilha do governador e agora se apequenar também, se
igualar ao governador em sua pequenez, de podermos sequer colocar o
nome em logradouros públicos. Ora, por analogia, quem coloca o nome
das ruas nos municípios é a Câmara Municipal. Da mesma forma, a
Câmara Federal nos logradouros públicos federais. Por que, agora, de
um dia para o outro, o governador me inventa essa história de que esta
Casa não pode colocar nome em logradouros públicos? Ele é que pode?
Se nós formos aqui, Deputado Alexandre, e ver ele como chefe do
Executivo, quando ele coloca um nome que ele quer homenagear alguém
é algo totalmente autoritário, totalitário dele. Quando nós colocamos o
nome de algum logradouro público, quem está colocando o nome são
42 Parlamentares. Quem está colocando o nome é o povo. Nós aqui
somos a Casa do Povo. Então, quando nós colocamos o nome do
Governador Luiz Rocha, lá na rodoviária da nossa capital, quem colocou
foi o povo, quem colocou foram 42 parlamentares, não foi o deputado
Alexandre Almeida. E é totalmente diferente como ele vem fazendo, e

quer fazer, dele ter o mando de poder colocar o nome de quem ele quer
e tirar o nome também, como já tirou de vários logradouros públicos.
Então peço a esta Casa aqui que possa pelo menos não concordar, já
que em tudo concorda com o Executivo Estadual, que pelo menos não
se apequene ao mesmo nível do governador, dessa mesquinhez, dessa
picuinha que o governador vem fazendo ao longo já de algum tempo
não deixando mais a prerrogativa de colocar nome em logradouros
públicos, desta Casa. Então conte com meu voto e espero que esta
Casa possa saber a sua grandeza com relação ao Estado e não ao
Governo do Estado. Obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
agradeço, deputado Edilázio Júnior, seu aparte e também o seu voto já
antecipadamente declarado. Queridos colegas, quantas vezes ficamos
frustrados porque queremos apresentar um projeto de lei e quando nós
começamos a discutir com a Consultoria da Casa somos levados a
concluir que não temos a iniciativa de apresentar aquele Projeto de
Lei? Isso é frustrante. Por isso eu quero, mais uma vez, pedir o voto
dos senhores. Antes de concluir eu gostaria de ouvir a deputada Graça
Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ – Um aparte,
deputado Alexandre?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Com
maior prazer, deputada.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (aparte) –
Deputado, confesso que não estou acreditando. Eu acho que isso não
está partindo da cabeça do governador Flávio Dino. Quando V. Exa deu
entrada nesse projeto de lei colocando o nome do ex-governador Luiz
Rocha no Terminal Rodoviário que hoje, como V. Exa mesmo falou,
não tem nome de ninguém, apenas de São Luís e pode. Se estivesse
tirando o nome de alguém para colocar o do Governador Luiz Rocha
ainda se podia compreender, ainda que ele merecesse, mas se podia
compreender. Então quando V. Exa deu entrada eu confesso que fiquei
um tanto com uma inveja branca, como se diz, porque eu gostaria de
ter feito isso diante do grande carinho, do apreço, da gratidão que eu e
minha família sempre tivemos com o Governador Luiz Rocha, o saudoso
Governador Luiz Rocha. Mas eu fiquei feliz de V. Exa ter tido essa
iniciativa. Agradecemos, inclusive eu, V. Exa e todos aqueles que
concordam com esse projeto de lei, agradecemos a comissão, a esta
Casa que aprovou. Então não sei por que esse projeto foi vetado pelo
governador. Eu gostaria que ele ponderasse, porque não vai... como
muitas coisas que a população está entristecida pelo fato desta Casa
estar votando algumas coisas que vão de encontro à satisfação da
população do nosso Estado, seria mais uma coisa que não ia agradar.
Porque o ex-governador Luiz Rocha foi vereador daqui da nossa capital,
um bom vereador, foi deputado federal, defendeu o nosso Estado como
parlamentar lá em Brasília e foi governador do Estado. Então acho que
merece com certeza ter seu nome em uma obra pública tão importante
como é o Terminal Rodoviário de São Luís. Eu peço aos meus colegas
aqui, assim como já votaram, que aprovem esse projeto de lei para que
a memória do ex-governador Luiz Rocha seja respeitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, deputado Fábio Macedo, eu havia pedido o aparte ao
deputado Alexandre Almeida. Peço só que V. Exa tenha 30 segundos de
paciência para que eu possa fazer o aparte, senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Só peço que V. Exa seja breve, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Serei. Deputado Alexandre, primeiro para dizer que votei
favoravelmente não só ao seu projeto de lei como a todos que chegaram
à Comissão de Constituição e Justiça e que dão a dominação a algum
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logradouro público. Segundo para dizer que em relação ao veto de V.
Exa, ele foi mantido pela CCJ contra o meu voto, pelo entendimento
que tenho desde o início. E aqui quero trazer o caso mais emblemático
a V. Exa. Em 2015 foi sancionado pelo atual governador Flávio Dino o
projeto de lei que foi convertido em Lei n.º 10.229, de 23 de abril de
2015, que alterou a redação da Lei 9.601 e deu o nome da Avenida
Quarto Centenário para Avenida Governador Jackson Lago. E quero
dizer, primeiro, que eu tive a honra de votar favorável esse projeto. Eu
tive a honra, porque acho que é uma justa homenagem que foi feita pela
deputada Valéria Macedo a esse governador que foi várias vezes
prefeito de São Luís e que, sem sombra de dúvida, merece ter seu nome
lembrado na história através dessa importante obra. Agora veja V. Exa
a diferença de tratamento. No caso da Avenida Governador Jackson
Lago houve a sanção do governador. E não ousem argumentar que foi
uma alteração da legislação, porque o que está sendo feito aqui com a
lei sancionada foi dar um nome, tirou-se o nome de Quarto Centenário
e deu-se o nome de Governador Jackson Lago, que contou com o meu
irrestrito apoio. Portanto eu quero dizer a V. Ex.ª que não há nenhum
motivo. Até pelo exemplo que o Governador do Estado deu, quando
denominou Avenida Quarto Centenário, agora chamada Avenida
Governador Jackson Lago, que nós possamos derrubar esse veto. Afinal
se esta Casa não puder nem denominar os logradouros públicos através
de lei, então vamos fechar a porta do parlamento, porque aí já realmente
não se pode mais legislar em nenhuma matéria aqui, Deputado Alexandre
Almeida. E eu passo agora às suas mãos a lei que foi sancionada pelo
Governador.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA- Eu
agradeço, Deputado Eduardo Braide ter trazido...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Alexandre, eu peço que V. Ex.ª seja
breve.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Tudo
bem. Presidente, uma dúvida, me parece que não tem ninguém incluído
para também discutir e, logo em seguida, nós deveremos ter a fase do
encaminhamento. Eu gostaria de pedir a V. Ex.ª que, então, me permitisse
o tempo do encaminhamento para concluir as minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - O Deputado Rogério Cafeteira pediu pela
liderança do Governo o encaminhamento antes de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA -
Perfeito. Então eu faço o encaminhamento e, logo em seguida, o
Deputado Rogério poderia fazer a defesa do veto, talvez, do
Governador. Não pode ser assim?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO- Encerrada a discussão. Encaminhar a votação.
Deputado Alexandre Almeida por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Muito
obrigado, Senhor Presidente Deputado Fábio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Encerrada a discussão. Encaminhar a votação.
Deputado Alexandre Almeida, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) - Muito obrigado, Presidente Deputado Fábio,
Quero agradecer a participação da Deputada Graça Paz. Quero dizer,
Deputada Graça, que V. Ex.ª pode se sentir incluída com a iniciativa
deste projeto. Com o maior prazer, eu compartilho tanto com V. Ex.ª
como também todos os deputados que têm o interesse de participar da
iniciativa deste projeto. E, na mesma linha, pelo que já colocou o

Deputado Eduardo Braide, eu também agradeço a participação dele
num aparte feito em meu discurso, quando a discussão. Eu queria fazer
um apelo, senhores e senhoras deputados, inclusive ao líder do Governo
que já, já deverá encaminhar em nome do Governo, que nós não
incorporemos esta votação como algo que de um lado esteja o Governo
e do outro lado esteja a Oposição, pois de fato não é uma questão entre
Oposição e Governo. É uma questão eminentemente de natureza da
iniciativa, porque um deputado tem de propor matérias e projetos de
leis que possam de alguma maneira fazer com que o deputado cumpra
o seu papel. Porque, Deputada Valéria, já pensou V. Ex.ª pedetista
histórica, querendo de alguma maneira fazer esta Casa ser justa com
um governador que foi o ex-governador Jackson Lago, ele que, inclusive,
teve a iniciativa de construir a Quarto Centenário e V. Ex.ª não poder
apresentar um projeto de lei dando a esta avenida o nome do governador
Jackson Lago, seria algo muito frustrante para V. Ex.ª. Como também
é algo muito frustrante, Deputada Francisca Primo, V. Ex.ª chegar lá
em Buriticupu, por exemplo, e tem um prédio que o Governo do
Estado está construindo e V. Ex.ª, que é de Buriticupu, sabe da história
de Buriticupu e sabe, por exemplo, que aquele prédio tem a ver com
alguma pessoa. Aí V. Ex.ª vem aqui como Deputada, eleita pelo povo
também de Buriticupu, apresenta um projeto de lei e esse projeto de
lei é vetado. É algo muito frustrante isso. Por isso eu faço um apelo aos
colegas deputados. Não vamos permitir que nós não tenhamos a
iniciativa, Deputado Bira, de apresentar um projeto de lei que dá a
denominação de algum prédio público o nome de alguém que, inclusive,
já morreu, que tem a ver, inclusive, com a obra, pois foi o governador
que a construiu. Eu não espero, Deputado Levi, que o veto do
Governador seja motivado por uma questão política. Eu não quero crer
nisso, Deputado Sousa Neto. Eu não quero crer que o fato do Senador
Roberto Rocha ser filho do saudoso Governador Luiz Rocha é o motivo
deste veto. Deputado Glalbert, se o Governador Flávio Dino brigou
com o Senador Roberto Rocha, o filho do homenageado, este é um
problema que a gente não pode trazer para a Assembleia. Esta é uma
discussão da qual a gente tem que se afastar, Deputado Antônio Pereira,
pois o que está em jogo é exatamente o poder de iniciativa de cada
colega parlamentar. Por isso eu reitero o apelo, por exemplo, àqueles
colegas deputados que já votaram a favor. O Deputado Rafael Leitoa,
por exemplo, e eu destaco mais uma vez o Deputado Rafael Leitoa. Ele
foi o relator na Comissão de Constituição de Justiça, votou a favor. E
eu quero, inclusive, apelar para que o Deputado Rafael Leitoa continue
na linha do seu voto já dado anteriormente. Da mesma forma, o
Deputado Rogério Cafeteira que deverá encaminhar, e eu espero que a
favor. Deputado Stênio Rezende, V. Ex.ª que tem uma relação com
Balsas. Nós estamos falando exatamente de alguém que nasceu na
Batateira, mas que construiu sua vida em Balsas. Eu quero aqui fazer
um apelo, quero contar com o voto de V. Ex.ª, que o balsense, assim
podemos considerar o Governador Luiz Rocha, embora, repito, tendo
nascido na Batateira, mas tem uma afinidade muito grande em Balsas,
o tema que nós estamos aqui tratando é exatamente de homenagear o
Governador Luiz Rocha, denominando o seu nome à rodoviária de São
Luís. Eu quero muito contar com o voto de V. Ex.ª, como eu quero
contar com o voto do Deputado Carlinhos Florêncio, Deputado Vinícius
Louro. Já falei do Deputado Rafael Leitoa que já votou a favor. Enfim
quero contar com o voto de todos os colegas deputados, pois, repito,
é o primeiro veto que nós estamos votando sobre esta natureza,
Deputado Wellington. E eu não quero acreditar, Deputado Marco
Aurélio, que a gente vai confirmar esse veto. Como já disse o Deputado
Eduardo Braide, seria melhor, então, fechar as portas do parlamento se
o parlamento não puder ter, de um lado, deputado, a iniciativa de
apresentar o projeto e, do outro lado, o plenário confirmar. Eu falava
agora há pouco da presença dos vereadores de Timon. E aqui eu trago,
por exemplo, o mandato do vereador como referência, como já foi dito
pelo deputado Edilázio Júnior. Já pensou os senhores vereadores não
poderem dar a uma rua o nome de alguém que tem uma história com a
cidade, história que V. Ex.ªs sabem muito bem? Enfim, deputado
Rogério Cafeteira, eu quero contar com o seu voto porque eu me
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lembro da afinidade que existia entre o governador Luís Rocha e o
querido senador e ex-governador Cafeteira. Por isso eu concluo minhas
palavras pedindo mais uma vez, deputado César Pires, em nome de um
parlamento forte, em nome de um mandato com capacidade de propor,
com capacidade de apresentar propostas, eu faço um apelo aos senhores:
vamos rejeitar o veto, vamos confirmar o projeto já aprovado nesta
Casa. Quero também confirmar o pedido de voto ao deputado Júnior
Verde, ao deputado Edson Araújo, já falei ao deputado Marco Aurélio,
mas reafirmo o pedido. Deputado Antônio Pereira, em nome do seu
mandato, em nome do mandato de deputado estadual, deputado Adriano
Sarney, eu quero então contar com o voto de todos os colegas deputados
presentes. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância inclusive.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Pela liderança do governo, deputado Rogério
Cafeteira por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente
argumentação do deputado Alexandre Almeida, e não discordo dela na
sua totalidade, mas aqui eu queria fazer uma ressalva, aqui não é uma
questão, deputado Alexandre, de governo e de oposição, é uma questão,
na minha opinião, de coerência. Eu, particularmente, votei a favor e
acho, deputado Alexandre, que deve ser discutido com o governo esta
questão, mas eu tenho que lembrar que eu só estou vendo esta
indignação, me perdoe de V. Ex.ª e de outros colegas, nesse caso, porque
sem dúvida existe uma conotação política, V. Ex.ª quer sugerir à opinião
pública que o governador Flávio Dino teria vetado o nome do
governador Luiz Rocha em retaliação ao senador Roberto Rocha, e que
hoje tem demonstrado tendência de disputar o governo, se colocar na
oposição e não é nada disso. Senão vejamos, deputados que aqui
acabaram de defender a sua posição, inclusive trazendo lei, ano passado,
votaram a favor. Será que o pai do deputado Léo Cunha não tinha
estatura para ter seu nome colocado no hospital de Imperatriz, deputado
Alexandre Almeida? O pai do deputado Léo Cunha, não merecia ter
seu nome? Foi feita uma Indicação pelo deputado Marco Aurélio, se
estou enganado, deputado, por favor, me corrija e foi vetado também.
Deputado Othelino, e aqui eu quero ressaltar, eu estou falando só em
deputados da base do governo; deputado Othelino também fez uma
Proposição, salvo engano, de algum logradouro, com o nome do ex-
governador Jackson Lago. Da mesma forma, foi vetado. O deputado
Rafael Leitoa, no mesmo sentido fez um encaminhamento, fez um
projeto dando o nome ao hospital de uma médica na época, e eu não
recordo o nome, mas ao Hospital de Presidente Dutra e, da mesma
forma, deputado Alexandre, foi rejeitado. E eu não vi infelizmente
nenhum movimento em sentido contrário, essas pessoas não mereciam
seus nomes, serem lembrados nessas obras públicas? Sem sombra de
dúvida, merecia, deputado. Então, eu quero sugeri a V. Ex.ª que a gente
não politize esses fatos, jamais o Governador Flávio Dino iria se
apequenar para vetar o nome de alguma pessoa pela sua simples
simpatia, sem sombra de dúvida, o ex-governador Luiz Rocha merece
seu nome no Terminal Rodoviário, até porque foi feito no governo
dele, eu acho que seria uma justa homenagem, infelizmente, e aí eu
repito, infelizmente, o governo tem o entendimento, a área jurídica do
governo tem o entendimento nesse sentido que não é o mesmo que eu
tenho. Aqui quero ressaltar, mas eu quero principalmente, deputado
Alexandre, chamar atenção que isso não é um caso isolado, é um caso
que vem acontecendo todos, sem nenhuma exceção, todos aconteceram
da mesma forma desde 2015. Então, era isso que eu tinha a dizer e
encaminhar, deputado Bira de forma, de forma que seja mantido e que
a gente encontre, deputado Alexandre, e aí eu me proponho a fazer
indicação, a solicitar que seja feito como na deputada Valéria, no caso
do Hospital, que o Governo do Estado encaminhe isso e  que realmente,
deputado,  eu aqui  quero  fazer o registro:  eu  discordo dessa
interpretação,   eu aqui  só pelo à coerência. Já que todos foram
mantidos, não se pode agora fazer uma argumentação no sentido

contrário porque eu não vi indignação de ninguém nos casos anteriores.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Senhor
Presidente, eu gostaria de solicitar a votação nominal sobre esta matéria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Vai ser nominal.  Na forma do Artigo 241, do
Regimento Interno, os deputados votarão SIM pela rejeição do veto e
NÃO pela manutenção.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Eu
fico muito feliz de saber que nós estaremos cumprindo o Regimento,
porque eu falava agora há pouco com o Deputado Rafael Leitoa que eu
já estou assustado com isso porque aqui acolá, nós temos algumas
interpretações que nos deixam inseguros. Por isso, eu cuidei de reafirmar
o pedido de votação nominal. Mas parabéns pela votação nominal, que
é de acordo com o Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - SIM rejeita o veto e não mantém.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Ou
seja, SIM de acordo com o Parlamento, um parlamento forte, firme,
com capacidade legislativa...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Vamos zerar o painel.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, só para esclarecer: NÃO mantém o veto?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Sim.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Obrigado, Deputado Presidente, Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – O SIM pela rejeição do veto e NÃO pela
manutenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Encerrada a votação. Mantido o veto. Comunique-
se ao Senhor Governador. Requerimento nº 107/2017, de autoria dos
Deputados Sousa Neto e Alexandre Almeida. (lê). Em discussão. Em
votação.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Perfeito, pode continuar a votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 109/2017, de autoria da Deputada
Francisca Primo, (lê). Em discussão. Em votação...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de, com a anuência da autora,
deputada Francisca Primo, poder subscrever esse requerimento e, já
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para ganhar tempo, subscrever o próximo requerimento também se ela
assim concordar, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO –
Concordo, Senhor Presidente. Todos que quiserem.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, o deputado Adriano Sarney gostaria também de subscrever.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
o deputado Sousa Neto com a autorização da deputada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FABIO MACEDO – Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado e subscrito pelos deputados
Adriano Sarney, Eduardo Braide e Sousa Neto.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo também, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO – Deputado
Vinicius Louro também, presidente.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Deputado Alexandre Almeida, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Senhora Deputada Francisca Primo permite todos
os deputados presentes então.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Com
a anuência da autora, lógico.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Subscreve. Requerimento nº 110/17, de autoria
da deputada Francisca Primo, requer que, depois de ouvido o Plenário,
seja enviada mensagem de congratulações à população do município de
Santa Luzia pela passagem de seu aniversário que acontecerá no próximo
dia 26 de março, oportunidade que requer também que se dê ciência à
Excelentíssima Prefeita e à Câmara de Vereadores na pessoa de seu
presidente. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
com a permissão da nobre deputada, eu queria subscrever também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a autorização da autora.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO –
Autorizado, Senhor Presidente, a todos que quiserem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já havia
solicitado também, Senhor Presidente. Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Aprovado. Requerimento de autoria do Deputado
Adriano Sarney (lê). Deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.
Com a sua permissão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Só uma explicação, por gentileza, por parte da
Mesa. Por que foi retirado da pauta de hoje o Requerimento à
deliberação da Mesa, requerimento de autoria do Deputado Wellington,
requerimento nº 078/2017, de autoria do Deputado Wellington que
requer, depois de ouvida a Mesa, que seja encaminhado expediente ao
Secretário de Estado, Clayton Noleto, solicitando esclarecimentos e
informações sobre a ponte Pai Inácio. Então, solicitamos todas as
cópias integrais dos documentos, solicitamos processos licitatórios,
todas as informações sobre a ponte Pai Inácio e o Clayton Noleto,
Secretário Clayton Noleto, havia se disponibilizado a fornecer essa
documentação, colocamos para apreciação da Mesa, a Mesa indeferiu,
solicitamos...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington, houve um equívoco da
assessoria, mas amanhã será colocado em pauta.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas eu só queria só a explicação por que foi retirado de pauta, Senhor
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Foi realmente um equívoco, mas amanhã será
colocado em pauta.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado, Senhor Presidente.

 V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Grande Expediente. Deputado Eduardo Braide,
por 30 minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, antes que o orador ocupe a tribuna, eu gostaria de fazer a
inscrição oficialmente do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Eu já entreguei ao Bráulio as inscrições porque eu preciso me ausentar.
Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – A Mesa já recebeu as inscrições e no momento
oportuno chamará os deputados.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa que nos assiste e que cobre os trabalhos desta
Casa, galeria, telespectadores da TV Assembleia e internautas.
Deputado Edilázio Júnior, eu venho a esta Tribuna, utilizando o horário
do Grande Expediente, para trazer a verdade dos fatos no que diz
respeito ao projeto de lei 229/2016 que revoga a lei que trata do regime
de tributação simplificada para a construção civil. Eu já ouvi muitos
argumentos, Deputado Wellington do Curso, os mais diversos, por
parte do Governador do Estado, por parte do Secretário de Fazenda, a
quem eu respeito como técnico, e o que mais me impressiona em
relação ao que foi colocado por membros do governo, Deputado Edilázio
Júnior, é a memória curta que o Governo do Estado tem. Em um dia diz
uma coisa e num curto espaço de tempo ele consegue se contradizer e
dizer exatamente o contrário daquilo que foi feito. É nota em cima de
nota, explicação em cima de explicação e cada uma com um argumento
diferente. O Exmo. Senhor Governador do Estado disse, ontem, salvo
engano, que essa matéria jamais seria votada nesta Casa sem a discussão
com os representantes da construção civil e eu quero lembrar aqui,
Deputado Edilázio Junior, que diferente do que foi dito pelo Exmo.
Senhor Governador, no ano passado, essa matéria que eu vou ler a V.
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Ex.ªs, senhores deputados e senhoras deputadas, está no site da Casa
Civil do Estado do Maranhão. O endereço é: www.casacivil.ma.gov.br.
Quando esta matéria chegou a esta Casa, ainda no ano passado, e foi
protocolada nesta Casa, logo que tomou conhecimento, o Sindicato da
Construção Civil do Estado do Maranhão (Sinduscon) emitiu uma
nota de repúdio em relação a essa matéria, deputado Antônio Pereira.
Eu gostaria de citar somente alguns trechos desta nota. O Sindicato das
Empresas de Construção Civil no Estado do Maranhão (Sinduscon) e
suas empresas associadas sempre pautaram suas relações com a
administração pública estadual pelo agir de forma sincera. A
sinceridade exige elogiar os gestos corretos e criticar de forma
construtiva os atos equivocados. Por essa razão, é com profundo
desânimo que os empresários da construção civil recebem a notícia de
apresentação de projeto de lei visando revogar a Lei Estadual nº
9.094/2009, que instituía uma sistemática diferenciada de cobrança
do ICMS incidente sobre as operações realizadas por construtoras
maranhenses. Mas à frente diz a nota, deputado Wellington:
Lamentavelmente, no meio de uma grave crise econômica, somos
surpreendidos (...) e essa palavra não é minha, deputado Levi, essa
palavra é do presidente do Sindicato dos empresários da construção
civil. Lamentavelmente, em um meio a uma grave crise econômica,
somos surpreendidos com a notícia de que a lei acima referida será
revogada. Tal gesto revela a falta de sensibilidade do fisco estadual
para com as empresas do segmento da construção civil, que são as
maiores geradoras de emprego da indústria maranhense. A revogação
da lei estadual, aqui referida, irá onerar ainda mais os custos das
obras em andamento em meio a uma crise que assola o setor. Ameaçará
o equilíbrio econômico-financeiro de vários contratos que se
fundamentaram em legislação vigente. Vejam bem, quem está dizendo
que a revogação dessa lei vai aumentar o custo da construção civil no
estado do Maranhão, senhores deputados, não sou eu, é o presidente
do SINDUSCON que é o sindicato que representa os empresários da
construção civil no estado do Maranhão. Mais a frente continua. A
revogação da lei, aqui comentada, viola o princípio da segurança
jurídica e diminui a confiança que os empresários depositam no Poder
Público, impactando de forma significativa no planejamento de
investimentos e no orçamento das obras em execução no estado do
Maranhão. E aí faz a seguinte pergunta: Quantos empregos deixarão
de existir e quantos sequer serão gerados em função de tamanho
impacto sobre os custos de planos que se ancoraram na legislação até
então pacífica? Esta mudança, tal mudança não pode, e nem deve, ser
realizada de afogadilho, sem análise de impacto versus retorno,
sobretudo em um momento de crise econômica. O incremento da
arrecadação tributária... e isso o governo do estado sabe fazer bem,
porque ultimamente só o que ele tem feito, deputado Wellington do
Curso, é aumentado imposto, não pode ser realizado à custa do
sacrifício dos empregos na construção civil, que certamente serão
ameaçados com o aumento da carga tributária incidente sobre as
atividades do setor. Portanto, deputada Graça Paz, quero deixar bem
claro, quem diz que a revogação dessa lei não foi discutida, e essa nota
vou já dizer a data, vai aumentar o custo da construção civil e vai gerar
desemprego, deputado Levi, não é o deputado Eduardo Braide, quem
está dizendo é o Presidente dos Sindicato que reúne as empresas da
construção civil. Essa nota, senhores deputados, é do ano passado,
mais precisamente salvo engano do dia 18 de dezembro do ano passado,
se não me engano. Só, deputado Alexander Almeida, diferente do que
afirmou o Sindicato da Construção Civil no ano passado, a Casa Civil,
e está na página da Casa Civil, se não retiram até agora do momento do
meu pronunciamento, diz o seguinte: Revogação da lei que concede
benefícios fiscais foi debatida com a construção civil. Esta matéria,
deputado Alexandre Almeida, é de 20 de dezembro de 2016. E aí V. Exa
já vê a primeira inverdade que foi dita pelo Governo do Estado, que
essa matéria não seria votada este ano porque ainda está em discussão
com os representantes do setor civil. Ora, deputado Alexandre Almeida,
no dia 20 de dezembro do ano passado, está na página da Casa Civil, e
vou ler mais a matéria, que diz o seguinte: A Secretaria de Estado da

Fazenda manifestou surpresa em relação à nota do Sindicato das
Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão, SINDUSCON,
contrária ao projeto que revoga a Lei 9.094/2009, que instituía a
cobrança diferenciada do imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços para construtoras. De acordo com a SEFAZ, a revogação
cumpre decisões dos Tribunais Superiores e foi amplamente discutida
com os setores. Ora, deputado Alexandre, se no ano passado o secretário
de Estado da Fazenda disse que já tinha sido discutido com a categoria,
se a nota oficial da Casa Civil do Estado do Maranhão diz que essa
matéria já foi debatida com o governo do estado, como é que pode
dizer agora que o argumento, que essa matéria não entrará em pauta
porque ainda está sendo discutida? A bem da verdade, senhores
deputados, é que esta matéria estava na Ordem do Dia da Comissão de
Constituição e Justiça do dia 14 de março deste mês. E com um detalhe,
foi publicada a Ordem do Dia no Diário Oficial desta Casa, no dia 13
de março de 2017, e era o item 5 da pauta dessa reunião. Ocorre,
senhores deputados, e essa é a verdade, que se naquele momento,
deputada Nina Melo, se eu não tivesse pedido vistas desse projeto
esse projeto já estaria aprovado, porque cheguei inclusive a ler o relatório
que era pela sua aprovação. Então essa desculpa de que o Governo do
Estado cometeu um equívoco que não era para essa matéria ter sido
tramitada nesta Casa da forma como aconteceu, não passa deputada
Nina Melo, de outra coisa que não seja um negócio chamado Pressão
Popular. Que o governo está aprendendo, quando aqui colocou em
vigor o aumento da conta de energia elétrica do mais pobre, que está
sentindo no bolso a parti do dia 15 deste mês, que está sentindo no
bolso o aumento do combustível que já está nas bombas de gasolina,
que está sentindo no bolso com o aumento na conta de internet, na
conta de telefonia, isso é que fez o governo recuar. O alerta que nós,
juntamente com outros deputados desta Casa fizeram e que foi para a
imprensa, e aqui eu quero parabenizar a imprensa que levou essa matéria
até o conhecimento do público, isso sim fez o governo recuar e pedir
que não deixasse mais tramitar essa matéria da forma como vinha
tramitando. Deputada Nina Melo, se eu não tivesse pedido vistas lá na
CCJ, que estava com a sua reunião previamente avisada no Diário
Oficial desta Casa, essa matéria já estaria aprovada e certamente já
teria vindo ao Plenário desta Casa para aprovação. Portanto, diferente
daquilo que diz o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, essa
matéria não deixou de ser aprovada pela boa vontade dele, essa matéria
deixou de ser aprovada porque, diferente do que ele pensava, de que
seria aprovada sem ninguém perceber, os deputados desta Casa
perceberam. Pedimos vistas dessa matéria na Comissão de Constituição
e Justiça e ele viu a repercussão negativa que teve, não só no segmento
dos empresários, mas principalmente no segmento dos trabalhadores
da construção civil. E é por isso, deputado Cabo Campos, que eu
convido todos os deputados desta Casa para que se façam presentes
hoje, às 15 horas, numa audiência pública que vai tratar exatamente
essas informações, uma informação dada pelo Sinduscon, outra
informação dada pelo governo do estado. Mas mais do que isso,
deputada Nina Melo...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Deputado
Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já concedo,
deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Para que
esta Casa possa ter um encaminhamento final se essa matéria deve ou
não ser aprovada por esta Casa, se essa matéria deve ou não ser rejeitada
por esta Casa. Nós contaremos, nessa audiência pública, com a presença
do Sinduscon, tanto de São Luís como de Imperatriz, que já confirmou
a sua presença, da OAB, do governo do estado por intermédio da
Secretaria de Estado da Fazenda, a quem tenho admiração como um
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técnico, secretário Marcelo Ribeiro Alves, e também a participação do
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Ora, o importante
de tudo é que a matéria foi retirada de pauta e se foi retirada de pauta
é porque ainda há espaço para discussão e espaço para que a gente
possa ter o nosso juízo de valor em relação a essa matéria. Fica,
portanto, o convite a todos, senhoras e senhores deputados desta
Casa, para que se façam presentes na audiência pública de hoje, às 15h.
Concedo um aparte ao deputado Alexandre Almeida e logo após ao
deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (aparte)
- Deputado Eduardo Braide, V. Exa traz a esta Casa uma discussão
muito importante, pois reflete diretamente na geração de emprego e
renda para milhares de maranhenses, considerando que o setor da
construção civil é o que mais emprega, sobretudo nos Estados do
Norte e Nordeste diante da característica desses Estados, porque
infelizmente não têm indústrias, então a construção civil termina sendo
o segmento que mais gera emprego e renda em nosso Estado. Agora, o
governo me parece que está perdido nessa discussão. E antes de falar
sobre essa postura que a meu ver é perdida por parte do governo, nós
precisamos destacar que essa lei que tem vigência, pois enquanto ela
não for declarada inconstitucional tem vigência, ela tem eficácia, ela
não é uma inovação do Maranhão. Essa lei é ipsis litteris, igual à lei
criada em Pernambuco pelo saudoso Governador Eduardo Campos,
ela é igual, ela é uma cópia do Estado de Pernambuco que estava tendo
dificuldades em relação ao comércio interestadual, em relação à
construção civil e terminou fazendo esta lei para regulamentar e dar
segurança tanto para as construtoras de Pernambuco como também
para as empresas fornecedoras que estavam em outro Estado. Então,
este o argumento do governo, que diz que precisa revogar esta lei,
argumento com base que os tribunais estão considerando esta lei
inconstitucional, até pode existir em casos específicos, em casos
concretos. Mas uma demanda judicial, em casos específicos, não tem
capacidade de declarar inconstitucional uma lei. Então, enquanto esta
lei não for declarada inconstitucional ela tem vigência, e é um fato, ela
não foi até o presente momento declarada inconstitucional. Agora, o
que mais me deixa assustado, Deputado Eduardo Braide, é que, na
prática, embora a lei não sendo revogada por esta Casa, na prática, o
governo já está agindo como se ela fosse revogada, na prática, dentro
da estrutura da Secretaria de Fazenda a rotina já é de exigir o pagamento
da diferença da alíquota, que é um absurdo, porque a lei é para
regulamentar as relações, e quando ela não é respeitada pelo Estado, aí
a situação ela fica, a meu ver, muito grave. E é por isso que eu entendo
que o governo está perdido. Então, eu quero aqui já declarar o meu
voto no sentido de não permitir a revogação da lei mesmo com a
Emenda Constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, que trata
sobre o comércio eletrônico, porque esta Emenda à Constituição trata
basicamente da comercialização não presencial, que, de alguma maneira,
é uma forma de salvar os Estados do Norte e Nordeste, que os seus
consumidores compram muito pelo comércio eletrônico. Então, quero
trazer, inclusive o precedente do Ceará, já há uma decisão judicial, no
Ceará, que está afastando a aplicabilidade desta Emenda à Constituição,
pois o Ceará entendeu que lá não é aplicável e por isso buscou o
Judiciário. Então, esta Casa não pode participar do samba do crioulo
doido promovido pelo Governo do Estado, de forma muita específica,
a Secretaria de Fazenda, que eu já recebi informações que tem regionais
que estão adotando como se a lei estivesse revogada e em outras regiões
do Estado os postos estão considerando a lei ainda com vigência.
Então, quero parabenizar V. Ex.ª, acima de tudo, declarar que o meu
voto será contra a revogação da lei, pois eu preciso que o nosso Estado
salve os empregos gerados pela construção civil. E não é estrangulando
as construtoras maranhenses que a gente vai estar contribuindo para a
nossa economia. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Agradeço
o aparte do deputado Alexandre Almeida e lembrar, deputado Alexandre
Almeida, na esteira das suas palavras, que esta lei, quando foi

sancionada em 2009 e aprovada por esta Casa, veio exatamente para
acabar com essa insegurança jurídica. O que o Estado quer trazer agora
é trazer de volta essa insegurança jurídica, mas eu vou além, deputada
Nina Melo. Antes de conceder o aparte ao deputado Levi Pontes, eu
gostaria de explicar para vocês, deputado Sergio Frota, V. Ex.ª que é
empresário...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Depois me consiga um aparte, deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Concedo
já. Como que funciona essa lei? O ICMS do Maranhão, deputado
Sérgio Frota, é 18%. O ICMS de São Paulo, eu estou dando um exemplo
hipotético aqui, para compra de construções civis, é de 7%. Como é
que funciona hoje em dia? Se você compra de São Paulo um produto da
construção civil, que é de 7%, e nós somos 18%, a diferença é de 11%.
Estou dando um exemplo hipotético aqui. O construtor do Maranhão
não paga a diferença de alíquota de 11% porque cada estado tem uma
alíquota diferente. Essa lei veio para unificar. Quanto é que o construtor
paga desde 2009? Apenas 3%. Isso serviu para incentivar a indústria
da construção civil ao longo desse tempo. Mas onde que está a situação
mais grave? É que os 3% que são pagos pela construção civil, com base
nessa lei, vêm integralmente para os cofres do governo do estado. Se
nós revogarmos essa lei, deputado Sérgio Frota, quem está dizendo
não sou eu, é a Emenda Constitucional 87, a diferença de alíquota que
passará a ser cobrada dos nossos construtores civis será a alíquota
verdadeira, aquela que, por exemplo, no Ceará, outro exemplo
hipotético, vamos imaginar que lá o ICMS dos produtos da construção
civil seja de 10% e aqui é de 18%, portanto, a diferença é de 8%. O
Estado não vai mais pagar 3% se essa lei for revogada. Vai pagar 8%,
agora com detalhe, deputado Sérgio Frota, e aí é mais triste: o dinheiro
não vai ficar todo para o governo do estado do Maranhão. Eu vou ler a
emenda constitucional para V. Ex.ªs. Para o ano de 2017, 60% do
ICMS ficará para o Estado do destino, no caso seria o Maranhão que
estaria comprando, e 40% para o Estado de origem. O que isso quer
dizer, deputado Sérgio Frota? Se essa lei for revogada, nós iremos
pesar no bolso do contribuinte maranhense com um detalhe: 40% dos
impostos que serão pagos em 2017 não ficarão para o povo do
Maranhão, deputado Sérgio Frota, só ficarão 60%, pois 40% irão para
o estado de onde foi adquirido o produto. Vejam vocês a perversidade
de se revogar esta lei como pretende o governo do estado. Quem está
dizendo isso não sou eu, é a própria Emenda Constitucional 87, de 16
de abril de 2015, à qual qualquer um de V. Ex.ªs pode ter acesso.
Concedo um aparte ao deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) -
Obrigado, Deputado Braide. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas
por entender que este papel que V. Ex.ª faz e faz muito bem, de
oposição, o senhor é sabedor de que nós vivemos em um país
democrático, em um Estado de direito. E por ser conhecedor de lei, o
senhor é sabedor de que a palavra correta na democracia não seria
sofrer pressões, mas o nosso governo está sim exercendo um governo
democrático e republicano de ouvir além das classes sociais, das
organizações, ouvir o povo que também, e por excelência, é o papel
desta Casa, mas não como V. Exa fala de pressão, e sim de longe de
atingirmos a perfeição. E que este momento vivido, esse Projeto n.º
229 quando foi para a Comissão de Constituição e Justiça, hoje na
nossa reunião ficou muito claro que houve um engano em recolocá-lo,
desde quando V. Exa pediu vistas ao processo. Porque nós também
entendemos, nós que eu digo o governo, todos, que haveria uma
necessidade de um maior diálogo com a participação de todos. E antes
mesmo que fosse autorizado colocar novamente em pauta, por isso
que eu quero deixar muito bem claro que não houve maldade, nem
pressão e nem recuo, o que houve foi o exercício da democracia para
que a gente possa aprimorar e com certeza todos os passos já foram
dados. O deputado da CCJ, o presidente o deputado Marco Aurélio, já
conversou com as entidades, o governador também já conversou com o
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presidente do Sindicato e com absoluta tranquilidade eu quero deixar
aqui muito claro e V. Exa sabe disso, que vamos encontrar sim uma
solução política, uma solução democrática, uma solução que seja boa
para todos. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Levi, eu parabenizo a V. Exa, e aqui quero dar o meu testemunho de
equilíbrio e sensatez não só da sua parte, mas como do presidente da
Comissão de Constituição e Justiça deputado Marco Aurélio, deputada
Francisca Primo que lá hoje se encontrava, da parte da Assembleia eu
não tenho nada a dizer em relação à tramitação desse projeto. O que eu
devo dizer a V. Exa é que pedi vistas desse processo porque eu também
fui procurado. E fui procurado sob o argumento de que o governo não
abriu o diálogo com a categoria. Essa nota que acabei de ler a V. Exa é
uma nota do Sinduscon e eu deixei muito claro, quem disse que não foi
procurado pelo Governo do Estado e que se sentia surpreso com a
revogação dessa lei não foi o deputado Eduardo Braide, foi o presidente
do Sindicato das Empresas da Construção Civil. Eu não fui procurado
só por representantes dos empresários, eu fui procurado também por
representantes dos trabalhadores da indústria da construção civil
preocupados com o possível desemprego que pode ser gerado com a
revogação dessa lei. Então devo dizer e reafirmar, da parte da Assembleia
Legislativa, principalmente no que diz respeito à Comissão de
Constituição e Justiça, eu só tenho a louvar e parabenizar pela
sensibilidade. A minha reclamação e a minha indignação é em relação à
forma como o governo trata, e tratou, essa matéria. Para finalizar,
ainda em relação ao aparte de V. Exa, eu quero acreditar que o governo
que V. Exa defende seja democrático com a participação dele na audiência
pública de hoje à tarde, porque, se há um fórum necessário e importante
para que nós possamos discutir esta questão é onde esteja presente o
Sinduscon, é onde esteja presente o Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria da Construção Civil, a OAB. Ninguém foi convidado que não
esteja diretamente afeto a esta matéria. Eu tenho certeza de que o
secretário de Estado da Fazenda se fará presente para que, de forma
democrática, aí sim eu reconhecerei a democracia do governo de que V.
Ex.ª fala, para que possamos tratar essa questão numa audiência pública
até porque o meu encaminhamento, em nenhum momento, foi desde já
dizer que nós tínhamos que tomar posição A ou B em relação a essa
matéria. Qual foi o cuidado que eu tive até de forma democrática?
Agendar uma audiência pública para que essa questão possa ser
discutida de forma aberta e transparente por aqueles que possam ser
afetados por essa medida do governo do estado. Concedo um aparte ao
deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Eduardo Braide, parabenizá-lo pela temática no
Grande Expediente desta terça-feira e de suma importância. Tão logo
V. Ex.ª tomou conhecimento na CCJ, e aí eu não quero crer que iria
passar na surdina, na calada da noite, porque na verdade tudo isso
tomou esse volume e depois que foi noticiado, depois que V. Ex.ª
pediu vistas. A imprensa também noticiou a possibilidade de votação
na CCJ, principalmente da forma como foi conduzido no final do ano
passado o aumento do ICMS. A população na verdade ficou revoltada
com toda a situação, e o governo que ouve a população na verdade está
ouvindo de forma distorcida, porque não tem ouvido o clamor da
população, não tem ouvido o clamor dos professores, prova disso é
que nós tivemos na semana passada um embate nesse sentido, no qual
os funcionários, os servidores do TJ, do Tribunal de Contas do Estado,
Ministério Público Estadual, da própria Assembleia Legislativa tiveram
aumento nos seus vencimentos, mas os professores foram colocados
em uma outra categoria e tiveram aumento na gratificação. Então tudo
isso diante do olhar da população, que tem reclamado, e não obstante
nós teríamos aí na pauta outra votação que prejudica a população. A
bem da verdade, V. Ex.ª e nós do Bloco Independente, e às vezes
tentam nos taxar de oposição, mas não somos oposição ao governo do
estado, temos a nossa independência no mandato e nas nossas ações

no parlamento estadual, a nossa preocupação na verdade não é com o
Sinduscon, não é com empreiteiros, não é com construtoras, pelo
contrário, é com a população. Então a defesa que V. Ex.ª faz, a defesa
que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa é em defesa da
população. Só no ano de 2016, nós perdemos no Estado do Maranhão
mais de 12 mil vagas no mercado de trabalho na construção civil, sem
levar em conta o aumento do ICMS a partir do dia 15 de março de
2017. Ou seja, com mais esse aumento, com mais a possibilidade desse
aumento de ICMS para a construção civil, nós teríamos com certeza
mais portas de empresas sendo fechadas, mas vagas sendo fechadas e
indo na contramão do que nós pregamos aqui nesta Casa, na verdade o
desenvolvimento do estado do Maranhão. Pelo que se tem visto, o que
se vislumbra não é o desenvolvimento, não é o crescimento e sim o
estancamento e até o declínio do estado do Maranhão. Então parabéns
pela iniciativa e convido os demais deputados, inclusive da base
governista, o presidente da CCJ, deputado Marco Aurélio, e os demais
deputados para que se façam presentes na audiência, a fim de que
possamos ter esse debate democrático na tarde de hoje. No mais,
muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao deputado Wellington do Curso. E quero dar aqui o meu testemunho
que desde o primeiro momento que essa matéria chegou ao
conhecimento de V. Exa, deputado Wellington do Curso, V. Exa tem
sido um soldado na defesa dos trabalhadores da indústria da construção
civil. E essa é a nossa finalidade, é defender exatamente a garantia dos
empregos, dessa que é a indústria que mais gera emprego não só no
Maranhão, mas em todo o Brasil. E é isso que queremos evitar, no
momento de crise onde já tivemos o agravamento dessa crise com o
aumento do ICMS, ainda gerar desemprego na indústria, que mais gera
emprego, eu acho que é realmente muito injusto. E para finalizar,
senhor Presidente, lembrar deputado Sergio Frota, e aí V. Exa pode me
perguntar qual seria o encaminhamento para essa matéria? Eu quero
dizer deputado Sérgio Frota, a V. Exa e ao deputado Carlinhos Florêncio
que essa Emenda Constitucional n.º 087/2015, estabelece que essa
forma de repasse do ICMS que é cobrado da diferença da alíquota
entre Estados, ela vai mudando de ano para ano. Então em 2017, no
inciso III, diz o seguinte: para o ano de 2017, 60% para o Estado de
destino e 40% para o Estado de origem. Para o ano de 2018, deputado
Sérgio Frota: 80% para o Estado de destino e 20% para o Estado de
origem. E inciso V - a partir de 2019, 100% para o Estado de destino.
O que isso quer dizer, deputado Sérgio Frota? Se nós aguardarmos até
o ano 2019, deputado Levi, toda e qualquer diferença de ICMS a ser
paga pela indústria da construção civil ficará nos cofres do estado do
Maranhão, servirá para o povo maranhense. Daí porque já vou dar o
meu encaminhamento em relação a essa matéria que darei na Audiência
Pública de hoje à tarde. O governo do estado aguardou até hoje para
discutir essa matéria. Que aguarde até 2019 que é o tempo que a
economia terá para poder voltar a acelerar novamente, criarmos novos
empregos e em 2019, deputada Nina Melo, quando por força da Emenda
Constitucional, 100% da diferença de alíquota ficar para os
maranhenses, aí sim eu acho que é hora do governo sentar com a classe,
já ir discutindo desde agora, estabelecer um percentual que fique, mas
discutindo com a classe tanto do Sinduscon como principalmente do
Sindicato dos Trabalhadores, porque aí sim a justiça fiscal terá sido
feita. Sabe por que, deputada Nina Melo? Porque se essa lei for revogada
em 2017 ou 2018, se for este ano, 40% dos impostos que os maranhenses
vão pagar irá para os outros Estados. Se for ano que vem, 20% dos
impostos que o maranhense pagar, através da diferença do ICMS, irá
para outros Estados. Não é justo você penalizar os maranhenses mais
ainda, levando dinheiro para outros Estados. Portanto, senhor
Presidente, finalizo a minha participação no Grande Expediente
reforçando que cada deputado possa se fazer presente nessa Audiência
Pública, que tenho certeza será uma audiência tranquila, uma audiência
profícua, uma audiência onde nós teremos a oportunidade de debater,
como bem lembrou o deputado Levi, de forma democrática e de forma
a aperfeiçoar esse Projeto de Lei n.º 229/2016 do Governo do Estado,



QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2017                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
para que não tenhamos nenhum trabalhador maranhense desempregado
e, mais do que isso, aumentar a carga tributária do maranhense. E mais
do que isso, deputada Nina Melo, fazer com que parte desse imposto
vá para outro Estado e não fique aqui nos cofres do estado do Maranhão.
Era o que eu tinha a relatar, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, pela liderança.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu ouvi aqui atentamente o deputado Eduardo Braide
no seu pronunciamento no Grande Expediente e não posso deixar de
registrar aqui minha surpresa, até porque como advogado eu vi
posicionamentos dele que me surpreenderam realmente. Primeiro
chamar para uma audiência pública hoje, mas até onde eu conheço a
audiência pública deveria, deputado Marco Aurélio, ter sido aprovada
na Comissão de Constituição e Justiça. Eu até pediria, se houve essa
votação, que me comunicassem porque até então o que eu sei é que
existe uma reunião, um convite do deputado, legítimo de fazê-lo, mas
não é uma audiência pública, é bem diferente. Eu vi aqui o deputado
querer passar para a opinião pública que o Estado, que ele acusa agora
de voraz aumentador de impostos, querer abrir mão de um recurso,
deputado Marco, porque é isso que o deputado Braide quis dizer aqui,
que o Maranhão deixaria de arrecadar para deixar aqui esse dinheiro e
ficasse em São Paulo ou em Santa Catarina. Realmente é difícil de
compreender. O deputado Eduardo Braide leu aqui uma nota do ano
passado, eu pediria... Nós teremos a oportunidade de ouvir o Sinduscon,
mas, infelizmente, essa situação, deputado Marcos, não é exclusividade
do Maranhão, não é o Maranhão que quer mudar essa regra, todos os
estados estão sofrendo as consequências dessa alteração e da aprovação
da Emenda nº 87 e da interpretação do julgamento de várias matérias
no STJ e STF, onde se decide que construtoras não podem ter inscrição
no ICMS. Aqui eu vou fazer mais um registro, deputado Marco, porque
existia uma orientação do governo explícita para que essa matéria não
fosse colocada em pauta e uma determinação de V. Ex.ª, como presidente
da CCJ, para que ela não fosse também pautada. É prerrogativa de V.
Ex.ª fazer a pauta da CCJ. E aqui, Senhor Presidente, eu peço que a
gente utilize a ferramenta que for adequada para que se esclareça como
essa matéria foi pautada, porque me causa até estranheza a coincidência,
uma semana antes a deputada Andréa Murad vir à tribuna e falar do
assunto. Na semana seguinte, no dia de uma sessão, deputado Marco,
na CCJ bastante movimentada com a presença dos professores, onde
se analisou a MP 230, naquele dia entra na pauta da CCJ. Eu quero
saber com ordem de quem essa matéria entrou em pauta, até porque até
essa discussão não é boa para o Sindicato dos Construtores. Isso não
é uma decisão nossa. Eu vou fazer uma leitura rápida para que a gente
possa fazer um entendimento, para que as pessoas tenham
entendimento. Depois vou distribuir a todos os deputados, vou mandar
imprimir para que a gente possa entender a sistemática da cobrança
dessa lei. Hoje a questão de dizer que o governo do Estado, que assim
como o deputado disse, por nós ficará até 2019, até 2020, nós não
queremos alterar, nós estamos sendo forçados e, veja bem, uma coisa
fundamental que se diga: atualmente, deputado Edilázio, o Estado do
Maranhão é quem arrecada essa diferença, a alíquota de ICMS para
transações interestaduais é de 7%. Então, teoricamente, porque a alíquota
é de 18%, aí o ICMS de São Paulo também é de 18%, mas para
transferência é de 7%, era que se pagasse uma diferença de 11%. Aqui
nós temos a lei, que é essa que está em pauta, que determina que a
construção civil, com inscrição no ICMS, esse que é o problema - e o
STJ já decidiu que as construtoras não podem ter inscrição de ICMS -
paguem 3%. Veja bem, mas nós arrecadamos esses 3%, Deputado
Wellington. E eu tenho muita confiança na boa fé de V. Exa. Nós

arrecadamos esses 3%. Com essa alteração, Deputado Marco, não é
mais o Estado do Maranhão que arrecada; é o Estado de São Paulo que
arrecada. Todo volume repassa. Então veja bem, será que o Estado de
São Paulo vai aceitar 40% de 3%, ou ele vai querer 60% de 11%? Será
que o Estado de São Paulo vai aceitar? Porque aqui eu vi um discurso
que dá a entender que uma lei estadual pode se sobrepor a uma lei
federal. E nós sabemos, o deputado que aqui esteve antes sabe muito
mais do que eu, sabe disso muito mais do que eu. Então eu acho que é
um assunto tão sério. Nós temos que ter um tratamento muito cuidadoso
para que isso não acabe gerando um prejuízo a essas empresas. Repito,
essa questão não é discussão apenas do Maranhão. Não é o Estado do
Maranhão que quer aumentar a alíquota, até porque dessa forma o
Estado tem prejuízo. Todos enfrentam no momento, Deputado
Wellington, esse mesmo problema. O Ceará, o deputado Alexandre
citou um exemplo, lá eles têm uma decisão judicial suspendendo, porque
seria interessante que nós  tivéssemos aqui também, que o
SINDUSCON entrasse  nos mesmos moldes e tivesse esse benefício,
apesar de não ser o ideal. Por quê? Porque no dia em que uma liminar
dessas cair, o Estado pode vir a cobrar o anterior. Eu, infelizmente, eu
não gostaria de ultrapassar muito tempo.  Eu vou pedir,  Senhor
Presidente, para  voltar a falar  no tempo do nosso bloco,  até para
poder ouvir o Deputado Marco Aurélio sobre  o assunto. E aí  eu vou
fazer uma leitura  de como era antes de como era agora para que a gente
possa fazer de uma forma  didática para esclarecer  à população e aos
deputados  também as alterações  e o que isso pode gerar. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Tempo dos Partidos, Bloco Parlamentar
Independente. Deputado Max Barros. Concedo a palavra ao Deputado
Eduardo Braide, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, eu ouvi  com atenção  agora o líder do
Governo falar. E aí eu quero responder  exatamente a todos os pontos
que foram tocados por ele. Primeiro,  dizer  ao líder do Governo  que
essa  audiência não está sendo conduzida por uma comissão, porque
que a comissão que deveria conduzi-la era a Comissão de Assuntos
Econômicos  desta Casa, a quem ela tem  referência de acordo com o
nosso Regimento Interno. E aí eu como deputado estadual já pedi três
vezes, publicamente, Senhor Presidente, e faço agora, mais uma vez, a
Vossa Excelência para que nomeie o membro que está faltando para as
comissões. O Deputado Edilázio Junior está ali, nós já estamos
completando praticamente o segundo mês de trabalho nesta Casa e,
dos sete membros que nós temos na comissão, nós só temos seis. E é
exatamente por isso, Senhor Presidente, que a Comissão de Assuntos
Econômicos não tem nem presidente e nem vice-presidente. Então,
diferente do que pensa o líder do governo, eu não poderia pedir,
Deputada Nina Melo, para uma audiência ser conduzida sem cabeça,
sem que soubesse quem é que conduziria essa audiência. Então, que
sirva de lição a esta Mesa, Senhor Presidente, para providenciar, quem
sabe, já no Diário de amanhã, a publicação do membro que falta do
Bloco tanto do PV, da bancada do PV, como do Bloco de Oposição para
que a gente possa ter a eleição da presidência da Comissão de Assuntos
Econômicos. Por outro lado, eu, em nenhum momento, disse, Deputado
Edilázio Júnior, que essa nota do SINDUSCOM não era do ano
passado. O que eu não vi até agora é uma nota do SINDUSCOM
desdizendo aquilo que ele falou no ano passado. Pelo contrário, o que
eu ouço são os empresários reclamando, os trabalhadores da indústria
da construção civil reclamando, pedindo pelo amor de Deus que essa
lei não seja revogada. Se na audiência de hoje, o SINDUSCOM disser
que é favorável à revogação dessa lei, se o Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria da Construção Civil, Deputada Nina Melo, disser que é
favorável à revogação dessa lei, quem sou eu para dizer o contrário, se
eles que estão diretamente envolvidos? Então, esse é o segundo ponto
que eu quero dizer. Em relação a entrar ou não na pauta da CCJ, eu
gostaria de recomendar ao Deputado Rogério Cafeteira, que é líder do
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governo, que começasse a ler o Diário desta Casa, talvez ele se preocupe
em ler tanto a matéria do governo e esqueça de ler o Diário desta Casa
que no dia 13 de março de 2017, ou seja, um dia antes da reunião da
CCJ, Deputada Nina Melo, trouxe publicada a pauta da reunião da
CCJ. Está aqui no Diário da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e eu vou ler para Vossas Excelências: Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Pauta da reunião ordinária, dia 14 de
março de 2017, terça-feira, horário, Deputada Nina Melo, veja que
tem até o horário. Horário: 8h30. Assunto: parecer de
constitucionalidade e legalidade. Item V da reunião. Está no Diário da
Assembleia. Projeto de Lei Ordinária 229 de 2016, de autoria do Poder
Executivo, que revoga a lei 9.094, de 18 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre a tributação do ICMS relativamente às operações
realizadas por empresas da construção civil e dá outras providências.
Ora, Deputada Nina Melo, diferente do que foi a votação dos professores
que não constava na Ordem do Dia, que não estava publicada no Diário
e que foi aprovada aqui rasgando o Regimento, esta reunião para
apreciação da CCJ do projeto de lei que revoga a diferença de ICMS da
construção civil, está publicada no Diário Oficial desta Casa. Portanto,
eu recomendo ao líder do governo que passe a ler o Diário da Assembleia,
que é muito bom e importante, porque é assim que a gente tem
conhecimento das matérias que tramitam nesta Casa e, certamente, se
assim o tivesse feito, ele poderia ter argumentado e pedido para ser
retirado de vista. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte, Deputada
Nina Melo, e se por um acaso eu não tivesse percebido essa matéria,
não tivesse sido procurado por empregados, trabalhadores da
construção civil, essa matéria certamente teria passado, porque eu li o
relatório e o relatório que era pela aprovação, então teria passado e já
teria sido aprovada pela CCJ. E aí a pergunta que eu iria fazer é: que
discussão ainda haveria necessidade de se fazer se a matéria já teria
passado pela CCJ? Porque o único deputado que eu vi levantar a voz
e pedir vistas dessa matéria fui eu, porque li o diário antes e vi que ela
estava na pauta do dia seguinte. Portanto, deputada Nina Melo, os
argumentos que trago só reforçam aquilo que disse no meu primeiro
pronunciamento, ou seja, o governo retirou essa matéria de pauta porque
realmente está sentindo a pressão da população, deputado Edilázio
Júnior, está sentindo a reclamação do povo que está sentindo no bolso
o aumento da conta de energia, o aumento da conta de telefone, o
aumento da internet, o aumento do combustível, deputado Wellington
do Curso, e é exatamente por isso, pela repercussão e devo dizer
graças à imprensa que divulgou essa matéria, foi que o governo do
estado recuou e pediu que essa matéria não fosse mais levada à frente.
Eu quero que hoje, na audiência pública, e, se assim for, já disse me
curvarei à vontade das partes, que o Sinduscon me diga que é favorável
à revogação desta lei, que diga que isso vai ser bom para eles, para os
empresários da construção civil e que eles garantam, isso para mim é o
mais importante de tudo, deputado Wellington, porque, assim como V.
Ex.ª, minha preocupação é com relação aos trabalhadores da construção
civil. Então, que o Sinduscon garanta que, com a revogação dessa lei,
ele não irá gerar um único sequer desemprego na construção; que com
a revogação dessa lei, deputado Edilázio Júnior, nenhum emprego no
Maranhão deixará de ser criado por conta da revogação dessa lei. E
mais do que isso, eu vou além, V. Ex.ª que é advogado, eu perdoo
aqueles que talvez tentem discutir matérias jurídicas, porque assim
talvez não entendam, mas a súmula do STJ em nenhum momento diz
que as empresas não podem ser inscritas. Eu vou ler para vocês a
súmula do STJ. Súmula nº 432 diz o seguinte: As empresas de construção
civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas
como insumos em operações interestaduais. Mas há uma forte
discussão, deputado Wellington do Curso, se a empresa da construção
civil adquirir um material da construção civil para uso dela, ou seja,
para colocar na sua sede, para uso seu, aí ela deve ICMS e deve pagar.
E é exatamente por isso que a súmula em nenhum momento fala em
retirar do cadastro do ICMS qualquer empresa da construção civil.
Mas o mais importante de tudo, Edilázio, V. Ex.ª sabe de quando é essa
súmula do Superior Tribunal de Justiça? 13 de maio de 2010, deputado

Edilázio Júnior. Essa súmula está em vigor, deputada Nina Melo, há
sete anos.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Um aparte,
deputado?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concedo,
deputada. Aqui eu vi o deputado Rogério Cafeteira dizer que o estado
de São Paulo pode se sentir prejudicado porque está deixando de
arrecadar 40% de ICMS. Ora, deputado Edilázio, essa súmula existe
desde 2010, nós estamos em 2017. Essa lei nunca foi questionada até
hoje, deputado Edilázio Júnior. E sabe por que não foi questionada?
Porque todos os estados agem no mesmo sentido. A diferença do estado
do Ceará é que ele foi para a Justiça, o sindicato, para brigar pela
permanência da alíquota reduzida, para poder brigar pela manutenção
dos empregos dos trabalhadores da construção civil e evitar novos
desempregos. E a diferença do Estado do Maranhão, senhores
deputados, é que aqui o Governo do Estado quer revogar. Para quê?
Para arrecadar mais, deixando bem claro, Deputado Wellington do
Curso, que parte dessa arrecadação não fica com o Governo do Estado,
40% fica com o Estado onde foi adquirido esses produtos, para agravar
mais a crise e gerar mais desempregos. Concedo um aparte à Deputada
Nina Melo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) –
Deputado Eduardo, eu quero parabenizar V. Ex.ª pela diligência e pela
competência que tens exercido na Comissão de Justiça, especialmente
nessa matéria, na qual V. Ex.ª tão bem esclarece para nós parlamentares
de que maneira e qual foi a real intenção do Governo do Estado. E, de
antemão, eu quero me colocar à disposição e me colocar a favor dos
trabalhadores da construção civil. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Obrigado,
Deputada Nina Melo. Agradeço e já finalizo, Senhor Presidente, porque
sei que ultrapassou meu tempo. Mas dizendo, senhores, que fiquei
muito feliz com a declaração do líder do Governo quando ele diz que da
parte do Governo, Deputado Wellington do Curso, essa lei não precisa
ser revogada agora, que pode ficar até 2020. E isso certamente está
gravado e está registrado nas notas taquigráficas desta Casa. E isso me
deixa tranquilo, primeiro, porque nós teremos, aí, sim, Deputado Levi,
de forma democrática como discutir, principalmente com os
trabalhadores da construção civil. Segundo, porque em 2020, Deputado
Levi, qualquer percentual do ICMS que seja cobrado da construção
civil não irá mais um centavo para outro Estado, ficará 100% com o
Estado do Maranhão. E certamente essa é uma declaração que eu irei
cobrar daquele que fala em nome do Governo do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada
Andréa Murad. Ausente. Deputada Nina. Partido Verde. Deputado
Rigo Teles? Ausente. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado
Vinícius Louro? Ausente. Bloco Parlamentar Pelo Maranhão. Deputada
Valéria Macedo, por dez minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, senhoras
deputadas, deputados, galeria, imprensa e todos que nos assistem
através da TV Assembleia. Senhor Presidente, eu venho a tribuna hoje
para registrar a nossa primeira reunião da Procuradoria da Mulher, que
aconteceu semana passada, quando traçamos várias atividades para a
Procuradoria, como projetos de leis que discutimos, debates sobre o
que vamos pautar através de audiências e assuntos pertinentes a todo
o Estado do Maranhão no que se refere à mulher, dando visibilidade a
nossas mulheres. A Procuradoria com a parceria do Fórum das Mulheres
Maranhenses, que estiveram em grande representatividade nesta
reunião, busca fortalecer essas ações, dar voz às mulheres no Estado
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do Maranhão. E durante a reunião como, eu já disse, foi abordada a
questão da violência contra a mulher - inclusive é uma das temáticas
mais abordadas em todas as nossas reuniões - a desigualdade de gênero,
o debate sobre a ausência da mulher no poder e vários assuntos
referentes a alguns municípios que foram colocados. Nós tivemos
também a presença da coordenadora da Delegacia das Mulheres a
delegada Kazumi Tanaka, que ressaltou sobre a importância dessa
articulação entre a Procuradoria da Mulher com os movimentos
feministas. E vamos pautar sempre todos os assuntos envolvendo
todos os movimentos feministas que estão compostos dentro do Fórum
de Mulheres, dentro do Conselho de Mulheres, dentro das Associações
de Mulheres nos bairros. E esses movimentos, como disse Kazumi, os
movimentos das mulheres, os organismos que trabalham no atendimento,
no enfrentamento da violência contra a mulher, eles possam se reunir
sempre para discutir, juntamente com a Procuradoria, para que todos
se apropriem cada vez mais dos assuntos referentes às mulheres, o que
as mulheres vivenciam no estado do Maranhão para que esta Casa de
Leis, a Assembleia Legislativa em parceria com a Procuradoria possa
traçar políticas públicas específicas voltadas para esses assuntos. Este,
como se diz, sempre foi um dos principais objetivos da instalação da
Procuradoria da Mulher, para que possamos apresentar projeto de lei
nesta Casa que realmente contemple as mulheres maranhenses e que
também vá em confronto a vários tipos de discriminação contra a
mulher. Então a coordenadora também do Fórum Maranhenses de
Mulheres, a pesquisadora da UFMA Meire Ferreira que estava presente
na reunião apresentou um projeto que relata sobre a ausência das
mulheres no poder. Segundo a Meire, há poucas mulheres vereadoras
no Estado, representadas apenas por 18% desse total, como deputadas
estaduais não chegamos a 12% e com apenas 06 mulheres nos Legislativo,
o que traz uma sub-representação da democracia. A Meire disse
inclusive, “isso chamamos de sub-representação”. Como se a
democracia estivesse fragmentada, esfacelada, porque não tem mulheres
na representação decidindo os rumos do Estado, o que acontece também
no Brasil. Esse projeto vai buscar sanar essas dificuldades, buscar
alterar esses indicadores para que mais mulheres possam participar da
política. Esse projeto da Meire é um projeto piloto que ela já vem
desenvolvendo aqui na grande ilha e em alguns municípios, poucos
municípios no interior do Estado que capacitam mulheres, algumas
mulheres presidentes de Associação, Vereadoras, algumas mulheres
chaves na sociedade para que elas possam ser multiplicadoras em
todos os assuntos pertinentes às mulheres e que possam também
estimulá-las a entrar para a política, a participar mais, a empoderar as
mulheres do nosso Maranhão. E de acordo com a pesquisadora, esse
trabalho realizado junto com a Procuradoria vai trazer alternativas e
estímulos para que as mulheres participem e passem por formações e
capacitações. Inclusive eu quero, senhores deputados, pedir o apoio
desta Casa para que possamos contribuir com esse projeto da estudiosa
Meire Ferreira, que é uma grande pesquisadora nos assuntos referentes
a mulher e que precisa desse apoio. Inclusive já me coloquei à disposição
nesse sentido, inclusive de emenda parlamentar para ajudar nesse projeto
que dissemina realmente essas palestras, essas ações voltadas para
vários municípios da nossa região. Outro projeto analisado em nossa
reunião foi sobre a participação das mulheres, de movimentos, de
ativistas discutindo pautas nos meios de comunicação. A proposta
seria “As mulheres na mídia”. Inclusive uma proposta muito bem-
vinda por todas que estavam presentes lá na reunião. Inclusive a
presidente do Conselho Estadual da Mulher e membro do Grupo de
Mulheres Negras Mãe Andresa, Lúcia Gato que fez essa proposta,
com toda a parceria, com a Procuradoria e as ações que devem ser
realizadas de forma permanente, como esse trabalho de abordar temas
nos meios de comunicação que envolvam as mulheres. Inclusive, a
nosso pedido, estão desenvolvendo um cronograma de palestras em
que vamos pedir o apoio desta Casa através dos meios de comunicação,
da nossa TV Assembleia, para que possamos ter mulheres, pelo menos
uma vez na semana, participando desses debates através da TV
Assembleia, nas rádios de comunicação afiliadas à TV Assembleia,

para que possamos realmente estar colocando em pauta esses assuntos
que dizem respeito às nossas mulheres no estado do Maranhão. E ela
disse o seguinte, “nós colocamos aqui um trabalho de relação de gênero
e mídia. Nesta proposta os próprios órgãos de comunicação teriam a
presença das mulheres e das atividades discutindo as pautas no período
de seis meses com diferentes abordagens: a questão das mulheres negras,
as mulheres e os trabalhos, como as empregadas domésticas, discutir
as questões trabalhistas, a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha.
Então cada mulher do fórum abordaria um determinado tema de acordo
com o que seria previamente analisado por nós”, afirmou aqui a nossa
querida Lúcia Gato. Enfim, senhores, eu só queria fazer um pequeno
relatório da nossa primeira reunião, com uma grande participação dos
Fóruns de Mulheres, das Associações, dos Conselhos Municipais e
Estaduais da Mulher, de mulheres representativas nos municípios,
principalmente no município da ilha. E também, senhores deputados,
aproveitar e dizer que estamos prestes, o Governo do Estado do
Maranhão em parceria com o Governo Federal estão prestes a entregar,
inclusive tem um convite para esta semana, quinta-feira às 14h, ter
uma visita oficial da ministra Luislinda Valois, ministra de Estado de
Direitos Humanos, na Casa da Mulher Brasileira, aqui próximo ao
Shopping São Luís. É uma casa que é, claro, uma iniciativa do
governador Flávio Dino que já está praticamente concluída, estão
terminando apenas os ajustes de móveis finais, mas que já está toda
coordenada com todos os órgãos que vão fazer parte da Casa da Mulher
Brasileira. Essa Casa é uma inovação no atendimento humanizado.
Claro, é uma iniciativa do governo federal, mas o Estado tem que aderir
a essa iniciativa. Além do atendimento humanizado, nós vamos ter
nesta casa a integração de vários espaços e serviços especializados
para os mais diversos tipos de violência, para atender a mulher nos
mais diversos tipos de violência. Acolhimento nós vamos ter, vamos
ter uma triagem, um apoio psicossocial, Delegacia da Mulher, juizado,
Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia
econômica para as nossas mulheres maranhenses, cuidado das crianças,
brinquedoteca, alojamento de passagem para essas mulheres e também
para as crianças, filhos dessas mulheres, e central de transportes. Então
uma casa completa, onde vários órgãos e instituições ali estão num
mesmo espaço, facilitando a vida dessas mulheres que sofrem algum
tipo de violência ou que precisam de alguma ajuda, evitando inclusive
a via crucis dessas mulheres que, às vezes, para fazer uma denúncia,
têm que ir ao Fórum, tem que voltar na delegacia, tem que ir a vários
órgãos que são distantes, e isso dificulta inclusive que a mulher prossiga
com esta denúncia, buscando seus direitos e buscando também a garantia
da sua segurança. Esta casa, a Casa da Mulher Brasileira, que o
governador está próximo a entregar à população de mulheres
maranhenses e a todas nós, é um dos eixos do Programa da Mulher:
Viver Sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República, que facilita o acesso aos serviços
especializados para garantir, como disse, condições de enfrentamento
à violência e empoderamento da mulher em sua autonomia econômica.
É um passo definitivo do Estado para o reconhecimento do direito que
as mulheres têm de viver sem violência. Portanto, Senhor Presidente,
quinta-feira agora vamos receber a ministra dos Direitos Humanos, a
Senhora Luislinda, que estará fazendo uma visita oficial à Casa da
Mulher Brasileira, para que nós possamos pedir o mais rápido possível,
talvez seja inaugurado na quinta-feira, que o ministério, que o governo
federal autorize que se inaugure esta casa, porque as mulheres
maranhenses precisam muito desse aparato público para que nós
possamos reforçar cada vez mais essa trincheira de combate a todo
tipo de violência contra a mulher. Então aqui quero parabenizar a
iniciativa da secretária da Mulher, Laurinda Pinto, que tem coordenado
esse trabalho de todos os órgãos que estão participando dessa
organização, como o Fórum de Mulheres, como as delegadas das
mulheres; Kazumi que está coordenado esse trabalho agora sendo a
coordenadora das delegacias das mulheres, e todos os outros
participantes que estão organizando esse processo. Em breve, com
certeza, eu quero vir à tribuna dar a notícia já da entrega desta casa para
todas as mulheres maranhenses. Muito obrigada, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Stênio Rezende. Com a palavra, o
deputado Rogério Cafeteira por 15 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu ouvi há pouco a fala do deputado Eduardo Braide
que fez algumas ponderações. Eu diria que a questão da comissão,
deputado Marco Aurélio, eu acho que poderia ter sido apresentada na
CCJ, mas, se o deputado entende de forma diferente, a minha opinião
permanece, mesmo tendo ressaltado aqui que por não ser deputado
talvez eu não deva discutir essas questões, desculpe, por não ser
advogado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Rogério, depois V. Ex.ª me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Lhe
darei, senhor presidente. A questão de ter saído ou não no Diário, não
muda o que eu falei, deputado Marco Aurélio. O que eu disse é que, só
poderia ter ido para pauta com autorização de V. Ex.ª e V. Ex.ª já
declarou que não a deu. Eu quero saber de onde é que surgiu? Quem
autorizou ser colocada? Se for uma falha do funcionário, de qualquer
que seja e que ele assuma. Sobre a sugestão de eu ler o Diário, deputado
Braide, eu sugiro o mesmo a V. Ex.ª que leia com atenção, porque eu
nunca nomeei nenhum funcionário e depois quando houve algum
problema, eu disse que eu não lembrava que tinha nomeado e tinha
nomeado errado. Então, V. Ex.ª tem que ficar mais atento a documento
que assina e a leitura do Diário. Eu vou fazer aqui, deputado Marco, só
uma leitura como era antes da emenda 87/2015 e agora, como era a
cobrança. Antes da Emenda 87, Emenda Constitucional: A aquisição
interestadual de mercadoria para consumo por pessoa jurídica inscrita
no cadastro de contribuinte do ICMS, que (empregará estes bens na
prestação de serviços a cobrança interestadual será de 7% na saída
da mercadoria). E aqui será pago a diferença. Exemplo, se a alíquota
aqui do Maranhão é 18% e saiu com uma alíquota de 7% de São Paulo,
aqui se pagaria a diferença de onze por cento.  Quando o adquirente é
um do consumidor final, Deputado. O que é consumidor final?  É a
pessoa física que não tem inscrição no ICMS. Não era inscrito... Quando
o adquirente consumidor final não é inscrito no cadastro do contribuinte
do ICMS, pessoa física, o produto da arrecadação ficava no Estado de
origem, pois era cobrada a chamada alíquota integral de dezoito por
cento para o Estado de origem. Não havia pagamento de diferencial de
alíquota, pois já era cobrado dezoito por cento na origem. Essa injustiça
com os Estados consumidores se aprofundou com o aumento do
comércio eletrônico, que foi o que gerou essa lei em 2009. Essa lei que
hoje é discutida. Pelos Estados aumentou, se aprofundou o aumento
do comércio eletrônico e das arrecadações de ICMS pelos Estados
mais pobres. Processo que deu origem à Emenda Constitucional nº 87/
2015 para a partilha do ICMS nas vendas interestaduais a não
contribuintes, que vem numa escala. E o Deputado Eduardo Braide
aqui já o falou que em 2019 essa arrecadação será totalmente destinada
ao Estado final, o Estado que adquiriu o bem.  Nessa situação as
construtoras se inscreviam no cadastro de ICMS, compravam
mercadorias com alíquotas de sete por cento no Sul, Sudeste do País, e
deviam pagar o diferencial de ICMS de onze por cento ao Maranhão.
Foi feito um acordo e teve origem essa Lei nº 9094/2009, que substituiu
a alíquota de onze para uma alíquota de três para esses contribuintes,
Deputado Marco.  A tributação do ICMS após a emenda de 87, como
ficou? Essa controvérsia acabou. A partir dessa data, toda a operação
deve haver a planilha do ICMS entre o estado de origem e o de destino
da mercadoria. A carga final é de 18%. O estado de origem fica com 7%
e o destino, com 11%. Por pressão dos estados mais ricos, esses 11%
foram divididos. Então, até 2018, em 2019, como já foi dito aqui, toda
a arrecadação ficará com o estado de destino. A responsabilidade pelo

pagamento diferencial foi dividida. Nas vendas entre contribuintes do
ICMS nada mudou, já havia a partilha com a cobrança da alíquota
interestadual de 7% e o pagamento diferencial de 11% pelo adquirente,
também contribuinte do ICMS. Nas vendas ao consumidor final não
contribuinte do ICMS, também deve ser usada alíquota interestadual
de 7% e a partilha, a diferença da alíquota de 11% entre o estado de
origem e o destino da mercadoria em proporções percentuais até 2019,
onde 100% da diferença ficam com o estado de destino. Qual é a
questão hoje? É que existem decisões onde as construtoras não são
consideradas, não podem ter inscrições de ICMS, por isso não pode
haver essa diferenciação. A responsabilidade pelo pagamento é do
remetente da mercadoria. Atualmente, o que vai determinar sua
submissão à regra é a decisão voluntária da construtora de inscrever o
nome no ICMS no entendimento do Maranhão, o que se mantém é
isso, mas, deputado, qual é a grande questão? É que hoje o estado do
Maranhão não arrecada mais a diferença. Quem arrecada tudo e faz a
transferência é o estado de origem. Por isso esse nosso temor de que
em alguns casos, principalmente num momento desses de crise, o
Estado de São Paulo, por exemplo, aperte essa questão, seja mais
rígido nessa questão e, dessa forma, nos coloque em uma posição de
desvantagem. Eu acho, inclusive, que a questão de judicializar seria
interessante. Agora deve partir do SINDUSCON, que se construa uma
situação pelo menos parecida com a do Governo do Ceará. Pois não,
Deputado Marco.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Deputado Rogério, obrigado pelo aparte que concede. Somente
para esclarecer uma situação que acabou sendo imputada ao Governo,
uma iniciativa de acelerar a tramitação da matéria aqui nesta Casa. O
Parlamento é independe, mas tem harmonia como prevê o próprio
texto constitucional. E nós temos esta sintonia no que diz respeito às
discussões que têm sido feitas com os setores. O projeto de Lei nº 229,
que está nesta Casa, foi enviado no ano passado. O próprio
SINDUSCON e FIEMA já vinham no diálogo desde o final do ano
passado com o Governo do Estado. E quando eu retornei à presidência
da CCJ, eu recebi também a visita do Presidente do SINDUSCON e de
dirigentes da FIEMA solicitando que esta matéria não viesse à pauta.
E dialoguei com o Secretário da Fazenda Marcellus Ribeiro, que
confirmou este diálogo que está havendo com a classe e já vinha
seguindo. A falta de um consenso impedia esta seguir em tramitação
aqui neste momento na Comissão de Constituição de Justiça, onde eu
recomendei à Assessoria da CCJ que não colocasse a matéria em pauta
por várias vezes. Equivocadamente, a matéria foi colocada na pauta e
por falta de uma revisão minha numa sessão, não só na sessão, mas
num período que foi muito agitado, com muitas demandas, com reunião
muito disputada que foi a penúltima reunião da CCJ e por falta de uma
revisão minha, a matéria acabou entrando na pauta. O deputado solicitou
vistas que foram concedidas. A partir desta identificação, o próprio
presidente do Sinduscon, Fabio Naus, me ligou logo em seguida e a
gente identificou que o projeto estava na pauta de forma equivocada. A
gente retirou o mesmo equívoco que houve de ter sido colocado na
pauta sem que houvesse um consenso. E havia sido esse compromisso
de não colocarmos essa matéria, um compromisso nosso mesmo com
o Sinduscon. Da mesma maneira, nós corrigimos retirando a matéria da
pauta. Um erro que foi feito na própria comissão e corrigido pela
própria comissão onde nem o governo interferiu para enviar, para
apressar a tramitação do projeto e nem tampouco interferiu para que
fosse retirado. Foi um equívoco cometido na comissão e corrigido na
comissão. O saldo positivo é que os diálogos não só que já havia entre
governo, entre Secretaria da Fazenda, Casa Civil e várias secretarias do
governo do estado com os representantes da construção civil, esses
diálogos se ampliam também para esta Casa e é mais do que pertinente
que as mais amplas discussões ocorram, agora, eu quero deixar bem
claro, que foi um equívoco o projeto estar na pauta da CCJ, na penúltima
sessão, fato este que foi corrigido por própria deliberação nossa onde
emite inclusive uma nota reiterando que a matéria não estará em pauta,
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não entrará em discussão até que se feche esse consenso entre Governo
e Sindicato da Construção Civil, onde esta Casa participará amplamente,
não tenho dúvida disso. O que eu só quero refutar é que não houve
nenhum tipo de estímulo do Governo em apressar a tramitação deste
projeto e também não houve nenhum tipo de iniciativa do Governo em
pedir para retirar por pressão popular porque o erro ocorreu na própria
comissão, por este equívoco que mencionei e foi corrigido por decisão
nossa também e fica o nosso compromisso de acompanhar este diálogo
entre Governo e setores da classe da construção civil, Deputado
Rogério. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Obrigado, Deputado Marco, e aqui só para deixar mais claro a posição
do Governo, primeiro, Deputado Marco, V. Exa. sabe, até por que V.
Exa. ontem foi acionado várias vezes pelo Palácio para que a gente
desse uma explicação, por que essa matéria, que não é desejo do
Governo, tivesse entrado em pauta. E V. Exa. já prestou os
esclarecimentos. Quero reiterar aqui que o Governo não tem o menor
interesse de votar esse projeto agora, não fossem causas políticas,
questões políticas, eu sugeriria que nós tivéssemos pedido já o projeto
de volta enquanto se faz o debate, mas, infelizmente, na hora em que
você propõe uma coisa dessas, você já prepara a manchete do jornal no
outro dia: “Governo Recuou”. E aí aparece logo o pai da criança para
dizer que ele que resolveu tudo, que ele que tirou de pauta, que ele que
voltou. Então nós vamos permanecer, Deputado Marcos, em constante
debate com as áreas interessadas. Vamos construir uma solução. Aqui
o Deputado Eduardo Braide falou que as decisões são de 2010. E são
realmente! Mas por que isso veio à tona agora? Porque só em 2015,
Deputado Marco, é que houve a emenda constitucional que muda a
repartição do ICMS. Então os Estados de antes, que veem em 2019 o
fim dessa arrecadação, hoje querem aproveitar até 2019 para arrecadar,
Deputado Marcos, o máximo que puderem. Porque antigamente o que
eles ficavam com os 7% a partir de 2019 eles não vão ficar com nada.
Então imagine um Estado como São Paulo, o que ele deixará de arrecadar
nesse sentido. Então obviamente que ele quer diminuir a perda dele até
2019. Esse é o fato que hoje gera essa questão, que não é, repito, uma
questão do Estado do Maranhão. Se fosse, o Ceará não precisaria. O
Deputado Eduardo Braide falou da questão do Ceará. Se fosse assim,
se fosse uma questão local, o Ceará não teria o que entrar na Justiça,
porque a situação é outra. Essas decisões do STJ realmente são de
2010 e, na verdade, não causaram nenhum efeito prático porque não
havia interesse, não havia dinheiro envolvido. No momento em que há
e a perda dos Estados maiores, nós infelizmente hoje vamos ficar,
deputado Braide, um pouco à mercê das questões de São Paulo. Vamos
dizer que São Paulo não queira emitir uma nota com 7% para o
Maranhão, nós não temos nenhuma ferramenta que possa obrigá-lo a
fazer, porque nós vamos emitir com 18% e vamos fazer a reposição.
Esse é o nosso grande medo e por isso que é importante que a gente
consiga, todos juntos, oposição, governo, todos juntos, que a gente
possa conseguir uma solução que contemple esse setor que é tão
importante para a nossa economia. Era o que eu tinha a dizer, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente pela ordem, pela liderança do Bloco Parlamentar
Independente, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Eduardo Braide por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu ouvi atentamente
o líder do governo, deputado Rogério Cafeteira, e inicio as minhas
palavras, deputado Rogério Cafeteira, dizendo que vou seguir um apelo
que V. Ex.ª fez um tempo atrás para a gente manter um nível nos

debates aqui nesta Casa. Então, exatamente seguindo o apelo que V.
Ex.ª fez, eu vou manter o nível dos debates e não vou cair nas
provocações de V. Ex.ª. Se tivesse que cair, eu teria que falar algumas
coisas a respeito também, mas acho que esta tribuna é sagrada e não
merece isso da nossa parte. Tenho certeza que daqui para frente teremos
bons embates aqui e que sei que os embates que sairão, sairão frutos
importantes para o povo do Maranhão. Mas dizer que ao menos
concordamos em um ponto, que já é um avanço, de que a partir de 2019
a diferença de alíquota de ICMS ficará toda para o estado do Maranhão.
E não, se essa lei for revogada este ano, onde claramente estipula a
Emenda Constitucional n.º 087/2015, de que 40% desses recursos
ficarão para os outros Estados. Eu acho que isso já é um grande avanço,
porque sendo assim, deputado Wellington do Curso, e tendo ouvido
claramente que o governo não tem pressa em aprovar essa matéria, fica
ratificado o nosso encaminhamento para que essa matéria possa ser
discutida e aguarde o ano de 2019. Até porque nós não tivemos nenhum
questionamento de ordem legal em relação a essa Lei n.º 9.094, de
2009. Por outro lado, fica aqui o convite aos deputados desta Casa,
mais uma vez, para que participem desta Audiência Pública que
acontecerá logo mais, às 15h, no Plenarinho desta Casa. E dizer que
fico, deputado Wellington, muito tranquilo em relação a tudo aquilo
que falamos sobre esse assunto, tanto eu como V. Exa, porque nada
mais foi feito pelo líder do governo do que confirmar todos os
argumentos que foram trazidos aqui. A exceção de um, e qual é, deputado
Wellington do Curso? Que estão procurando um culpado pela tramitação
desse projeto nesta Casa. Parece até brincadeira, senhor Presidente
Deputado Vinícius Louro, mas agora vai iniciar uma verdadeira caça às
bruxas aqui na Assembleia para descobrir quem é o funcionário culpado
pelo Projeto do ICMS, que está tramitando nesta Casa. Ora, senhor
Presidente, isso parece até uma brincadeira, deputado Wellington do
Curso, dizer que o Governo não sabe e não tem conhecimento das suas
intenções, principalmente no que diz respeito aos projetos que tramitam
nesta Casa, eu vou até relevar essa colocação que foi feita pelo líder do
governo. No mais, dizer que tenho certeza de que todos os argumentos
que foram colocados aqui pelo líder do governo serão certamente
colocados por ele na Audiência Pública, onde certamente é o fórum
adequado para que nós possamos participar desta discussão, Senhor
Presidente. Era o que tinha a relatar, Senhor Presidente, reafirmando o
compromisso e aqui quero fazer, Deputado Fábio Macedo. V. Ex.ª que
está no exercício da Presidência, mais um apelo, este é o quarto apelo
que faço nesse sentido. Eu peço que V. Ex.ª no exercício da Presidência
nomeei os membros que faltam para a Comissão. Estou, Deputado
Fábio Macedo, há 6 anos, como Deputado Estadual, aqui nesta Casa,
e nunca vi o que está acontecendo agora, a ausência de um membro nas
comissões. E aí quero lembrar a V. Ex.ª, o número de sete das comissões,
que é um número ímpar, é exatamente para que nós não tenhamos
nenhum empate em nenhuma votação, porque em caso de empate será
desempatado pelo 7º membro. Por outro lado, nós chegamos a situação
como essa em que os Deputados querem fazer uma Audiência Pública
para que seja conduzida e eu vou dar um exemplo a V. Ex.ª, logo que os
trabalhos nesta Casa voltaram, eu solicitei por meio de um requerimento
e ele está pendente há mais de um mês para que Comissão de Assuntos
Econômicos desta Casa vá até o município de Açailândia e discuta a
crise das guserias no município de Açailândia. E eu estou impedido,
Deputado Fábio Macedo, neste momento na Presidência da Assembleia,
de me dirigir até o município de Açailândia para discutir essa questão,
porque a Comissão de Assuntos Econômicos não tem nenhum
presidente, nenhum vice-presidente. Portanto, fica reforçado mais uma
vez, e aí vou mais além, deputado Fábio Macedo, eu tenho certeza de
que V. Ex.ª conhece o regimento interno que é muito claro: quando
líderes do bloco não indicam aqueles que irão fazer, o presidente, após
15 dias, tem a prerrogativa de fazer a nomeação para os membros da
comissão. Fica, portanto, o pleito a V. Ex.ª para que a gente possa
nomear, quem sabe já no Diário de amanhã, os outros membros e
possamos fazer as eleições das outras presidências das comissões da
Casa na Assembleia Legislativa.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Eduardo Braide, essa semana ainda
pode ter certeza de que a Mesa vai resolver a nomeação dos presidentes
das comissões que V. Ex.ª citou.

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

Resumo da Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte de março de dois mil e dezessete.

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

Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

Campos.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida,  Ana do Gás, Andréa Murad,  Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e  Zé Inácio. Ausentes: Adriano Sarney, Antônio
Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edivaldo Holanda, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Max Barros, Paulo Neto, Ricardo Rios e
Valéria Macêdo. O Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Júnior Verde, Raimundo Cutrim, Wellington do Curso,
Cabo Campos, Graça Paz e Zé Inácio. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Rafael Leitoa e Sérgio Frota ficaram
transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro turno, sob regime de tramitação ordinária, a
discussão e votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 002/
2016, de autoria do Deputado Júnior Verde, que acrescenta o § 2º ao
Artigo 252 da Constituição Estadual, para assegurar a equidade de
acesso aos Conselhos Tutelares. Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que acatou Emenda oferecida
pelo relator Deputado Rafael Leitoa esta Emenda foi aprovada por
votação nominal, com 25 (vinte e cinco) votos dos seguintes Deputados:
Alexandre Almeida,  Ana do Gás, Andréa Murad,  Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,  Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto Costa,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Vinícius Louro e Zé Inácio. Em único turno
foi aprovada a Medida Provisória nº 231/2017, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem 007/2017), que institui, no âmbito do Programa
Mais Empregos, apoio financeiro às microempresas e empresas de
pequeno porte. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foi aprovado o Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, com parecer
favoravel da Comissão de Constituição,  Justiça e Cidadania. Em
segundo turno, regime de prioridade o Plenário aprovou o Projeto de

Lei nº 218/2016, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 091/
2016), que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência da cobrança
judicial da dívida ativa considerada de pequeno valor e 233/2016,
também de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 111/2016), que
revoga dispositivo da Lei nº 7.799/02, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Estado, para derrogar a possibilidade de adoção de regime
especial, pelo Secretário de Estado da Fazenda, para concessão de
benefício fiscal. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados e encaminhados à redação final, devido a acolhimento de
Emendas os Projetos de Lei nºs: 187/2016, de autoria do Deputado
Josimar de Maranhãozinho, que  dispõe sobre a produção, distribuição
e comercialização de embalagem de cimento, no âmbito do Estado do
Maranhão e 201/2016, de mesma autoria, que insere no calendário
oficial do Estado do Maranhão, o “Festejo de São Sebastião”, no
Município de Carutapera. Em seguida, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 094/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
subscrito pelo Deputado Cabo Campos, encaminhando Mensagem de
Congratulações ao Prefeito Municipal de Alto Alegre do Maranhão,
Senhor Emanoel da Cunha Santos Aroso Neto, pela passagem de seu
aniversário, em 14 de março do ano em curso; 100/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, encaminhando Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Grupo Mirante de Comunicação pela celebração
dos 30 anos de fundação da TV Mirante; 101 e 102/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo e do Deputado Adriano Sarney, solicitando que
sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de Congratulações e
encaminhada Mensagem ao Sistema Mirante de Comunicação, na
pessoa da Presidente do Grupo Mirante, Senhora Teresa Sarney, pela
passagem de seu 30º (trigésimo) aniversário, no dia 15 de março do ano
em curso. Os requerimento nºs: 078, de autoria do Deputado Wellington
do Curso e 091/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, foram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária devido ausência dos
respectivos autores. Sujetos a deliberação da Mesa foram deferidos:
Requerimentos nºs: 103/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, encaminhando Mensagem de Pesar à família do Senhor Elizair
Faria da Silva, extensiva à Livraria Maranata, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 13 de março; Requerimentos nºs 104 e 105/2017, de
autoria dos Deputados Wellington do Curso e Cabo Campos, subscritos
pelos Deputados Levi Pontes e Júnior Verde, encaminhando Mensagem
de Pesar à família do 3º Sargento Ozienne Silva Queiroz, extensiva ao
16º Batalhão de Polícia Militar de Chapadinha, pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 14 de março do ano em curso. Na forma do Art. 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 106/2017, de autoria do Deputado
Alexandre Almeida; 108/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney
e Requerimentos nºs 109 e 110/2017, de autoria da Deputada Francisca
Primo. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se a Deputada Andréa
Murad falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado
Sousa Neto pela Liderança deste Bloco. O Deputado Rogério Cafeteira
falou pela Liderança Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
21 de março de 2017.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
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Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano

Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho e Roberto
Costa. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”.
Determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projetos de Lei
nºs: 030/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui
o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser
desenvolvido em escolas públicas, no âmbito do Estado do Maranhão;
031/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a doação de brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-
juvenil e vestuário apreendidos no Estado;  032/17, de autoria do
Deputado Wellington do Curso,  que institui a Semana Estadual de
Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos, a ser realizada
anualmente na primeira semana do mês de junho; 033/17, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, dispondo sobre “Disque Denúncia de
Maus-Tratos aos Animais” no âmbito do Estado do Maranhão; Moção
nº 003/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, com
Manifestação de Aplausos e admiração ao Senhor Gustavo Pereira
Silva, promotor substituto da Promotoria de Justiça da Cidade de
Barreirinhas. Requerimentos nºs: 086/17, do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente sessão o Projeto de Lei nº
003 /2017, de sua autoria, que dispõe sobre a instituição do “Dia
Estadual de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas” e
dá outras providências; 087/17, do Deputado Wellington do Curso, ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e à Secretária
Municipal de Meio Ambiente, Senhora Maria de Lourdes Maluda
Cavalcanti, solicitando que encaminhem informações referentes ao
Projeto de Bem Estar Animal desenvolvido pela atual Gestão Municipal;
088 e 089/17, da Deputada Nina Melo, seja registrado nos anais desta
Casa Mensagem de Congratulações à população do Município de
Mirador, pela passagem de seu 79º (septuagésimo nono) aniversário,
bem como à população do Município de Barão de Grajaú, pela
passagem de seu 106º (centésimo sexto) aniversário, que ocorrerão no
próximo dia 29 de março; 090/17, do Deputado Othelino Neto,
solicitando que seja votado em regime de urgência, em Sessão
Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei nº 029/17, que dispõe sobre o reajuste dos servidores da Assembleia
Legislativa do Maranhão; Indicações nºs: 243/17, do Deputado Júnior
Verde, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, com
encaminhamento para o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos
Eduardo Lula, solicitando, em caráter de urgência, a disponibilização
de uma ambulância para o Município de Duque Bacelar, neste Estado;
244/17, do Deputado Júnior Verde, ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Camarão, para que proceda a construção de uma escola
no Bairro Parque Araçagy, no Município de Ribamar; 246/17, do
Deputado Léo Cunha, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, solicitando a construção de 2.000 metros de bloquetes
para cada povoado: Povoado Boa Vista, Povoado Pedro Lourenço,
Povoado Baixa Fria e Povoado Zé Grosso do município de Paulo
Ramos, neste Estado; 247 e 248/17, do Deputado Sérgio Frota, ao
Governador do Estado, solicitando que seja doada uma viatura, bem
como uma ambulância para o Município de Santo Antônio dos Lopes;
249/17, da Deputada Nina Melo ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando providências no sentido de
solucionar a situação precária da saúde no Município de Santa Luzia

do Paruá; 250/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
setor competente, que em complementação à obra do Engenho Central
de Pindaré-Mirim, que proceda a estudo de viabilidade sobre a
revitalização da área de entorno que compreende o Cais, as ruas e as
praças no centro de Pindaré-Mirim; 251/17, do Deputado Bira do
Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
para que determine ao Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Senhor Jhonatan Almada, a realização de um estudo de
viabilidade sobre implantação de uma unidade vocacional do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA no Povoado
Alegria, Município de Primeira Cruz; 252/17, do Deputado Bira do
Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
para que determine ao Secretário de Estado Ciência, Tecnologia e
Inovação, Senhor Jhonatan Almada, que leve o Programa “Luminar:
Caravana da Ciência” para Serrano, bem como inclua o referido
Município no cronograma do “Aulão do ENEM”; 253/17, do
Deputado Bira do Pindaré ao Diretor Presidente da Empresa de
Telefonia Claro, Senhor José Antônio Guaraldi Félix, solicitando a
regularização dos serviços de telefonia móvel e internet em Serrano do
Maranhão; 254/17, do Deputado Stênio Rezende, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando-lhe providências no sentido
de que seja disponibilizada uma viatura policial, com tração 4x4, para
a Delegacia de Polícia do município de Vitorino Freire; 255 a 263/17,
do Deputado Stênio Rezende, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando-lhe uma viatura policial, com tração 4x4, para as
Delegacias de Polícia dos Municípios de Olho D’Água das Cunhãs,
Tufilândia, Bela Vista, Alto Alegre do Pindaré, Paulo Ramos, Raposa,
Barão de Grajaú, Cedral, Santa Luzia; 264 a 266/12, ainda do Deputado
Stênio Rezende, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando que sejam disponibilizadas ambulâncias para os Municípios
de Vitorino Freire, Olho D’Água das Cunhãs e Tufilândia; 267/17,
ainda do Deputado Stênio Rezende, Senhor Presidente, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que providencie a
pavimentação da estrada MA-008, no trecho que liga as cidades de
Vitorino Feire a Paulo Ramos; 268 a 275/17, do Deputado Stênio
Rezende, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Secretário
de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando-lhes providências no sentido de que sejam disponibilizadas
ambulâncias para os Municípios de Bela Vista, Alto Alegre do Pindaré,
Paulo Ramos, Raposa, Barão de Grajaú, Cedral e Santa Luzia; 276 e
277/17, também do Deputado Stênio Rezende, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretario de Estado da Saúde, Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, respectivamente, solicitando-lhes
que seja disponibilizada uma viatura policial, e uma ambulância para o
Município de Santa Inês; Indicações nºs: 278/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, e à Secretária Municipal de Meio Ambiente, Senhora Maria de
Lourdes Maluda Cavalcanti, solicitando-lhes a implantação de um plano
de ação animal, que consiste em mutirões e visitas a bairros a fim de
garantir ações preventivas e de proteção aos animais de rua; 279/17, do
Deputado Wellington do Curso, ao Superintendente do IBAMA no
Maranhão, Senhor Pedro Leão da Cunha Soares Filho, solicitando que
intensifique as campanhas educativas sobre o tráfico de animais
silvestres; 280/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal
de Educação, Senhor Moacir Feitosa, solicitando incorporação no
calendário letivo da rede municipal de ensino, políticas de Educação
Ambiental; 281/17, do Deputado Wellington do Curso, ao prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Senhora Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho,
solicitando a implantação do Projeto “Cavalos de Lata” em São Luís;
282/17, do Deputado Wellington do Curso ao Governador do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, e a Diretora Geral do DETRAN MA -
Departamento de Trânsito do Maranhão, Senhora Larissa Abdalla
Britto, solicitando a implantação de campanhas educativas para
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motoristas e melhoria da sinalização nas vias onde há travessia da
fauna silvestre em todo o Estado do Maranhão; 283/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Maria de Lourdes
Maluda Cavalcanti Fialho solicitando que articule a distribuição de
coleiras antiparasitas em áreas endêmicas de Leishmaniose, vulgo
Calazar; 284/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Lula, solicitando que apreciem a possibilidade de
implantar o Programa de Terapia Assistida por Animais (TAA), nos
hospitais públicos do Maranhão, especificamente, os de tratamento
de câncer; 285/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Senhor Jeferson Portela, solicitando que aprecie a
possibilidade de implantar videomonitoramento na Praça dos Gatos,
situada próximo a Avenida Vitorino Freire, no Bairro Areinha, em São
Luís; Indicação nº 286/17, do Deputado Wellington do Curso, ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e à Secretária
Municipal de Meio Ambiente, Senhora Maria de Lourdes Maluda
Cavalcanti, solicitando que apreciem a possibilidade de realizar
parcerias a fim de garantir campanhas de castrações gratuitas, sobretudo,
nos pontos em que há mais casos de animais abandonados; 287/17, do
Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, e ao Secretário Municipal de Educação,
Senhor Raimundo Moacir Mendes Feitosa, solicitando que apreciem a
possibilidade de desenvolver campanhas educativas de adoção e posse
responsável nas escolas públicas de São Luís; 288/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, e à Secretária Municipal de Meio Ambiente, Senhora Maria de
Lourdes Maluda Cavalcanti, solicitando que apreciem a possibilidade
de efetivar o tratamento antirrábico preventivo para animais de rua;
289/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Meio Ambiente,
Senhor Marcelo Coelho, solicitando que apreciem a possibilidade de
implantar o Programa “Multiplicadores Ambientais”, a fim de capacitar
jovens para ajudar a preservar o meio ambiente no Estado do Maranhão;
290/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, a reestruturação da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, a fim de que seja capaz de atender as
demandas relatadas pelo movimento em defesa dos animais; 291/17,
do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Camarão solicitando que desenvolva ações de Educação
Ambiental pela Secretaria de Estado da Educação; 292/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Educação, Felipe Camarão
solicitando a incorporação no calendário letivo da rede estadual de
ensino, políticas de Educação Ambiental; 293/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior e ao Secretário Municipal de Educação, Moacir Feitosa
solicitando que desenvolva ações de Educação Ambiental pela Secretaria
Municipal da Educação; --------------- 294/17, do Deputado Raimundo
Cutrim, ao Senhor Governador, Flávio Dino, bem como ao Secretário
de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula solicitando que seja
encaminhado em regime de urgência uma ambulância para a Cidade de
Turiaçu; 295/17, da Deputada Valéria Macêdo, ao Presidente da
Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, Senhor Augusto
Miranda da Paz Júnior, solicitando a Implantação do Programa “Luz
Para Todos” para a Região do Povoado São Pedro, Município de Balsas,
neste Estado; 296/17, da Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando a uma Viatura para a
Guarda Municipal de Porto Franco, neste Estado; 297/17 da Deputada
Valéria Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Segurança, Senhor Jefferson Portela, solicitando
uma ambulância para a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado

do Maranhão. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido e concedeu a palavra ao
Deputado Raimundo Cutrim que parabenizou o Governador pelo seu
compromisso com o povo do Maranhão destacando a entrega de
ambulâncias em vários municípios e a perfuração de poços artesianos.
Em seguida a Deputada Graça Paz relatou sua participação no seminário
que trata das ações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) que contou com a presença
de aproximadamente 110 prefeitos interessados em aproveitar dos
recursos desta Companhia para desenvolver o Maranhão. A Parlamentar
explicou que a CODEVASF é uma empresa pública vinculada ao
Ministério de Integração Nacional que promove o desenvolvimento e
a revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru
e Mearim, mobilizando investimentos públicos para a construção de
obras de infraestrutura, particularmente, para implantação de projetos
de irrigação e de aproveitamento dos recursos hídricos. Por sua vez, o
Deputado Bira do Pindaré relatou sua participação na Audiência Pública
realizada na cidade de Pindaré-Mirim, na última sexta-feira para
apresentação do projeto de restauração do Engenho Central que,
segundo o Parlamentar, foi bastante aclamado pelos presentes. Também
destacou outras reivindicações apresentadas na audiência como a
revitalização do Farol da Educação e a restauração do CAIC de Pindaré-
Mirim. O Deputado Professor Marco Aurélio, com a palavra, relatou
sua participação na aula inaugural da UEMASUL, no Campus de
Imperatriz, destacando o apoio recebido da Secretaria do Estado da
Infraestrutura para garantir a reforma e a ampliação do novo Campus,
bem como da Segep e da Casa Civil para implementação dos cargos. Na
sequência, o Deputado Júnior Verde relatou sua visita ao município de
Caxias para participar de um evento do Projeto Bombeiro Mirim,
destacando a Política Estadual de apoio à educação, e também a
distribuição de ambulâncias realizada pelo Governo do Estado aos 217
municípios maranhenses. Por fim, a Deputada Valéria Macêdo solicitou
ao Governador Flávio Dino a recuperação da MA-138 que liga o
Município de Estreito a São Pedro dos Crentes e solicitou a instalação
de Posto Policial permanente com lotação de policiais no distrito de
São João das Cachoeiras de Itapecuru, no Município de Carolina.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que os Deputados Wellington do Curso, Rafael
Leitoa e Eduardo Braide ficaram transferidos para a próxima Sessão e
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em
primeiro turno sob regime de prioridade do Projeto de Lei nºs 218/
2016, de autoria do Poder Executivo (Mensagem 091/2016), que dispõe
sobre o não ajuizamento e a desistência da cobrança judicial da dívida
ativa considerada de pequeno valor. Com pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle bem como do Projeto de Lei nº 233/
2016, também do Poder Executivo (Mensagem 111/2016), que revoga
dispositivo da Lei nº 7.799/02, que dispõe sobre o Sistema Tributário
do Estado, para derrogar a possibilidade de adoção de regime especial,
pelo Secretário de Estado da Fazenda, para concessão de benefício
fiscal. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, foram estes projetos aprovados e encaminhados ao segundo
turno de votação. Os Projetos de Lei nºs 187/2016 e 201/2016, de
autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho, foram transferidos
para a próxima Sessão devido à ausência do autor em Plenário. Sujeitos
à deliberação da Mesa, o Presidente anunciou o Requerimento nº 078/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
expediente ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando informações referentes às cópias integrais dos
processos licitatórios autuados ou que estejam em andamento,
pareceres ou notas técnicas, empenhos e inscrições em restos a pagar,
ordens de pagamento, notas de crédito, prestações de contas, ou seja,
cópias de todos os documentos relacionados a esse pedido de
contratação de empresas para execução dos projetos de construção da
obra da Ponte do Rio Gan Gan (Ponte Pai Inácio). Este requerimento
foi indeferido e o autor recorreu, sendo o mesmo incluído na Ordem do
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Dia da próxima Sessão Ordinária. Por fim, a Mesa deferiu os
Requerimentos nº 083/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto,
solicitando que seja consignada nos Anais desta Casa, Mensagem de
Pesar pelo falecimento do Professor Benedito Castro Neto, ocorrido
no dia 01/03/2017 e 084/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende,
solicitando que seja consignada nos Anais da Casa Mensagem de Pesar
pelo falecimento da Senhora Maria José Silva, mãe do renomado
cirurgião Doutor Domingos Costa, cujo óbito deu-se no dia 08 de
março de 2017. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária as Medidas
Provisórias nºs: 226/2016 e 229/2017 e os Requerimentos nºs 086,
087, 088 e 090/2017, respectivamente dos Deputados Eduardo Braide,
Wellington do Curso, Nina Melo e Othelino Neto. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos ouviu-se os Deputados Eduardo Braide e Wellington do Curso
falando pelo Bloco Parlamentar Independente. O Deputado Eduardo
Braide solicitou da Prefeitura de São Luís que haja um disciplinamento
nas obras do retorno da Forquilha, reconhecendo a importância da
obra mais também a necessidade de organização em relação a sua
execução e o Deputado  Wellington do Curso relatou sua participação
na audiência pública na Cidade de Barreirinhas, bem como sua
participação no seminário da CODEVASF e também destacou o aumento
de impostos promovido pelo Governo do Estado e seus efeitos danosos
à população. A Deputada Andréa Murad, falando pelo Bloco
Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco denunciou
irregularidades na gestão da Empresa Maranhense de Serviços
Hospitalares (EMSERH), que segundo a Parlamentar, não tem
condições de gerir a saúde no Maranhão. A Parlamentar denunciou
ainda os plantões fantasmas no Hospital de Morros bem como as
contratações diretas realizadas pela EMSERH, afirmando que estas
não estão sendo publicadas no portal da transparência. No tempo do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão ouviu-se a Deputada
Francisca Primo e os Deputados Stênio Rezende e Rafael Leitoa. A
Deputada Francisca Primo relatou sua participação na entrega de doze
ambulâncias realizada pelo Governador Flávio Dino juntamente com o
Secretário de Estado da Saúde, destacando que foi por sua Indicação
que os Municípios de Bom Jesus das Selvas e Santa Luzia do Tide
foram contemplados, o Deputado Stênio Rezende falou sobre o
aniversário de cinquenta anos da cidade de Santa Inês que se tornou um
dos municípios mais importantes do Maranhão, elogiando a gestão da
prefeita Vianey Bringel e o Deputado Rafael Leitoa relatou sua
participação na aula inaugural do Colégio Militar Tiradentes, no
Município de Timon, destacando a qualidade do ensino e a importância
dessa escola para comunidade que já formou mais de setecentos jovens.
No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 de março de
2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Bira do Pindaré - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado César
Pires - Segundo Secretário, em exercício,

Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatorze de
março de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo

Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.  Ausentes: Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Edivaldo Holanda, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e
Valéria Macêdo. O Presidente, Deputado Humberto Coutinho, declarou
aberta a Sessão “em nome do povo e invocando a proteção de Deus”.
Na sequência, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovada e do seguinte expediente:  Projetos
de Lei nºs: 034/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney, que dispõe
sobre a proibição de que postos de combustíveis abasteçam combustível
nos veículos após ser acionada a trava de segurança da bomba de
abastecimento; 035/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney, que
dispõe sobre a normatização e o monitoramento da qualidade da areia
de parques, praças, tanques, creches e escolas destinados ao lazer,
recreação e atividades educativas, esportivas e culturais do estado do
Maranhão, bem como dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento,
limpeza e conservação da areia visando prevenir e/ou combater os
agentes transmissores de doenças; 036/17, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias
em receber contas de outras instituições financeiras. Requerimentos
nºs: 091/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney, ao Secretário de
Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos – SECAP, Senhor
Márcio Jerry Saraiva Barroso, solicitando informações referentes ao
contrato 009/2015, assinado com a empresa Ideia Inteligência e Pesquisa
Ltda, tendo por objeto: “seleção e contratação de empresa, instituto
ou entidade especializada na prestação de serviços de pesquisa
quantitativa com entrevistas pessoais e domiciliares e moradores do
Estado do Maranhão, para o levantamento de hábitos de consumo de
mídia da população”; 092/17, de autoria do Deputado Léo Cunha,
solicitando o envio de Mensagem de Pesar à família do Senhor Joel da
Costa Chaves, avô da Senhora Maria Jozileia Chaves, Secretária de
Educação da Prefeitura de Estreito, por ocasião do seu falecimento
ocorrido no dia 12 do mês em curso; 093/17, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, encaminhando Mensagem de Congratulações ao Senhor
Sebastião Barros Jorge, parabenizando-o pela posse como novo
membro da Academia Maranhense de Letras (AML). Indicações nºs:
245/17, da Deputada Graça Paz, ao Prefeito do Município de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Junior, solicitando a recuperação da
praça da Criança, localizada no Bairro do Vinhais, nesta Cidade; 298/
17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine a implantação
de instalações adaptadas para o funcionamento do Batalhão de Buscas
e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão; 299/17,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Senhor Jhonatan Almada, a
realização de um estudo de viabilidade sobre implantação de uma
Unidade Plena do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA no  Município de Santa Inês; 300/17, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, para que determine a revitalização e reestruturação
do Farol do Saber (antigo Farol da Educação) de Pindaré-Mirim; 301/
17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Educação,
Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando a revitalização e
reestruturação do CAIC de Pindaré-Mirim e Indicação 302/17, de autoria
do Deputado Júnior Verde, ao Ministro do Desenvolvimento Social e
Agrário, Senhor Osmar Terra, ao Presidente da Companhia Nacional
de Abastecimento, Senhor Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, e a
Superintendente Regional da Conab no Maranhão, Senhora Dulcileide
de Jesus Costa Cutrim, solicitando-lhes providências no sentido de
destinar recursos financeiros para a ampliação do Programa de
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Aquisição de Alimentos (PAA), no Maranhão. Não havendo mais
expediente sobre a Mesa, o Presidente determinou a publicação da
matéria lida e concedeu a palavra ao Deputado Wellington do Curso
que destacou a presença do Professor Fernando Novaes, ressaltando
sua história de vida, uma vida dedicada à educação neste estado, e sua
luta em defesa dos animais. O Parlamentar também informou que hoje,
14 de março, comemora-se o Dia Nacional dos Animais e destacou a
importância de se desenvolver campanhas educativas em defesa dos
animais e campanhas educativas contra tráfico de animais silvestres. O
Deputado Fábio Braga fez uso da Tribuna para falar sobre os projetos
desenvolvidos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) no Estado do Maranhão
destacando o seminário realizado por esta instituição com a participação
de mais de 100 prefeitos. Em seguida, o Deputado Doutor Levi Pontes
agradeceu ao Governador Flávio Dino pelo apoio irrestrito ao município
de Chapadinha, destacando a inauguração de duas unidades básicas de
saúde da família, um CRAS, uma quadra coberta de esporte, uma
unidade do Corpo de Bombeiros e uma UPA. Por fim, o Deputado
Rogério Cafeteira defendeu a Medida Provisória 230/2017, afirmando
que esta é indiscutivelmente positiva para os professores, destacando
que esta proposição foi exaustivamente discutida com o sindicato e
com a classe docente em todas as regionais do Maranhão, ressaltando
que o Maranhão é o único estado do Brasil que está dando aumento
para todas as classes de professores. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia. Em seguida, o Deputado Edilázio Júnior pediu a verificação de
quórum, sendo a sua solicitação acatada pelo Presidente. Constatou-
se a presença dos Deputados: Antônio Pereira, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,  Glalbert
Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha,
Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira e Vinícius
Louro, perfazendo um total de dezenove parlamentares presentes.
Confirmada a ausência de “quórum” regimental para apreciar a matéria
sujeita a deliberação do Plenário, a mesma foi transferida para a próxima
Sessão Ordinária. Na sequência, foram submetidos a deliberação da
Mesa e deferidos os Requerimentos nº 087/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior e à Secretária Municipal de Meio Ambiente, Senhora
Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti, solicitando informações
referentes ao “Projeto de Bem Estar Animal” desenvolvido pela atual
gestão municipal; 088 e 089/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa, votos de
congratulações à população do Município de Mirador, pela passagem
de seu 79º (septuagésimo nono) aniversário, bem como à população do
Município de Barão de Grajaú, pela passagem de seu 106º (centésimo
sexto) aniversário, que ocorrerá no próximo dia 29 de março. Na forma
do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 091 e 093/2017, do
Deputado Adriano Sarney e o Requerimento nº 092/2017, do Deputado
Léo Cunha. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Independente que discorreu
sobre a Medida Provisória nº 230/2017, afirmando que o Governo do
Estado está descumprindo o Estatuto do Magistério, explicando que
não é contrário a gratificação e que seu discurso é em defesa da legalidade,
do respeito e da valorização aos professores. Em seguida, o Deputado
Eduardo Braide, que usou o tempo da Liderança deste Bloco relatou a
reunião da Comissão de Constituição, Justiça e  Cidadania sobre a
recomposição salarial dos professores discorrendo sobre a
inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 230/2017 propondo
uma emenda para garantir a legalidade dessa proposição e o direito à
educação tendo em vista a necessidade da valorização dos professores.
Pelo Bloco de Oposição a Deputada Nina Melo se declarou solidária a
causa dos professores, parabenizou o Prefeito do Município de Alto
Alegre pela passagem do seu aniversário, solicitou ao Secretário de

Infraestrutura a conclusão da ponte que liga Amarante a São Francisco
do Maranhão bem como a reforma da sede da Polícia Militar na cidade
de Grajaú. O Deputado Edilázio Júnior  usando o horário reservado ao
Partido Verde registrou sua solidariedade aos professores, criticando
as ações do Governo do Estado no campo da educação e defendeu a
valorização dos educadores e o Deputado Vinícius Louro usando o
tempo destinado ao Bloco Parlamentar Democrático relatou sua visita
a Secretaria de Estado da Educação para solicitar um ônibus escolar
bem como a conclusão das obras da Escola Municipal Olindina Nunes
Freire, no município de Bernardo do Mearim. No Expediente Final não
houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 15 de março de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente. Deputado Professor Marco Aurélio - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Othelino Neto - Segundo Secretário,
em exercício

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DE  PROPOSIÇÕES  DA
COMISSÃO DE CONSTIUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTESA OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 023/2017 – DISPÕE sobre o

monitoramento eletrônico de apenados no âmbito do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 024/2017 – DISPÕE sobre o uso de

prédios de escolas públicas estaduais  e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 025/2017 – OBRIGA o Estado do

Maranhão somente contratar empresas que possuam, no mínimo, 5%
(cinco por cento) de empregados do sexo feminino no seu quadro
profissional.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 026/2017 – DISPÕE sobre a

implantação de medidas de informação e proteção à gestante e
parturiente contra a violência obstétrica no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 027/2017 – DISPÕE sobre a remoção

da agente de segurança pública durante o período de gestação ou de
aleitamento materno.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 028/2017 – DISPÕE sobre o

cancelamento de serviços prestados de forma contínua.
AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
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RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 030/2017 – INSTITUI o Programa

Estadual de incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido em
escolas públicas, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 031/2017 – DISPÕE sobre a doação de

brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-juvenil e vestuário
apreendidos no  Estado.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 032/2017 – INSTITUI a Semana

Estadual de Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos, a ser
realizada anualmente na primeira semana do mês de junho.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 033/2017 – DISPÕE sobre “Disque

Denúncia de Maus-Tratos aos Animais” no âmbito do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/2017 –

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman, para
o Coronel ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MOÇÃO Nº 002/2017 – APOIO à Federação dos Municípios

do Estado do Maranhão – FAMEM.
AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MOÇÃO Nº 003/2017 – APLAUSOS ao Senhor GUSTAVO

PEREIRA SILVA, Promotor Substituto da Promotoria de Justiça da
Cidade de Barreirinhas.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 046 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Parcial Aposto ao Projeto de Lei nº 022/2016,
de autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de acesso à cozinha de estabelecimentos que
comercializam alimentos para consumo, como restaurantes, bares,
lanchonetes, fast food, hotéis, motéis, casas noturnas e congêneres, no
âmbito do Estado do Maranhão.

Na Mensagem nº 096/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que se torna prudente vetar o art. 4º
da proposição, considerando-o incompatível com o princípio da
Separação dos Poderes, visto que determinou-se prazo para que o
Poder Executivo regulamente projetos de lei oriundos do Poder
Legislativo.

É o relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-

á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 096/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do Veto Parcial ao Projeto de Lei
Ordinária nº 022/2016, considerando-o inconstitucional.

Corretamente foi destacado que o art. 4º do projeto em
análise é formalmente inconstitucional, visto que determinou
prazo para que o chefe do Executivo exerça função que lhe
incumbe originariamente na Carta Constitucional.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei nº 022/2016, por estar eivado de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

Cidadania votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial
aposto ao Projeto de Lei nº 022/2016, nos termos do voto do relator,
contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 21 de março de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 050 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 002/2016, de
autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota, que torna obrigatória a oferta
de acompanhamento médico nas especialidades de geriatria e
gerontologia nos asilos e instituições similares, públicos ou privados,
de longa permanência para idosos.

Na Mensagem nº 098/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto total, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada no inciso V, do art. 43,
da Constituição Estadual (iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, as leis, que disponham sobre criação, estruturação e
atribuições das Secretarias do Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual).

É o sucinto relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 098/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do Veto Total ao Projeto de Lei
Ordinária nº 002/2016, considerando-o inconstitucional.

Corretamente foi destacado que o projeto em análise é
formalmente inconstitucional, visto que dispõe sobre atribuições
de órgãos do Poder Executivo, matéria que compete
privativamente ao Governador iniciativa o projeto de lei.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 002/2016, por estar eivado de
inconstitucionalidade nos termos apresentados nas razões do veto.
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É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 002/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 052 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 139/2016 de
autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que institui o “Biênio
da Matemática 2017-2018 Gomes de Sousa” no Maranhão.

Na Mensagem nº 104/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto total, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada no inciso V, do art. 43,
da Constituição Estadual (iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições
das Secretarias do Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual).

É o sucinto relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 104/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 139/2016, considerando-o inconstitucional.

Corretamente foi destacado que o projeto em análise é
formalmente inconstitucional, visto que dispõe sobre atribuições
de órgãos do Poder Executivo, matéria que compete
privativamente ao Governador iniciativa o projeto de lei.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 139/2016, por estar eivado de
inconstitucionalidade formal, nos termos apresentados nas
razões do veto.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 139/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do Senhor Eduardo Braide.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra

Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 054/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 175/

2016, de autoria da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que institui
no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o mês de “Julho Amarelo”
de Conscientização da importância do combate às hepatites virais, e
dá outras providências.

Através da Mensagem Governamental nº 118/2016, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts.
43, V, e 47, “caput”, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o
referido projeto, destacando nas razões do veto que “ao instituir no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o mês “Julho Amarelo”
de conscientização da importância do combate às hepatites virais, a
proposição legislativa avança no sentido de receitar uma série de
medidas a serem adotadas pela administração, a exemplo da iluminação
dos prédios públicos na cor amarela, bem como na realização de
campanhas publicitárias sobre o assunto. Em que pese o destacado
mérito da proposta, o conteúdo previsto nos arts. 2º e 3º não se
coadunam com as disposições constitucionais de regência,
notadamente aquelas que dizem respeito ao processo formal de
elaboração das leis”, padecem de vício formal de inconstitucionalidade,
visto que colide frontalmente com as disposições incertas no inciso V,
do Art.43, da Constituição Estadual, comprometendo, desse modo,
sua forma.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa
Legislativa, nos termos do que estabelece o art.47, § 1º, da Constituição
Estadual.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar os dispositivos da propositura de lei. Sendo
assim, as razões do veto governamental são convincentes, uma vez que
a matéria tratada nos dispositivos, ora vetados, padecem de
inconstitucionalidade formal.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, somos pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 175/2016 , por
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 175/2016, nos termos do voto da
relatora, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo - Relatora
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 058 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 194/2016, de
autoria do Senhor Deputado César Pires, que disciplina a veiculação
impessoal de publicidade e propaganda do Governo Estadual e dos
Municípios, seus respectivos Poderes e Entidades da Administração
Indireta.
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Na Mensagem nº 119/2016, o Governador do Estado expõe as

razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada no art. 30, I da
Constituição Federal (interesse local dos municípios e organização
administrativa dos mesmos); no art. 37 também da Constituição Federal,
que disciplina as regras da publicidade dos atos públicos; no art. 22,
XXIX, que trata da propaganda comercial como competência privativa
da União legislar sobre o assunto.

É o relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 119/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 194/2016, considerando-o inconstitucional.

Vê-se, assim, que entende o Chefe do Poder Executivo tratar-
se de matéria inconstitucional, vez que se trata de evidente matéria de
organização administrativa dos Municípios, não podendo Lei Estadual
normatizar a atuação dos Municípios, sob pena de violação frontal ao
pacto federativo, cláusula pétrea da Carta Magna Federal. Assim sendo,
assiste razão o Veto Governamental, padecendo referido projeto do
vício de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 194/2016, por este estar eivado de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 194/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 059 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 021/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o “Dia Estadual de
Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero e dá outras
providências”.

O art. 1º da proposição, por sua vez, esclarece que a referida
data será celebrada no dia 11 de março, anualmente.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 021/2017, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 021/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 060/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Bira do Pindaré, que propõe o
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Eliana Almeida, Coordenadora
do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
em São Luís, Estado do Maranhão.

 Consta na Justificativa, que a homenageada a Senhora Eliana
Almeida, “em 1992, tornou-se oficial de projetos do Fundo das Nações
Unidas para a Infância - UNICEF, atuando com foco na área de
Proteção no escritório do UNICEF em São Luís do Maranhão, na
implementação de ações, programas e políticas públicas em favor da
infância e da adolescência. Em 2006, tornou-se a coordenadora do
escritório, respondendo pelos projetos em todo o estado. A partir de
2010, assumiu também a coordenação do escritório de Manaus,
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envolvendo os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Em
2011, passou também a ser a ponto focal da área de Educação para
toda região amazônica. Eliana é natural do Pará, mas já contribuiu e
continua a contribuir para o desenvolvimento de nosso estado, que
através da UNICEF ajuda a implementar programas sociais com o
objetivo de reduzir as desigualdades que afetam a vida de crianças e
adolescentes maranhenses, garantindo a cada um deles maior e melhor
acesso à educação de qualidade, à saúde, à proteção e a oportunidades
de participação”.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados
mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que a homenageada se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 003/2017, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 003/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 061 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017, de

autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e “b”,
do art. 159, da Constituição Federal, para o fim de modificar a
composição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
e do Fundo de Participação dos Municípios.

Em síntese, a Proposta de Emenda à Constituição Federal visa
alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art. 159, da Constituição
Federal, para o fim de modificar a composição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos
Municípios.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu Art. 60,
inciso III, o seguinte:

“Art. 60. A constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I – (....)
II – (....)
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros”.

O presente Projeto visa, exatamente, exercer essa competência
constitucional estabelecida no dispositivo acima descrito.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais a
Proposição sob exame se encontra consoante o direito.

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição deve se adequar, aos termos do art. 138, inciso V, alínea
“g”, do Regimento Interno desta Casa, que estabelece:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com
eficácia de lei ordinária matéria de competência
privativa da Assembléia Legislativa e os de caráter
político-processual legislativo ou administrativo, ou
quando a Assembléia deva-se pronunciar em casos
concretos, tais como:
a- (....)
g - proposta de Emenda à Constituição Federal.

Assim sendo, sugerimos que o Projeto de Decreto Legislativo,
ora sob exame seja convertido em Projeto de Resolução Legislativa,
nos termos regimentais.

VOTO DA RELATORA:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da Proposição e, por conseguinte pela
sua aprovação na forma do seguinte Projeto de Resolução
Legislativa:

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005 /2017

Aprova a apresentação à Câmara dos Deputados
de Proposta de Emenda à Constituição Federal
visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e
“b”, do art. 159 da Constituição Federal, para o
fim de modificar a composição do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal e
do Fundo de Participação dos Municípios.

Art. 1º Fica aprovada a apresentação à Câmara dos Deputados
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único desta Resolução Legislativa, nos termos e para os fins do
disposto no inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data da
sua publicação.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da proposição, nos termos do voto da relatora.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo - Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera o inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art.
159 da Constituição Federal, para o fim de
modificar a composição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios.

Art. 1º O inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art. 159 da
Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.159. .........................................................
I - dos produtos da arrecadação dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, dos produtos
industrializados, das operações financeiras, importação e
grandes fortunas e do produto da arrecadação da contribuição
social sobre o lucro líquido 69% (sessenta e nove por cento)
na seguinte forma:
a) 31,5% (trinta e um inteiros e cinco décimos por cento) ao
Fundo de Participação dos  Estados e do Distrito  Federal;
b) 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por cento)
ao Fundo de Participação dos  Municípios;
............................................................”(NR)

Art. 2º O produto da arrecadação dos impostos sobre operações
financeiras, importação e grandes fortunas e o produto da arrecadação
da contribuição social sobre o lucro líquido, para os fins do inciso I do
art. 159 da Constituição Federal, na redação dada por esta Emenda
Constitucional, serão implementados a partir do primeiro exercício
financeiro imediatamente após a entrada em vigor desta Emenda
Constitucional ao décimo exercício financeiro, à razão de 10% (dez
por cento) ao ano.

Art. 3º O percentual de 20% (vinte por cento) do produto da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados, adicionados, a partir da entrada em
vigor desta Emenda Constitucional, para os fins do inciso I do art. 159
da Constituição Federal, conforme redação dada pelo art. 1º desta
Emenda Constitucional, será implementado do primeiro exercício
financeiro imediatamente após a entrada em vigor desta Emenda
Constitucional ao décimo exercício financeiro, à razão de 10% (dez
por cento) ao ano.

Art. 4º Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b” do
inciso I do art. 159 da Constituição Federal, conforme a redação dada
pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, serão implementados da
seguinte forma:

I - no primeiro exercício financeiro imediatamente após a entrada
em vigor desta Emenda Constitucional:

a) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) para
o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; e

b) 23,5% (vinte e três inteiros e cinco décimos por cento) para
o Fundo de Participação dos Municípios; e

II - a partir do segundo exercício financeiro até o décimo,
adicionar-se-á, aos percentuais constantes do inciso I deste artigo, 1%
(um por cento) ao ano.

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação e produzirá seus efeitos a partir do primeiro exercício
financeiro subsequente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 063 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017, de

autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição
Federal, para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo,
10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços
públicos de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as emendas
parlamentares ao orçamento federal.

Em síntese, a Proposta de Emenda à Constituição Federal visa
alterar os arts. 166 e 198 da Constituição Federal, para o fim de
estabelecer que a União destine, no mínimo, 10% (dez por cento) da
sua receita corrente bruta às ações e serviços públicos de saúde,
excluindo do cômputo deste percentual as emendas parlamentares ao
orçamento federal.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu Art.60,
inciso III, o seguinte:

“Art. 60. A constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I – (....)
II – (....)
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros”.

O presente projeto visa, exatamente, exercer essa competência
constitucional estabelecida no dispositivo acima descrito.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais a
Proposição sob exame se encontra consoante o direito.

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição deve se adequar, aos termos do art. 138, inciso V, alínea
“g”, do Regimento Interno desta Casa, que estabelece:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com
eficácia de lei ordinária matéria de competência
privativa da Assembléia Legislativa e os de caráter
político-processual legislativo ou administrativo, ou
quando a Assembléia deva-se pronunciar em casos
concretos, tais como:
a-(....)
g - proposta de Emenda à Constituição Federal.

Assim sendo, sugerimos que o Projeto de Decreto Legislativo,
ora sob exame seja convertido em Projeto de Resolução Legislativa,
nos termos regimentais.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da Proposição e, por conseguinte pela
sua aprovação na forma do seguinte Projeto de Resolução
Legislativa:

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007 /2017

Aprova a apresentação à Câmara dos Deputados
de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição
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Federal, para o fim de estabelecer que a União
destine, no mínimo, 10% (dez por cento) da sua
receita corrente bruta às ações e serviços públicos
de saúde, excluindo do cômputo deste percentual
as emendas parlamentares ao orçamento federal.

Art. 1º Fica aprovada a apresentação à Câmara dos Deputados
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único desta Resolução Legislativa, nos termos e para os fins do
disposto no inciso III, do art. 60, da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data da
sua publicação.

É o voto.

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

votam pela aprovação da proposição, nos termos do voto do relator.
É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM” em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera os arts. 166 e 198 da Constituição Federal,
para o fim de estabelecer que a União destine, no
mínimo, 10% (dez por cento) da sua receita
corrente bruta às ações e serviços públicos de
saúde, excluindo do cômputo deste percentual as
emendas parlamentares ao orçamento federal.

Art. 1º Os arts. 166 e 198, da Constituição Federal, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art.  166.............................................................................
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços
públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, não
será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º
do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal
ou encargos sociais.
.......................................................................................”(NR)
“Art.198 ..............................................................................
§ 2º........................................................................................
I - no caso da União, a receita corrente bruta do respectivo
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 10% (dez
por cento);
....................................................................................”(NR)

Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição
Federal, conforme redação dada pelo art. 1 º desta Emenda Constitucional,
será cumprido progressivamente, garantidos, no mínimo:

I - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no primeiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

II - 8% (oito por cento) da receita corrente bruta no segundo
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;

III - 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no terceiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

IV - 9% (nove por cento) da receita corrente bruta no quarto
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;

V - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no quinto exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional; e

VI - 10% (dez por cento) da receita corrente bruta no sexto
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação e produzirá seus efeitos a partir do primeiro exercício
financeiro subsequente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 065/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 187/2016, de autoria

do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Dispõe sobre a
produção, distribuição e comercialização de embalagem de cimento,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

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. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 187/2016) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 187/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Levi Pontes
Deputada Francisca Primo

PROJETO DE LEI N° 187/ 2016

Dispõe sobre a produção, distribuição e
comercialização de embalagem de cimento, no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º. As empresas que produzem, distribuem e
comercializam cimento, no âmbito do Estado do Maranhão, deverão
assegurar ao consumidor a oferta de embalagens contendo 25 kg do
produto.

Parágrafo único. A inobservância do estabelecido no caput,
sujeitará o infrator ao pagamento de multa administrativa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicada pelo Programa Estadual de
Proteção do Consumidor – PROCON.”

Art. 2º. As empresas tratadas no “caput” do art. 1º, terão 360
(trezentos e sessenta) dias para se adaptarem às normas contidas na
presente Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 066/2017
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 201/2016, de autoria

do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Fica instituído o
‘Dia Estadual do Festejo de São Sebastião’, no Município de
Carutapera, no Estado do Maranhão.

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. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 201/2016) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 201/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 21 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Levi Pontes
Deputada Francisca Primo

PROJETO DE LEI Nº 201 / 2016

Fica instituído o ‘Dia Estadual do Festejo de São
Sebastião’, no Município de Carutapera, no Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o ‘Dia Estadual do Festejo de São
Sebastião’, no Município de Carutapera, no Estado do Maranhão, que
será comemorado, anualmente, no período de 11 a 20 de janeiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 309/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro a partir de 1º de fevereiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 21 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.

Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 309/2017
                                       FEV
MATRÍCULA N O M E                               NÍVEL
1644038 Tiago Gleison Santos V
1644103 Ana Maria de Abreu Martins VIII
1644111 José Maria Pereira de Carvalho XV
1644202 Carize Ryanne S.  e Silva XIV
1636901 Elisandro Mendes Melo XIII
1643204 Raqueline Mota Araujo XII
1640051 Sandra Maria dos Santos Almeida XII
1644210 Ana Carolina B. de França F. Carvalho XV
1644293 Antonio de Padua da C. Araujo XV
1644350 Kaio Eduardo Castro Souza XV
1644269 Mariana Costa Heluy X
1644277 Artur Nunes de Sousa Pereira XII
1644392 Isadora Barbosa Alves XI
1644442 Osvaldo de Souza Santos VIII
1644418 Ednaelma Costa Pereira XV
1643519 Onildo Gomes da Costa Filho XV
1631340 Ideilton da Conceição Lima XII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 310/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro a partir do dia 1º de março do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 21 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 310/2017

 MATRÍCULA N O M E                                              NÍVEL
1643998 Elysson Luis A. Gonçalves XV
1644004 Gabriel Valeriano Sabino Tenorio X
1644012 Ernelto Dionizio O. Santos XVII
1644020 Maria Marlene S. Araujo da Silva XVII
1644046 Bruna Danyelle P. das Chagas Santos XVII
1627264 Hailton Costa Diniz XIII
1644053 Celio Alex Alves Paiva XIV
1644061 Ricardo de Castro Silva XVII
1644079 Maikelly Souza Carvalho XVII
1644087 Eva Maria Oliveira Cutrim Dantas XVII
1644095 Samya Santos Coutinho Leite XI
1644129 Maria Alves da Silva XVII
1644137 Richard Wagner S. de Mercedes XV
1644145 Paula Denise R. A. Pessoa XVII
1644152 Maysa Hellen M. Fiuza XVII
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1644160 Jose Admir Viana Lima XVII
1639582 Tallys Bruno Caldas Menezes XVII
1644251 Bruno Cardoso dos Santos XVII
1632389 Maria Denise F. de Morais IX
1644178 Daniel Fernandes de Oliveira XIII
1644186 Anyelle Barbosa Chaves XV
1644434 Francisco de Assis dos Santos Fonseca XIII
1644194 Layane Cristina de F. Cardoso V
1644368 Gildeilma dos Reis Martins XV
1632348 Luciana Macedo Barbosa XV
1644343 Edwin Jinkings Rodrigues XVII
1644285 Aurelio Vinicius C. Bogea XIII
1644426 Emerson Campos Gomes XIII
1631704 Natalia Castelo Branco Campos XIII
1644301 Jucislene Trindade de Oliveira XIV
1622166 Renato de Jesus Costa Leite VIII
1644244 Adiel Silva Santos X
1624071 Camila Pinheiro Borges XIV
1644400 Camila Mireya L. Zubicueta XV
1640325 Milena Serra Moura Nina XVII
1632215 Emilio Cesar da Silva Faray XV
1635275 Juarilene Lobato Belo Coelho X
1624170 Adimilson F. Nascimento XIII
1624568 Josilene de Araujo Vidal XIII
1637081 Samara Santos Noleto XV
1643808 Carlos Eduardo Moreira Ferreira XIV
1618479 José Ribamar Farias XII
1605179 Manoel Crisanto Rego Junior VII
1619030 Vilson Santos Everton XII
1407691 Washington Lima Froes VII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 311/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro a partir do dia 14 de março do ano em
curso, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 21 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 311/2017

MATRÍCULA N O M E                                         NÍVEL
1644384 Emanuel de Jesus P. de Sousa XI
1644376 Danielle Cristina Silva Costa XIV

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material na espécie toner e
cartucho para impressoras, visando futuras e eventuais aquisições pela

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 045/
2016-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 010/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 2137/
2016-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com as empresas vencedoras do certame: a SANDRO R.S. PEREIRA
para o Item 1 – Cota Principal: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e
duzentos reais) e Item 1.1 – Cota Reservada: R$ 8.400,00 (oito mil e
quatrocentos reais) e a W.G. LEITE COMÉRCIO para o Lote
Exclusivo: R$ 25.599,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e
nove reais), totalizando a licitação em R$ 59.199,00 (cinquenta e nove
mil cento e noventa e nove reais), nos termos do Edital, seus anexos e
das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 20 de março de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material na espécie toner e
cartucho para impressoras, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 045/
2016-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 010/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 2137/
2016-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com as empresas vencedoras do certame: a SANDRO R.S. PEREIRA
para o Item 1 – Cota Principal: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e
duzentos reais) e Item 1.1 – Cota Reservada: R$ 8.400,00 (oito mil e
quatrocentos reais) e a W.G. LEITE COMÉRCIO para o Lote
Exclusivo: R$ 29.599,00 (vinte e nove mil quinhentos e noventa e
nove reais), totalizando a licitação em R$ 63.199,00 (sessenta e três
mil cento e noventa e nove reais), nos termos do Edital, seus anexos e
das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 20 de março de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente

P O R T A R I A  Nº  141/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº
599/2010, datada de 10 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora ELZANE ABREU COSTA LEITE,
matrícula nº 367243, para exercer a Função Gratificada FG-1 de
Secretária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias, deste Poder, devendo ser  considerada a partir de 1º de
março do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 14
de março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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