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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.04.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO – SEGUNDO  TURNO

VOTAÇÃO NOMINAL (§1º, ART. 262 DO R.I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE
ACRESCENTA O § 2º AO ART. 252 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, PARA ASSEGURAR A EQUIDADE DE ACESSO AOS
CONSELHOS TUTELARES. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO ALTERAÇÃO OFERECIDA PELO   RELATOR -
DEPUTADO RAFAEL LEITOA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nsº 167/

2017)

2. PROJETO DE LEI Nº 040/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM 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.
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA
(REQ. Nº 140/2017)

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  011/2017, DE AUTORIA
DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO E
CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NO QUADRO DE
PESSOAL TEMPORÁRIO DA CRECHE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2016, DE AUTORIA
DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONCEDE MEDALHA AO TENENTE-CORONEL PM GEORGE
SILVA CAVALCANTE. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 037/2016, DE AUTORIA
DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A CARLOS
HERMES FERREIRA DA CRUZ. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 171/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, PELA PASSAGEM DE SEU 111º
(CENTÉSIMO DÉCIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM CURSO;
REQUER TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR LUIZ GONZAGA BARROS E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.

7. REQUERIMENTO Nº 172/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PERI MIRIM, PELA PASSAGEM DE SEU 97º
(NONAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; REQUER TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
GERALDO AMORIM E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 173/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR, FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, JEFFERSON PORTELA, INFORMAÇÕES
DETALHADAS SOBRE A DATA DO INÍCIO DO CURSO DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS DA POLÍCIA
MILITAR, PARA CANDIDATOS QUE ESTÃO SUBJUDÍCES.

9. REQUERIMENTO Nº 174/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO, AOS 103 ANOS,
DA SENHORA OTAMIRES COSTA OLIVEIRA, IMPORTANTE
LÍDER COMUNITÁRIA DA CAPITAL, OCORRIDO NA DATA DE
28 DE MARÇO, EM SÃO LUÍS/MA.

10. REQUERIMENTO Nº 175/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS AS SUAS FALTAS NAS
SESSÕES LEGISLATIVAS DOS DIAS 08 E 14 DE MARÇO DE 2017,
DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE
INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER DESTA
ASSEMBLEIA E PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE
LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS “MAIS
CRIANÇA” E “MAIS ÁGUA”, RESPECTIVAMENTE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 03/04/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 054/17, de autoria do Senhor Deputado

Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-11 do Município de Primeira Cruz – MA, com sede e foro no Município
em Primeira Cruz - MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 055/17, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos



SEGUNDA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
Pequenos Agricultores Santo Antônio, com sede e foro no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 049/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
as empresas prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão
de crédito e similares manterem em suas páginas na internet link próprio
que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do
contrato de prestação de serviço via internet.

2. PROJETO DE LEI Nº 050/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a instalação, por parte das
concessionárias e permissionárias de serviço público de transporte coletivo
de pessoas, de dispositivo de pânico que gere a mensagem “Socorro!
Assalto!” nos letreiros luminosos dos veículos para informar a ocorrência
de assaltos e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 051/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “cria o Programa de Fisioterapia para Idoso
(Fisioterapia Geriátrica) em toda a Rede Estadual de Saúde e dá outras
providências”.

4. PROJETO DE LEI Nº 052/17, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que institui o mês de dezembro como “Dezembro Cinza”,
destinado a homenagear os Policiais e Bombeiros Militares falecidos em
decorrência da profissão no Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 053/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que institui no âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro
para Bloqueio de Propaganda.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012/17, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que concede Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Paulo Augusto da Trindade.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que “concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Magistrador, Dr. Sebastião
Joaquim Lima Bonfim”.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 048/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que Institui, no Âmbito do Estado do Maranhão, o Direito a
uma Folga Anual para Realização de Exames de Controle do Câncer de
Mama e Colo do Útero, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 047/17, de autoria do Senhor Deputado

Othelino Neto, que cria o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de
Ligações de Telemarketing, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/17, de
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a extinção e criação de Cargos
Comissionados no Quadro de Pessoal Temporário da Creche da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  30/03/17.

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

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

Marco Aurélio.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo
Campos, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro

e  Zé Inácio. Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macêdo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rigo Teles e
Wellington do Curso.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 054 / 17

Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-11 do Município de Primeira Cruz –
MA.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-11 do Município de Primeira Cruz – MA, com sede e foro
no Município.

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março
de 2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

PROJETO DE LEI Nº 055 / 17

CONSIDERA de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Agricultores Santo Antonio.

Art. 1º - É considerada de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Agricultores Santo Antonio, com sede e foro no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 27 de março de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 171 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de São Bento, pela passagem
de seu 111º (centésimo décimo primeiro) aniversário, completados no dia
30 de março no ano em curso.
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Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Luis Gonzaga Barros e ao
Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 27 de março de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.04.17
EM: 31.04.17

REQUERIMENTO Nº 172 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Peri Mirim, pela passagem
de seu 97º (nonagésimo sétimo) aniversário, completados no dia 31 de
março no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Geraldo Amorim e ao Presidente
da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 27 de março de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.04.17
EM: 31.04.17

REQUERIMENTO Nº  173 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação
da Mesa, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino e ao Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
informações detalhadas sobre a data do início do Curso de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças da Militar, para candidatos que estão
SUBJUDICES.

Considerando a atual situação da segurança pública em nosso
estado, solicitamos por meio do presente requerimento informações acerca
da convocação de mais de 1.500 (um mil e quinhentos) candidatos que
encontram-se SUBJUDICES, com todas as etapas concluídas, aguardando
a realização do curso de formação e aperfeiçoamento de Praças da Policia
Militar do Maranhão (CFAP).

Vale ressaltar que atualmente o estado necessita de mais policias
nas ruas, atuando de maneira ostensiva na proteção da sociedade. A
população maranhense necessita de mais segurança, razão pela qual
sugerimos a convocação dos SUBJUDICES para o curso de formação de
praças, onde, uma vez formados, possam nas ruas, contribuir para o
combate à criminalidade que tanto aflige a população, justificando assim o
presente requerimento.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 28 DE MARÇO DE 2017 – JUNIOR VERDE
– DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.04.17
EM: 31.04.17

REQUERIMENTO Nº 174 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apreciação
da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar pelo
falecimento aos 103 anos da Senhora Otamires Costa Oliveira, importante
líder comunitária da capital, ocorrido na data de 28 de março, em São Luís
– Ma.

Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de condolências
aos familiares enlutados: Luiz Augusto Mochel (sobrinho); Silvia Regina
Mochel; Marcia Mochel; Maria Alice Mochel; Jordano Mochel e Paulo
Sérgio Mochel declarando a solidariedade desta Casa Legislativa à família
neste momento de profunda dor.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 27 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.04.17
EM: 31.04.17

REQUERIMENTO Nº  175 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas as
minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 08 e 14 de março de 2017,
em vista de participação nas solenidades de inauguração da Procuradoria
da Mulher desta Assembléia e participação nas solenidades de lançamento
dos Programas Estaduais “Mais criança” e “Mais água”, respectivamente.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 27 de março de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.04.17
EM: 31.04.17

REQUERIMENTO Nº 176 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art.
158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a Mesa, seja
realizada Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão de Segurança
Pública, em parceria com a Associação dos Moradores do Angelim (AMA),
para tratar sobre a problemática envolvendo a segurança no bairro e
adjacentes, considerando a necessidade de adoção de medidas de segurança
para a área.

 Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública seja
realizada no dia 18 de abril do corrente ano (terça-feira), às 19:00h, na sede
da Associação dos Moradores do Angelim, localizada na Av. 04, s/n, Praça
Cristo Rei, no Conjunto Angelim.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 29 de março de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SENHOR PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 30.03.17
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REQUERIMENTO Nº 177 / 17

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, venho requer a Vossa Excelência, que após
ouvido o Plenário, seja realizada pela Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a formação de um grupo de trabalho com o
objetivo de discutir e apresentar soluções para a problemática envolvendo
à apicultura migratória no Maranhão.

Nesse diapasão, visando um melhor aproveitamento do grupo de
trabalho, faz-se necessário, o envolvimento de alguns órgãos que são
também responsáveis por dirimir questões referente a apicultura, são eles:
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca; Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos; Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão
(AGED); Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); Superintendência
Federal da Agricultura no Maranhão (SFA-MPA/MA) e Federação
Maranhense de Apicultura (FEMAMEL). Na oportunidade, sugerimos
que a primeira reunião do grupo de trabalho ocorra no dia 25 de abril (terça-
feira) do corrente ano.

Isto posto, é sabido que a apicultura é uma atividade de grande
importância, pois apresenta uma alternativa de ocupação e renda para o
homem do campo, sendo uma atividade de fácil manutenção e de baixo
custo inicial em relação às demais atividades agropecuárias.  O Maranhão
possui um grande potencial apícola que lhe propiciará, no futuro, posição
de destaque entre os demais estados produtores, tornando-se necessária o
incentivo a esta cadeia produtiva, justificando assim a presente demanda. 

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 29 de março de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.
DE ORDEM DO SENHOR PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 30.03.17

INDICACÃO N° 420 / 17
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 03/04/2017.

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Diretor da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão – CAEMA Davi Telles, a presente Indicação solicitando a
estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no sentido
de viabilizar a Implantação de um sistema simplificado de
abastecimento de água (poço artesiano) para a Sede do Município
de São Domingos do Maranhão, neste Estado.

Trata-se de uma área da Sede do Município de São Domingos,
composta das Ruas Campo Alegre (antiga Rua do Gavião), Travessas
Campo Alegre 1, 2 e 3, Travessa Santa Rita, Travessa Santa Cruz e parte
da Rua Dom Pedro II, com cerca de 260 famílias, aproximadamente, não
possuindo nenhum sistema de abastecimento de água potável para consumo
e higiene pelos moradores. Em vista disso, aquela comunidade, para suprir
sua necessidade hídrica, é obrigada a utilizar água de rios, açudes e cacimbas,
sem o tratamento adequado necessário, colocando a saúde daquelas pessoas
em constante risco. Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de
considerável importância para aquela localidade, o que virá a contribuir
para uma relevante melhora das condições de vida e saúde dos seus
habitantes que há anos sofre com a escassez de água naquele setor da
cidade.

São Luís (MA), 23 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

INDICAÇÃO N° 424 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor CLAYTON NOLETO,

Secretário de Estado de Infra Estrutura do Estado do Maranhão, no sentido
de que seja feita a recuperação asfáltica da MA 381 que liga o município de
Joselândia ao município de Pedreiras, totalizando 58 (cinquenta e oito)
quilômetros.

Joselândia, hoje, possui população superior a 16.000 (dezesseis
mil) habitantes, e em visível processo de expansão, haja vista seu território
ser banhado pelos rios Mearim e Flores, no qual o último guarda em seu
seio a Barragem do Rio Flores, importante no projeto de irrigação e no
controle de enchentes de algumas cidades.

A MA 381 atualmente encontra-se impossibilitada para o tráfego
de veículos, cheias de buracos, tornando assim difícil a locomoção dos
pedestres e principalmente dos veículos por existirem inúmeras crateras
em toda a sua extensão.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá com a
melhoria da qualidade de vida destes municípios, ensejando, por
conseqüência, o crescimento do tão propagado índice de desenvolvimento
humano do povo Joselandense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 29 de março de 2017. - RAIMUNDO SOARES CUTRIM -
Deputado Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 425 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor Jefferson Miler
Portela e Silva, Secretário de Estado de Segurança Pública – SSP, solicitando
que seja encaminhado em regime de urgência 01 (uma) VIATURA para a
cidade de JOSELÂNDIA / MA.

Objetivando a continuidade dos serviços de segurança pública e
visando oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares
que ora trabalham neste município, bem como, visando implantar políticas
públicas de segurança que melhor atenda a necessidade da população que
reside na sede do município e também oferecer a estes policiais boas
condições para executarem o patrulhamento ostensivo, tanto na sede e
especialmente na zona rural, que vem frequentemente sofrendo ataques de
meliantes à idosos em diversas localidades ao longo de toda a cidade, como
também, para a diminuição na propagação do uso de entorpecentes pelos
jovens que sem dúvidas são os mais vulneráveis ao aliciamento de traficantes.

A população do município de Joselândia vive em situação de
emergência ou mesmo a ermo no que tange à segurança pública, tornando-
se necessário urgentemente uma viatura para uso da Polícia Militar neste
município.

A medida que deverá ser tomada pelo órgão competente em muito
minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores do
município de Joselândia / MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 29 de março de 2017. - RAIMUNDO SOARES CUTRIM -
Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 426 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES, solicitando que seja
encaminhado em regime de urgência uma AMBULÂNCIA para a cidade de
JOSELÂNDIA / MA.
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A cidade de Joselândia, localizada no centro maranhense, vem

atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente na
área da saúde pública, se observa precariedade no transporte dos enfermos
para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo, solicito especial
atenção de Vossa excelência no sentindo de viabilizar para aquele município,
um veículo tipo AMBULÂNCIA, a fim de transportar os referidos pacientes
que se encontram em situação de emergência.

O município sofre com a precariedade no transporte dos enfermos,
dessa forma, os pacientes em situação de emergência ou mesmo em
atendimento clínico especializado são transportados em veículos sem as
mínimas condições necessárias, imprescindíveis que é para um atendimento
humanizado.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de Joselândia - MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 29 de março de 2017. - RAIMUNDO SOARES CUTRIM -
Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICACÃO N° 427 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Segurança, Jefferson Portela, a presente Indicação
solicitando-lhes providências legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar Recursos Financeiros e Orçamentários destinados a
Construção de um Centro Integrado de Assistência Médica da Região
Tocantina, a ser construído no 3.º Batalhão da Polícia Militar em Imperatriz
para atender os policiais militares ativos, inativos e dependentes das Regiões
Tocantina, Sul e Centro do Maranhão.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos médicos satisfatórios, assegurando a integridade física e social
dos policiais militares e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e suas famílias com um melhor atendimento na área da saúde,
com o oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e
emergência, com serviços médico de média complexidade, com serviço
ambulatorial, laboratórios de análises clínica, fisioterapia, assistência
odontológica, assistência psicológica e centro cirúrgico básico.

Cumpre ressaltar que o referido Centro Integrado de Assistência
Médica em Imperatriz, que atenderá os policiais militares das Regiões
Tocantina, Sul e Centro do Maranhão se justifica pela a localização
estratégica de Imperatriz, pelo grau de desenvolvimento médico, inclusive
com um curso de medicina, na Universidade Federal do Maranhão, várias
faculdades com cursos de odontologia, enfermagem, na cidade de Imperatriz
e pela concentração demográfica, além da distancia da Capital São Luís,
onde também a signatária propõe a construção do Hospital Geral para a
Polícia Militar do Estado do Maranhão, que cuidará da Alta Complexidade
em saúde de todos os militares do estado.

O modelo de Centro Integrado de Assistência Médica da Região
Tocantina deve ser construído como um aparelho especial dentro do próprio
Sistema Único de Saúde do Estado, de modo que este centro possa receber
financiamento do estado e da união federal, mediante sua produtividade
devidamente alimentada no sistema, sem prejuízo evidentemente de
emendas parlamentares do estado e da bancada federal de deputados e de
deputados estaduais e além de outras parcerias com outros entes e órgãos
do estado e vinculado ao Hospital Geral para a Polícia Militar do Estado
do Maranhão que ora também se propõe sua construção, equipamentos e
provimento de recurso humanos.

A condição funcional dos militares, as especificidades dos serviços
de segurança pública prestados pelos membros da Polícia Militar
demandam, a nosso aviso, um tratamento específico e próprio, pois seus

membros são colocados em fatores de risco permanente da saúde física e
psíquica dos membros da corporação.

O centro de saúde em Imperatriz destinar-se-á ao atendimento
médico, psicológico, psiquiátrico e odontológico dos policiais militares
visando assegurar a integridade plena da saúde física e psicológica dos
policiais militares e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e suas famílias, com um especial atendimento na área da saúde,
com o oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e
emergência, além de outros tipos de atendimentos médicos.

Registre-se, por outro lado, que o serviço de saúde destinados aos
militares e a seus dependentes já existe no Estado do Maranhão,
especialmente em São Luís e Imperatriz, embora de forma ainda elementar
e muito incipiente. O que se projeta aqui é reformar e ampliar esses
serviços de saúde já existentes, melhorando suas instalações físicas, de
equipamentos e de recursos humanos, inclusive com a contratação de
pessoal na carreira militar mediante a realização de concurso público,
outro projeto que se encontra em andamento no governo. A Polícia Militar
participará desse projeto com quadros próprios de médicos, enfermeiros,
psicólogos, odontólogos, dentre outros profissionais da saúde da carreira
militar, como já ocorre atualmente, todos regidos pelos cânones da
hierarquia e disciplina, o que torna os serviços muito mais eficientes e
eficazes.

São Luís (MA), 28 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 428 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula, a presente Indicação solicitando-lhes
providências legais e administrativas necessárias, no sentido de viabilizar
Recursos Financeiros e Orçamentários destinados a Construção de um
Centro Integrado de Assistência Médica da Região Tocantina, a ser
construído no 3.º Batalhão da Polícia Militar em Imperatriz para atender
os policiais militares ativos, inativos e dependentes das Regiões Tocantina,
Sul e Centro do Maranhão.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos médicos satisfatórios, assegurando a integridade física e social
dos policiais militares e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e suas famílias com um melhor atendimento na área da saúde,
com o oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e
emergência, com serviços médico de média complexidade, com serviço
ambulatorial, laboratórios de análises clínica, fisioterapia, assistência
odontológica, assistência psicológica e centro cirúrgico básico.

Cumpre ressaltar que o referido Centro Integrado de Assistência
Médica em Imperatriz, que atenderá os policiais militares das Regiões
Tocantina, Sul e Centro do Maranhão se justifica pela a localização
estratégica de Imperatriz, pelo grau de desenvolvimento médico, inclusive
com um curso de medicina, na Universidade Federal do Maranhão, várias
faculdades com cursos de odontologia, enfermagem, na cidade de Imperatriz
e pela concentração demográfica, além da distancia da Capital São Luís,
onde também a signatária propõe a construção do Hospital Geral para a
Polícia Militar do Estado do Maranhão, que cuidará da Alta Complexidade
em saúde de todos os militares do estado.

O modelo de Centro Integrado de Assistência Médica da Região
Tocantina deve ser construído como um aparelho especial dentro do próprio
Sistema Único de Saúde do Estado, de modo que este centro possa receber
financiamento do estado e da união federal, mediante sua produtividade
devidamente alimentada no sistema, sem prejuízo evidentemente de
emendas parlamentares do estado e da bancada federal de deputados e de
deputados estaduais e além de outras parcerias com outros entes e órgãos
do estado e vinculado ao Hospital Geral para a Polícia Militar do Estado
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do Maranhão que ora também se propõe sua construção, equipamentos e
provimento de recurso humanos.

A condição funcional dos militares, as especificidades dos serviços
de segurança pública prestados pelos membros da Polícia Militar
demandam, a nosso aviso, um tratamento específico e próprio, pois seus
membros são colocados em fatores de risco permanente da saúde física e
psíquica dos membros da corporação.

O centro de saúde em Imperatriz destinar-se-á ao atendimento
médico, psicológico, psiquiátrico e odontológico dos policiais militares
visando assegurar a integridade plena da saúde física e psicológica dos
policiais militares e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e suas famílias, com um especial atendimento na área da saúde,
com o oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e
emergência, além de outros tipos de atendimentos médicos.

Registre-se, por outro lado, que o serviço de saúde destinados aos
militares e a seus dependentes já existe no Estado do Maranhão,
especialmente em São Luís e Imperatriz, embora de forma ainda elementar
e muito incipiente. O que se projeta aqui é reformar e ampliar esses
serviços de saúde já existentes, melhorando suas instalações físicas, de
equipamentos e de recursos humanos, inclusive com a contratação de
pessoal na carreira militar mediante a realização de concurso público,
outro projeto que se encontra em andamento no governo. A Polícia Militar
participará desse projeto com quadros próprios de médicos, enfermeiros,
psicólogos, odontólogos, dentre outros profissionais da saúde da carreira
militar, como já ocorre atualmente, todos regidos pelos cânones da
hierarquia e disciplina, o que torna os serviços muito mais eficientes e
eficazes.

São Luís (MA), 28 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 429 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, a presente Indicação
solicitando-lhes providências legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar Recursos Financeiros e Orçamentários destinados a
Construção de um Centro Integrado de Assistência Médica da Região
Tocantina, a ser construído no 3.º Batalhão da Polícia Militar em Imperatriz
para atender os policiais militares ativos, inativos e dependentes das Regiões
Tocantina, Sul e Centro do Maranhão.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos médicos satisfatórios, assegurando a integridade física e social
dos policiais militares e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e suas famílias com um melhor atendimento na área da saúde,
com o oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e
emergência, com serviços médico de média complexidade, com serviço
ambulatorial, laboratórios de análises clínica, fisioterapia, assistência
odontológica, assistência psicológica e centro cirúrgico básico.

Cumpre ressaltar que o referido Centro Integrado de Assistência
Médica em Imperatriz, que atenderá os policiais militares das Regiões
Tocantina, Sul e Centro do Maranhão se justifica pela a localização
estratégica de Imperatriz, pelo grau de desenvolvimento médico, inclusive
com um curso de medicina, na Universidade Federal do Maranhão, várias
faculdades com cursos de odontologia, enfermagem, na cidade de Imperatriz
e pela concentração demográfica, além da distancia da Capital São Luís,
onde também a signatária propõe a construção do Hospital Geral para a
Polícia Militar do Estado do Maranhão, que cuidará da Alta Complexidade
em saúde de todos os militares do estado.

O modelo de Centro Integrado de Assistência Médica da Região
Tocantina deve ser construído como um aparelho especial dentro do próprio
Sistema Único de Saúde do Estado, de modo que este centro possa receber

financiamento do estado e da união federal, mediante sua produtividade
devidamente alimentada no sistema, sem prejuízo evidentemente de
emendas parlamentares do estado e da bancada federal de deputados e de
deputados estaduais e além de outras parcerias com outros entes e órgãos
do estado e vinculado ao Hospital Geral para a Polícia Militar do Estado
do Maranhão que ora também se propõe sua construção, equipamentos e
provimento de recurso humanos.

A condição funcional dos militares, as especificidades dos serviços
de segurança pública prestados pelos membros da Polícia Militar
demandam, a nosso aviso, um tratamento específico e próprio, pois seus
membros são colocados em fatores de risco permanente da saúde física e
psíquica dos membros da corporação.

O centro de saúde em Imperatriz destinar-se-á ao atendimento
médico, psicológico, psiquiátrico e odontológico dos policiais militares
visando assegurar a integridade plena da saúde física e psicológica dos
policiais militares e demais servidores da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e suas famílias, com um especial atendimento na área da saúde,
com o oferecimento de leitos suficientes para serviços de urgência e
emergência, além de outros tipos de atendimentos médicos.

Registre-se, por outro lado, que o serviço de saúde destinados aos
militares e a seus dependentes já existe no Estado do Maranhão,
especialmente em São Luís e Imperatriz, embora de forma ainda elementar
e muito incipiente. O que se projeta aqui é reformar e ampliar esses
serviços de saúde já existentes, melhorando suas instalações físicas, de
equipamentos e de recursos humanos, inclusive com a contratação de
pessoal na carreira militar mediante a realização de concurso público,
outro projeto que se encontra em andamento no governo. A Polícia Militar
participará desse projeto com quadros próprios de médicos, enfermeiros,
psicólogos, odontólogos, dentre outros profissionais da saúde da carreira
militar, como já ocorre atualmente, todos regidos pelos cânones da
hierarquia e disciplina, o que torna os serviços muito mais eficientes e
eficazes.

São Luís (MA), 28 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO N° 430 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Superintendente do Banco
do Brasil no Maranhão, o Sr. Ingo Kobarg Junior, para que tome as
medidas legais e administrativas necessárias, para que seja mantida a agência
do Banco do Brasil em Lima Campos, neste estado.

A proposição visa elidir as percas financeiras e sociais que serão
causadas à população lima-campense, com cerca de 11.670 habitantes
(Censo 2016), que demandam importantes serviços desta instituição
financeira. Tem-se que o município, distante cerca de 260 km de São Luís,
na região central do Estado, apresenta grande movimentação comercial,
uma vez que sua economia gira, prioritariamente, em torno do comércio.

Ademais, a agência do Banco do Brasil no município teve suas
operações suspensas desde outubro de 2015, e até o presente momento,
apenas os serviços burocráticos e de aberturas de contas estão sendo
realizados, sem oferecer à população qualquer movimentação financeira,
impactando diretamente os correntistas locais e àqueles que precisam
receber seus proventos por meio desta instituição.

Sabe-se que a inatividade da agência impacta a economia na região,
malferindo um serviço essencial, tolhendo a população da prestação de
serviços bancários. Com isto, a inoperância de movimentação bancária
tem causado grandes transtornos aos munícipes, que agora precisam se
deslocar para outras localidades para obter tais serviços, tal como Pedreiras,
que vão desde àqueles usuais dos correntistas do banco, para suprirem
suas necessidades pessoais, até a aferição de linhas de crédito para pequenos
e médios comerciantes.
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Desta forma, no intuito de assegurar o desenvolvimento do

comércio e o crescimento da economia local, pleiteia-se a reativação da
agência do Banco do Brasil no município, para que permaneça o
funcionamento, viabilizando importantes serviços bancários, necessários
para a manutenção do crescimento na região.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 27 de março de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 431 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Superintendente do Banco
do Brasil no Maranhão, o Sr. Ingo Kobarg Junior, para que tome as
medidas legais e administrativas necessárias, para que seja mantida a agência
do Banco do Brasil em Peritoró, neste estado.

Considerando as importantes reinvindicações elencadas na
audiência pública ocorrida neste município, no mês de março, na qual
participaram o prefeito municipal Josias Oliveira, o deputado federal
Alberto Franco, o vereador Henrique Jansem (Presidente da Câmara
Municipal), Acyr Pereira (gerente da agência do banco do brasil no
município), Raimundo Coelho (Presidente da FAEMA), o delegado Fábio
Cordeiro, o coronel Jurando, o vereador Edmilson (PRB) e Luiz Figueiredo
(superintendente do SENAR), apresentamos  a presente demanda.

A proposição visa elidir as percas financeiras e sociais que serão
causadas à população peritoroense, com cerca de 22.818 habitantes (Censo
2016), que demandam importantes serviços desta instituição financeira.
Tem-se que o município, distante cerca de 205 km de São Luís, apresenta
grande movimentação comercial, uma vez que sua economia gira,
prioritariamente, em torno do comércio.

Ademais, a agência do Banco do Brasil é a única na cidade, vez que
os demais bancos estão representados apenas por agências postais,
possuindo várias limitações quando comparados com os serviços da
agência, que atendia além de Peritoró, a população dos municípios de Alto
Alegre, Lima Campos, Capinzal do Norte e outros adjacentes.

Sabe-se que a retirada da agência impactará a economia na região,
malferindo um serviço essencial, tolhendo a população da prestação de
serviços bancários. Com isto, a decisão tem causado grandes transtornos
aos munícipes, que agora precisam se deslocar para outras localidades
para obter tais serviços, como Pedreiras ou Coroatá, que vão desde àqueles
usuais dos correntistas do banco, para suprirem suas necessidades pessoais,
até a aferição de linhas de crédito para pequenos e médios comerciantes.

Desta forma, no intuito de assegurar o desenvolvimento do
comércio e o crescimento da economia local, pleiteia-se a reativação da
agência do Banco do Brasil no município, para que permaneça o
funcionamento, viabilizando importantes serviços bancários, necessários
para a manutenção do crescimento na região.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 27 de março de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 432 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de  ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Exmo. Secretário Estadual de Saúde, Dr. Carlos Eduardo
Oliveira Lula solicitando incorporação à Rede Assistencial de Saúde do
Estado, da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-Municipal, localizada

no Bairro Grande Santa Rita, Município de Imperatriz, garantindo, desta
maneira, melhores condições para funcionamento da mesma e reduzindo a
pressão econômica no setor de saúde do referido município.

É importante ressaltar que a referida UPA-Municipal tem parte
de seu funcionamento garantido pelo Estado devido as características
geográficas do Município de Imperatriz e de implantação do serviço de
saúde da Região, pois a cidade atende pacientes da Região Metropolitana,
bem como de outros municípios circunvizinhos, inclusive pacientes de
cidades do Sul do Pará e do Norte do Tocantins, sobrecarregando tanto
fisicamente quanto economicamente o sistema de saúde daquela cidade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de março de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 433 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Exmo. Secretário Estadual de Saúde, Dr.
Carlos Eduardo Oliveira Lula, sugerindo-lhe fazer uma visita ao Município
de Amarante do Maranhão para conhecer in loco o funcionamento do
hospital municipal,  bem como o sistema de atendimento médico hospitalar
naquela cidade e, posteriormente, determine a realização de estudos com
vistas a liberação de recursos para construção de construção de um hospital
municipal, visto que a adoção dessa providência será de grande importância
para a população do Município de Amarante.

Ressaltamos que o hospital ali existente foi construído em
conformidade com a planta de um galpão de usina de arroz e hoje apresenta
lamentáveis condições estruturais e inadequadas quanto a vigilância
sanitária.

Ressaltamos, finalmente, que o Município de Amarante possui
recursos financeiros próprios e no MAC, capaz de garantir o custeio e a
manutenção financeira do referido nosocômio, como já acontece.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de março de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 434 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino,
e ao Secretário de Administração Penitenciária, Sr. Murilo Andrade,
solicitando a criação de capelania penitenciária nas regionais do sistema
prisional do Estado.

Essa Indicação é pela importância do fortalecimento de princípios
da fé cristã no processo de ressocialização dos detentos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de março de
2017. - Prof. Marco Aurélio - Deputado Estadual – P C do B

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

INDICAÇÃO Nº 435 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
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seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado, Dr. Flávio
Dino, com cópia para o Excelentíssimo Secretário de Estado do Trabalho
e da Economia Solidária, Julião Amin, solicitando a inclusão do município
de Joselândia no Programa Estadual “Mutirão Rua Digna”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de março de
2017 -  Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 436 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado, Dr. Flávio
Dino, com cópia para o Excelentíssimo Secretário de Estado do Trabalho
e da Economia Solidária, Julião Amin, solicitando a inclusão do município
de Chapadinha no Programa Estadual “Mutirão Rua Digna”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de março de
2017 –  Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 437 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, com cópia para
o Secretário de Estadual de Saúde, solicitando a disponibilização de uma
ambulância para o Município de Lago dos Rodrigues.

Justifico-me, pois, aquele Município passa por sérias dificuldades
financeiras e, no momento, não dispõe deste serviço para a população.
Também, frisa-se, é muito comum os enfermos não tenham como se deslocar
aos hospitais, bem como, a outros centros mais especializados, colocando
em risco de morte os munícipes desta cidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de março de
2017 –  Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 438 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, com cópia para
o Secretário de Estadual de Saúde, solicitando a disponibilização de uma
ambulância para o Município de Joselância.

Justifico-me, pois, aquele Município passa por sérias dificuldades
financeiras e, no momento, não dispõe deste serviço para a população.
Também, frisa-se, é muito comum os enfermos não tenham como se deslocar
aos hospitais, bem como, a outros centros mais especializados, colocando
em risco de morte os munícipes desta cidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de março de
2017 -  Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Oradores inscritos, Deputado Stênio Rezende, por cinco
minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Deputado Humberto Coutinho, Senhoras
Deputadas Francisca Primo, Ana do Gás, Senhores Deputados, Galeria,
Imprensa, Funcionários queridos desta Casa. Venho aqui hoje, Senhoras e
Senhores, somente para relatar que a nossa estadia, durante todo o dia 28
de março, e uma boa parte do dia de ontem, na cidade de Barão de Grajaú.
Ontem, Barão completou cento e seis anos de história política, uma história
bonita, uma história de muitas vitórias, de muitas conquistas e voltar a
Barão, a gente tem um sentimento de estar voltando para casa. É uma terra
muito querida por mim, é uma terra que tem uma população que ali iniciamos
os primeiros passos políticos da família, quando nos anos de 1960, Odílio
Rezende se tornou prefeito daquele município. Mas nós tivemos ali a
oportunidade junto com o Prefeito Gleydson Resende e acompanhado
também pelo Prefeito de São Francisco, nosso querido Adelbarto, pela
Prefeita da Raposa, nossa parceira, nossa companheira, nossa amiga Talita,
pelos vereadores, pelos secretários, pelos assessores, pelos amigos de
inaugurar várias obras importantes para o município. Inauguramos ali a
praça Bispo Sobral, neste local antes era um lixão da cidade, e o prefeito,
no dia do aniversário da cidade, estava entregando uma praça, portanto
humanizando o bairro, as ruas do nosso querido município Barão de Grajaú.
Na Manga, o maior povoado do município, foi inaugurado um Ginásio
Poliesportivo totalmente moderno, bonito e a população inteira participando
na inauguração agradecida pelo trabalho do prefeito e toda a sua equipe.
Foram inauguradas creches, quadras poliesportivas, foram inaugurados
poços artesianos e, à noite, a população ganhou ainda de presente a maior
festa que o município de Barão de Grajaú já viu nos últimos anos. Portanto
venho aqui hoje, senhoras e senhores deputados, para enaltecer o grandioso
trabalho do grande líder e prefeito Gledson Rezende, e para dizer que
Barão de Grajaú comemorou o seu aniversário numa grande jornada de
inauguração por dois, três, quatro dias e terminou com essa bela festa
oferecida a toda a população. Lá na Praça Santo Antônio, de frente para a
igreja de mesmo nome, tinha aproximadamente oito mil pessoas
comemorando o aniversário da cidade. Portanto fica aqui mais uma vez o
meu agradecimento à população amiga e hospitaleira de Barão de Grajaú e
fica, mais uma vez, os meus parabéns a todos os baronenses, muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Humberto Coutinho,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, a todos
que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão nosso bom dia, que
Deus abençoe a todos. Queria ressaltar, senhores e senhoras, mais uma
reunião da Comissão de Segurança com a participação do Deputado Sousa
Neto, do Coronel Odair, do Ebnilson, Jean Mary, todos os companheiros
que fazem parte da comissão e, mais uma vez, discutindo pontos
importantes para o fortalecimento da Segurança Pública do Estado. Eu
subi a esta tribuna para destacar uma reunião que nós tivemos no Banco do
Brasil e falei sobre a questão das agências que estão fechadas no interior,
que estão sendo transformadas de agências apenas para postos de
atendimentos, de modo que está deixando de circular dinheiro nos
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municípios, está prejudicando a economia maranhense. E, nesse sentido,
nós ressaltamos mais uma vez este assunto, como também destacamos a
necessidade da criação de barreiras permanentes em todo o Estado do
Maranhão. Vários pontos que a Comissão vai contribuir com a Segurança
Pública do Estado. Estamos entrando com a Indicação conjunta da comissão,
inclusive solicitando a reedição do decreto que vai discutir as questões
pertinentes às promoções, às questões das transferências e outros assuntos.
Como também as barreiras permanentes em lugares estratégicos reforçando
a Segurança Pública para dar garantias, para que os Bancos possam continuar
funcionando, para que o dinheiro continue circulando e para que a sociedade,
acima de tudo, tenha a certeza do patrulhamento ostensivo, assim, evitando
a questão, por exemplo, das agências que devem estar em funcionamento
e que, infelizmente, foram implodidas, causando sérios prejuízos à sociedade
maranhense. Então a Comissão se reuniu mais uma vez para discutir esses
pontos, como também um ponto muito importante, que aqui eu quero
ressaltar a V. Ex.ª e à sociedade. Nós temos aqui em nossas mãos, hoje, uma
Emenda à Constituição, que é a 71. Emenda Constitucional 71/2014, que
esta Casa, já devidamente aprovada, é lei, está na Constituição do Estado
e prevê que todos os anos nós temos que ter concursos públicos para
recomposição do contingente policial no Estado do Maranhão. Então a
Constituição que garante a prerrogativa legal e a devida observância deve
ser desta Casa como também do Poder Executivo. Eu quero ler o parágrafo
doze, que diz o seguinte: o concurso público para ingresso na Polícia
Militar e no Corpo de Bombeiros Militar será realizado anualmente, com
o número de vagas correspondente a pelo menos a dos militares falecidos,
transferidos para reserva e dos que por qualquer modo tenham sido
transferidos à inatividade do ano anterior. E vamos inclusive sugerir um
acréscimo da Polícia Civil também, nessa emenda à Constituição. Até
porque todos os anos nós temos policiais civis que deixam de exercer suas
atividades. Então quero garantir aos senhores e as senhoras que a Comissão
de Segurança, todas as quintas-feiras, está fazendo sua parte discutindo
temas importantes, relevantes para o fortalecimento da segurança pública.
Estamos acabando de terminar uma reunião que tivemos ainda há pouco e
ressalto que as providências estão sendo tomadas. Quero garantir a todos
que estão nos procurando como também aqui destacando os sub judice
que foram aprovados no último concurso, mas que por algum motivo
estão sub judice. Quero aqui “re-afiançar” a nossa garantia de que estaremos
também lutando por esse ponto importante, porque hoje precisamos
recompor as forças policiais com a maior brevidade possível. Dada essa
condição que temos hoje, de sub judice, porque são um pouco mais de mil
sub judice no estado do Maranhão, que podem ser convocados para fazer
Academia, enfim, fazer as devidas etapas do concurso, nós queremos
garantir que eles tenham sua possibilidade de fazer parte desse ingresso na
atividade de segurança pública. E nesse sentido estamos inclusive fazendo
na semana que vem, isso foi uma deliberação da Comissão, uma audiência
pública convocando todos os sub judice para discutir e, claro, junto com o
governo. E hoje, senhor Presidente, estaremos levando todas as demandas
ressaltadas ao secretário de Segurança. Hoje às 16h teremos uma reunião
com o secretário no sentido de poder levar aquilo que é produção desta
Casa, que os deputados estão discutindo junto com a sociedade civil
organizada, com as entidades representativas de classes e vamos dar
provimento então a todas as demandas. Quero aqui, mais uma vez, reiterar
que a Comissão de Segurança Pública desta Casa está fazendo sua parte e
vai reforçar as garantias constitucionais e legais que prevê o bojo das leis
para com a sociedade, que temos que dar a nossa contribuição e isso nós
estamos fazendo enquanto parlamentares. Então agradeço a oportunidade
e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Ana do Gás com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, senhor Presidente, caros colegas deputados e
deputadas, galeria, imprensa, TV Assembleia, internautas. Venho aqui
hoje para repassar a felicidade que tive de participar dos 79 anos da
Princesa do Baixo Parnaíba, a nossa querida Chapadinha, a convite feito

do prefeito Magno Bacelar e da primeira-dama Danúbia. Ontem foi um dia
de festa, senhor Presidente, em Chapadinha, na comemoração dos 79 anos
da cidade. Fomos muito bem recebidos, inclusive pelo deputado da cidade,
meu caro colega, deputado Levi, que daqui a pouco deve estar chegando. O
deputado Fábio estava lá, deputado Zé Inácio, mas eu acho que o nosso
amigo, deputado Levi, ficou para a festa, para o forró, não é, deputado
Fábio? Participamos ontem do hasteamento das bandeiras, do bolo para
aquela população na Prefeitura Municipal, inauguramos também pela manhã
a UBS no bairro Tigela, cuja comunidade vai poder contar com serviços de
atenção básica, serviço odontológico, serviço ginecológico, para melhor
servir a população. Inauguramos também, pela manhã, e parabenizo o
prefeito, Doutor Magno Bacelar, que é médico, porque em três meses tem
transformado a saúde do município de Chapadinha e com muita vontade,
diante das crises que os municípios estão vivendo, inaugurou e entregou
uma maternidade em nível de hospital privado. Então as mulheres, as
gestantes vão poder ter seus filhos com mais dignidade. Parabenizo essa
coragem, uma linda e bela maternidade com 30 leitos que vai poder dar
mais dignidade a nós, mulheres, nesse momento de gestação em que
precisamos ter o básico de atenção na nossa saúde. Logo após, participamos
de uma sessão solene na Câmara, com todos os vereadores presentes.
Parabenizo a presidente Vera, que é uma mulher companheira, uma mulher
de fibra. Logo depois, recebemos a visita do governador Flávio Dino que
entregou para aquela região o Corpo de Bombeiros, não só para servir o
município de Chapadinha que está lá equipado com uma viatura de resgate,
com uma ambulância, com um caminhão para poder atender o município
de Chapadinha e as regiões vizinhas, não só em casos de acidentes, mas
também em tempos de queimadas porque aquela região sofre bastante em
tempos de queimadas. Então parabenizo o governador Flávio Dino, a
pedido do deputado Levi, de todos os deputados que lá foram votados,
pois entregou à população de Chapadinha e à região do Baixo Parnaíba o
Corpo de Bombeiros. Logo em seguida, fomos inaugurar uma UPA que
também vai ajudar muito na saúde de Chapadinha e da região. A UPA conta
com 30 leitos, é uma UPA municipal, mas que vai ser custeada pelo
Estado. Parabenizo o secretário Lula que não mediu esforços e que em
tempo recorde preparou toda a UPA para ser entregue à população de
Chapadinha no dia 29 de março. E o encerramento, shows com bandas
para a aquela população que passou o dia recebendo presentes para o seu
benefício. Então, eu fiquei muito feliz em ter participado. E ontem o dia foi
pequeno, porque também foram entregues casas, foram entregues mais
outras UBS. E parabenizar, mais uma vez, o prefeito, Dr. Magno Bacelar,
que com muito amor e compromisso àquela cidade, tem em 90 dias
transformado a vida do povo de Chapadinha, deixo aqui o meu abraço e
vim de lá realizada. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, Internautas, as
pessoas que estão aqui na galeria, funcionários desta Casa, maranhenses. É
com o sentimento de embate, com o sentimento de luta que subo à tribuna
neste Pequeno Expediente, mais uma vez. Eu já fiz, ao todo, dez
pronunciamentos criticando o Projeto de Lei n.º 224/2016 que institui um
suposto incentivo ao desenvolvimento dos Centros de Distribuição do
Estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino, governador comunista
que hoje, mais conhecido como “Robin Hood” às avessas, por tirar do
mais pobre para dar para os mais ricos. Utilizando-se de um pretexto de
criar e de incentivar Centros de Distribuição, prejudica o pequeno atacadista,
o médio atacadista, o pequeno e médio empresário, aqueles que geram
mais empregos no Maranhão. Dar incentivo àqueles que tem capital social
acima de R$ 100 milhões e que empregam mais de 500 pessoas, é um ato
desigual para aqueles médios e pequenos que trabalham no seu dia a dia,
aqueles que mais empregam no Estado do Maranhão, aqueles que já sofrem
com as maldades do comunismo, ainda vão ficar mais desigual. Por que se
você dar o benefício ao grande, o menor que precisa concorrer, que precisa
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competir, sai ainda mais prejudicado. Vamos dar incentivo! Mas vamos
dar incentivo a todos e não apenas aos mais ricos, aos maiores, aos
inatingíveis. Vamos dar incentivo, sim, mas vamos dar incentivo ao micro,
ao pequeno, ao médio também. Nós já estamos vindo de uma trajetória de
três tentativas de votação desse projeto nesta Casa, a Oposição aguerrida
tem bloqueado as votações e hoje, com certeza, com a força do povo e com
a força de Deus, conseguiremos adiar, mais uma vez, para sensibilizar
ainda mais o Governador para que retire esse projeto de pauta, chame os
empresários, que tem muitos aqui presentes, para o diálogo. O governador
Flávio Dino tem que dialogar com o empresariado, tem que respeitar a
classe. Eu fui o primeiro deputado, ainda no ano passado, que fiz um apelo
ao governador Flávio Dino, para dialogar com as entidades empresariais,
ao mesmo tempo que critiquei também algumas entidades por não ter se
aguerrido mais em favor da oposição contra o aumento dos impostos.
Mas, eu tenho cobrado incisivamente, tenho feito audiências públicas com
o empresariado, tenho lançado e vou lançar agora de uma vez definitivamente
a frente parlamentar em defesa dos micros, pequenos e médios empresários
e aqui já faço o convite a todos aqueles empresários que estão aqui presentes
ou que estão nos vendo via TV Assembleia para que a gente possa, assim,
dessa forma, combater as desigualdades em relação a esses projetos absurdos
que chegam nesta Casa. Na primeira Ordem do Dia que discutimos a
questão desse Projeto de Lei, foi votado aqui uma Emenda de minha
autoria, porque esse Projeto de Lei, ele foi dado entrada no ano passado,
desde o ano passado eu tenho discutido esse projeto aqui, desde o ano
passado eu dei entrada numa Emenda a esse projeto. Emenda esta que
igualaria todos os atacadistas do Estado do Maranhão e não só aqueles
com o capital social acima de R$ 100 milhões. Essa minha Emenda chegou
na CCJ e foi reprovada, eu pedir Destaque aqui nesta Casa, foi votado e foi
reprovado o Destaque porque nós sabemos que a grande maioria daqui é
governista. O deputado Eduardo Braide também fez uma Emenda que foi
rejeitada nesta Casa também. Então, o que eu peço agora, é que o governador
Flávio Dino coloque a mão na consciência e retire esse projeto que está em
tramitação desde o ano passado, para dialogar com a classe empresarial do
Maranhão. Porque senhores deputados e senhoras deputadas, aqui não é
só a questão de beneficiar as três empresas com capital social acima de R$
100 milhões que existem no Maranhão não. Não é apenas para beneficiar
essas empresas, mas, sobretudo, e aí segundo o argumento do secretário da
Fazenda, é de atrair empresas de outros estados para se instalarem aqui no
Maranhão. Então, nós temos que em primeiro lugar não apenas beneficiar
os grandes do Maranhão, mas beneficiar todos aqueles empresários que
estão aqui no Maranhão, os empresários maranhenses, os empresários e
as empresárias. O povo maranhense porque essa categoria é a categoria
que emprega, é a categoria que faz levar o Maranhão nos braços. Não é
Governo do Estado, não é Governo Federal, não é nada disso, quem
emprega é a iniciativa privada, quem emprega são os empreendedores e é
isso que nós temos que fortalecer e não destruir, acabar de destruir o pouco
que tem aqui no Maranhão dos grandes guerreiros que se encontram nesse
Estado e que seguram o Estado no braço independente de força política,
independente de tudo. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
- O deputado Marco Aurélio está inscrito, não é isso? Eu também estou
inscrito, se for possível eu gostaria que...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - V. Exa não está inscrito aqui não.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Estou inscrito
no livro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não está na minha relação não. Deputado Eduardo Braide,
permutou com o deputado Max Barros? Deputado Max Barros com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Presidente Humberto Coutinho, o parabenizo pela condução dos
trabalhos. Deputados que estão na Mesa, senhores deputados, senhoras
deputadas, jornalistas, aqueles que estão na galeria, telespectadores da TV
Assembleia que nos veem pela internet. Senhores deputados, está na
pauta de hoje, mais uma vez, a apreciação de um projeto do Governo do
Estado que facilita a questão tributária para as empresas que têm mais de
R$ 100 milhões de capital social. Sem dúvida essa lei, que está sendo
proposta, vai beneficiar apenas os grandes empresários maranhenses. E
como dissemos em sessões anteriores, nós estranhamos a política fiscal do
atual governo, no momento em que dá sinais diferentes. No momento que
fez um tarifaço aumentando o ICMS da energia elétrica, da telefonia e de
outros setores que atingem toda a população, inclusive a população mais
pobre. Por outro lado, para os grandes empresários com capital de mais de
cem milhões, facilita o pagamento do imposto. Então é um governo cuja
política fiscal dá sinais totalmente distintos, para não falar na questão
programática, que os partidos que dão apoio à base do governo defendem
a taxação de grandes fortunas. Eu pergunto aos senhores deputados, aos
senhores jornalistas: uma empresa que tem mais de cem milhões de capital
é uma grande fortuna? Para mim é, eu acho que sim. Então, em vez de taxar
grandes fortunas, está diminuindo o imposto para os grandes empresários
e aumentando para a população. Isso é uma divergência muito grande em
termos do que se espera de política fiscal. E é uma questão mais grave
ainda porque, para atingir esse percentual de 2% de pagamento de ICMS,
os pequenos empresários atacadistas têm que seguir uma legislação, um
decreto, porém, praticamente nenhum pequeno atacadista consegue atingir
essa burocracia que é exigida pela máquina fiscal de ter que pagar mais de
2% de ICMS, enquanto que para os grandes empresários essa documentação
não se faz necessária. Então isso é uma distinção altamente negativa e
discriminatória com os pequenos atacadistas e que prejudica o setor
empresarial do nosso Estado. Eu espero, presidente Humberto Coutinho,
e chamo aqui o líder do bloco, o deputado Rafael Leitoa, deputado novo,
mas que tem mostrado brilhantismo e capacidade de diálogo aqui nesta
Casa. Aqui a ideia não é sangrar o governo do estado, é encontrar uma
solução boa para o Maranhão. Então, em vez de se votar hoje essa matéria,
e eu verifico que os deputados da base do governo estão tendo dificuldade
em votar essa matéria, não está tendo quórum para que ela seja votada, por
que não se estabelece o diálogo com os pequenos empresários atacadistas
e a mesma legislação que existe para o grande atacadista, que está sendo
proposta para os grandes atacadistas, também seja proposta para os
pequenos atacadista? Para que não haja discriminação e somente os
empresários com mais de cem milhões de capital possam ser favorecidos
com essa lei. Então eu chamo aqui os deputados da base do governo para
que procurem o governo e busquem o diálogo com os empresários. Aqui eu
tenho uma série de empresários atacadistas, representantes da Associação
Comercial, empresários que fazem a riqueza do nosso Estado e que precisam
ser valorizados, que precisam também ser ouvidos, porque, se nós
aprovarmos essa lei, o que nós estamos dizendo para o empresariado e
para a população é que nós queremos favorecer apenas o grande capital,
quem tem mais de 100 milhões de capital. Em contrapartida, o pequeno
empresário, que junto gera muito mais emprego do que um grande
empresário, fica prejudicado por não ter a mesma legislação para pagar o
diferimento de imposto. Então, em vez de fazer crítica aqui pela crítica, o
que eu faço é uma proposta de entendimento, uma proposta de diálogo.
Não vamos votar essa matéria hoje. O governo, os líderes de governo, os
deputados que apoiam o governo reúnam-se com os empresários atacadistas
que têm o capital menor do que 100 milhões e vamos encontrar uma
solução que atenda todos, não só os mais ricos. Eu acho que isso é uma



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               SEGUNDA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2017 13
proposta de conciliação, é uma proposta de entendimento. Deputado
Rafael, eu chamo V. Ex.ª para esse diálogo aqui. V. Ex.ª que é líder do bloco,
vamos conversar, vamos dialogar, não vamos favorecer apenas o grande
empresário que tem o capital de 100 milhões, mas também os pequenos
empresários que geram juntos, geram muito mais emprego do que o grande
empresário. Então é este o apelo que eu faço, a minha intenção não é a
crítica pela crítica, mas a solução para que o Maranhão tenha empresários
que gerem mais empregos e mais impostos para o Estado. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pela Ordem,
Senhor Presidente, Presidente Humberto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rafael Leitoa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Eu fiz a permuta da minha inscrição com o deputado Zé Inácio,
que será o próximo inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Zé Inácio, autorizou? Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, povo do Maranhão. Eu subo a esta tribuna, Senhor Presidente,
para que a gente possa esclarecer alguns pontos que a oposição coloca
desde o início da semana, deturpando algumas informações e criando um
embaraço, inclusive, até mesmo para esta própria Casa. Eu gostaria inclusive
de chamar a atenção dos colegas, porque o projeto de lei que entrou nesta
Casa, que veio para esta Casa, em dezembro do ano passado, então não
tem nada sendo discutido aqui de rompante, porque a lei está aqui desde
dezembro do ano passado, que trata da definição dos Centros de Distribuição
do Estado do Maranhão. Está aqui a Mensagem, o Projeto de Lei, que
institui o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento dos Centros de
Distribuição do Estado do Maranhão, deputado Zé Inácio. O Artigo 1º,
coloca que fica instituído o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
dos Centros de Distribuição do Estado do Maranhão. Deputado Zé Inácio.
O artigo 1º coloca: Fica instituído o Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento dos Centros de Distribuição com o objetivo de constituir
no Maranhão um vigoroso polo atacadista fomentador de geração e
emprego e renda. No artigo 2º, condição para aplicação dos efeitos desta
lei considera-se Centro de Distribuição, o estabelecimento comercial
atacadista com capital social mínimo de R$ 100 milhões e que gere 500
empregos. Volto a pedir, Senhor Presidente, a atenção dos colegas, até
porque sei que é uma matéria, Deputada Andréa...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu queria avisar aos deputados, em Plenário, que há orador
na Tribuna. Vamos ouvir nosso orador.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Então, Senhor
Presidente, Deputado Max, V. Ex.ª que insistiu tanto para que eu viesse à
Tribuna, eu gostaria de sua atenção. O quê ocorre? Este projeto de lei que
estabelece os Centros de Distribuição concede do mesmo modo que é para
o atacadista, a alíquota de 2%. O principal benefício para esta lei, está no
Artigo 6º, coisa que não foi discutida aqui pelos deputados da oposição
que tanto criticam esse projeto de lei. O artigo 6º: ficam excluídas da
sistemática de antecipação da substituição tributária, as operações de
saídas para empreendimentos credenciados como Centro de Distribuição
na SEFAZ, que ocorrerão sem retenção e imposto pelo contribuinte
substituto tributário. O parágrafo 2º diz: os estabelecimentos beneficiários
desta lei na qualidade de contribuinte substitutos ficam responsáveis pelo
recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes com mercadoria
sujeitas a substituição tributária, oriundas destas e outras unidades da
Federação adquiridas diretamente da indústria ou do importador. Aqui é
o benefício específico da lei. Não há nenhuma redução de alíquota de

imposto para centro de distribuição. Não há nenhuma diferença entre
centro de distribuição e atacadista nas suas vantagens. Está aqui estabelecido
em lei. Pelo contrário, é um projeto de lei em que se enquadra qualquer
atacadista que cumprir essas exigências. Não é um regime especial, Deputado
Adriano Sarney, que antigamente era dado de gaveta pelo Secretário de
Fazenda. Antigamente, no Maranhão, para você ter beneficio e a galeria, os
grandes atacadistas que aqui estão, sabem do que a gente está falando, era
dado de gaveta e assinado pelo Secretário de Fazenda, direcionado ao
CNPJ. Nós estamos tratando aqui de uma lei, da transparência. Qualquer
centro de distribuição que se adequar a ela terá o benefício, que não é
benefício de alíquota, é apenas na retenção do imposto. E isso faz com que
o Maranhão seja um grande polo, sim, de atração de investidores, como
existem outros polos, centros de distribuição, vir para o Maranhão por
conta desse regramento que é legal. As coisas do Governo Flávio Dino não
são feitas por baixo dos panos como era feito antes na Secretaria de
Fazenda e que, inclusive, Deputado Max Barros, causou essa operação
que V.Exa. citou aqui na tribuna durante a semana. Vamos aguardar todas
as investigações, ou seja, o que a oposição quer colocar é que está sendo
tratado diferentemente com relação aos atacadistas; e não está. Estamos
enquadrando a categoria, colocando e estabelecendo aqui seus regramentos.
E mais: no artigo 9º a lei coloca: o Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei. Regulamentará da mesma forma como são as regras para
o comércio atacadista, da mesma forma e no mesmo molde, que também
não está na lei, mas vai estar no regulamento da lei quando a lei for aprovada.
Então não se trata de dar mais benefícios ou mais vantagens. Não se trata
de taxação de grandes fortunas. Há aqui uma manobra da oposição para
confundir, inclusive, a opinião pública. Aí o deputado da oposição coloca:
mas o atacadista... É decreto, não é lei. Acabei de falar com o Secretário de
Fazenda, acabei de falar com o representante da Associação Comercial dos
Atacadistas, que esse diálogo pode ser levado ao Governo, sem problema
nenhum. O Secretário Marcellus, inclusive, colocou na reunião ontem que
tivemos, que já alterou, sim, o decreto por três vezes e algumas delas a
pedido do próprio setor, confirmado agora pelo presidente também, que
ele reduziu a questão do faturamento. Agora essa legislação que está aqui
é uma legislação diferente e que, sim, vai atrair grandes investidores que
vão beneficiar o Estado do Maranhão. Não tem nada de não transparente
aqui; pelo contrário, Deputado Max Barros. Então, para finalizar, a minha
fala, quero colocar que o Governo tem sapiência com relação à Lei de
Benefício Fiscal. E se vocês pegarem, se os senhores pegarem o decreto do
atacadista, tem lá a lei que esta Casa aprovou, dando benefício fiscal para
Ride, lá da região metropolitana de desenvolvimento integrado de Timon,
vizinho com Teresina, também um projeto de lei, às claras, discutido, não
em regime especial, colocado de gaveta como era feito anteriormente.
Então aqui está bem claro. E tem mais, outra exigência da lei no artigo 8º: os
contribuintes que forem incentivados por esta lei ficam obrigados a
converterem investimentos diretos no Estado do Maranhão à mesma
soma de valores decorrentes dos benefícios recebidos, como estímulo à
implantação e a expansão de seus empreendimentos econômicos, com
vista a geração de emprego e renda, conforme firmado em protocolo de
intenção. Está aqui! Todo o benefício que essa lei gerar terá que ser devolvido
para o estado do Maranhão em investimentos. A discussão aqui é o centro
de distribuição. A Associação Comercial dos Atacadistas está aqui também
e nós já fizemos o contato com o governo para receber a categoria sem
problema nenhum e avançar talvez em um projeto de lei que coloque as
condicionantes que já existem em um projeto de lei, sem problema nenhum.
Porque se falou aqui muito em segurança jurídica. Falou-se muito aqui em
segurança jurídica, mas o que eu quero trazer aos senhores, é que essas são
as características e o que realmente está nessa lei. A Oposição coloca que
este debate não é político. Não se enganem! É extremamente político-
eleitoral, porque quem mais critica essa lei hoje e que traz os senhores aqui
a esta galeria, em 2015 aprovou o aumento da alíquota de ICMS Básica de
17% para 18% sem sequer discutir com os deputados da base. Tinha
deputado aqui que nem sabia o que estava votando. E em 2015 a função
dele era uma, hoje é outra. E é preciso olhar bem quem realmente defende
os interesses econômicos do Maranhão ou está apenas preocupado em se
promover politicamente. Obrigado, senhor Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente
Humberto Coutinho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Presidente, eu fui citado nominalmente, eu queria só um minuto
para fazer um comentário. Primeiro, se essa lei não fosse para favorecer os
grandes empresários que têm um capital de mais de R$ 100 milhões, não
haveria necessidade de estarmos votando e discutindo o assunto aqui. Se
os pequenos empresários não tivessem sendo discriminados eles não
estariam aqui pleiteando que eles fossem incluídos também na lei. Então
isso descaracteriza toda essa argumentação. E segundo, eu estranhei e
estranho que os principais beneficiados tenham pouco tempo sido acusado
pelo setor fiscal, a Secretaria de Fazenda montou um processo dizendo
que ele cometeu crime contra a Fazenda, que foi o Grupo Mateus. Na Lava
Jato os empresários que cometeram crime eles estão devolvendo o dinheiro
e pagando multa e aqui estamos dando é isenção fiscal para quem
“pseudamente”, segundo o governo, cometeu crime. São dois pesos e duas
medidas. Muito obrigado, senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Gostaria de pedir a verificação de
quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – No mesmo sentido do deputado Adriano, solicitar a verificação
de quórum, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Verificação de quórum. Peço para zerar o painel. Que os
deputados confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente
Humberto, comunico que o Bloco Independente está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, o Partido Verde está em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Bloco de
Oposição em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Rafael Leitoa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, na verdade, o que ocorre é que a líder do Bloco de Oposição, a
deputada Andréa Murad, se colocou em obstrução, mas creio que o
deputado Roberto Costa tentou registrar a presença. A obstrução,
regimentalmente, não seria individual do parlamentar, prerrogativa do
parlamentar? Eu gostaria que a Mesa pudesse proferir o artigo do Regimento
que manifesta isso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Já se passaram
três minutos e eu acho que não tem quórum e não vamos ficar esperando
eternamente. Então vamos encerrar essa Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado, o Regimento não diz qual o tempo para contagem
de quórum ou não. Infelizmente está omissa no Regimento Interno essa
proposta e muito mais.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Apesar de o bloco do qual eu faço parte ter
obstruído, eu quero que a Mesa garanta a nossa presença.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, registre a presença.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Presidente, o
Bloco Parlamentar de Oposição está obstruído e, se o deputado, se V. Ex.ª
quiser dar a presença do deputado Roberto Costa, por mim não tem
problema nenhum, mas o bloco, o restante do bloco está obstruindo, em
comum acordo. Não é, deputado Sousa Neto e deputada Nina Melo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, pode registrar a sua presença.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Garanta a minha
presença, Senhor Presidente, pois eu não concordo com essa situação da
liderança do nosso bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Quórum qualificado no painel. A proposta de emenda
constitucional nº 002/2016, de autoria do Deputado Júnior Verde, não tem
quórum qualificado. Fica transferida para segunda-feira.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Senhor
Presidente, o encaminhamento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada, o encaminhamento já encerrou. Agora, nós
estamos em votação. V. Exa. pode encaminhar a votação.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Encaminhar
a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vou chamar agora. Deixe eu chamar primeiro. Projeto de
Lei nº 224/2016.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, nós temos 22 deputados marcando a presença no quórum e a
Deputada Nina Melo acabou de falar que marcou a presença dela por
engano, ela gostaria de retificar a presença dela, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Exato,
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O Bloco
está em obstrução e, portanto, nós não temos quórum Senhor Presidente.
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A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Questão de Ordem,

Presidente. Nina Melo. Eu gostaria de retificar minha presença que está
em obstrução pelo Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Mas o Deputado Roberto Costa vai votar.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, há um quórum qualificado, o Deputado Roberto Costa já fez,
já se pronunciou que quer marcar sua presença e não está registrada.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Por mais que o
painel não esteja marcando, não está registrando, mas eu quero que a
Mesa...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Para discutir, a Deputada Andréa Murad,
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, pela Ordem. Gostaria de solicitar à Mesa... Desbloqueou já. E
aos membros dos partidos que obstruíram que marquem presença para
que a gente dê a continuidade, já que existe quórum qualificado, por favor.
Obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
cumprimentar a galeria, imprensa, os representantes da Associação
Maranhense de Distribuidores e Atacadistas, Associação Comercial do
Maranhão, o meu bom dia. Eu realmente nunca, Deputada Francisca Primo,
V. Exas. conhecem o meu posicionamento, aqui nesta Casa, nunca fui uma
deputada de ficar obstruindo votações, mas devido a questão desta causa,
dos atacadistas quererem discutir com o governo e isso seria uma forma,
um tempo maior de se ter para discutir com o governo, da liderança do
governo discutir com o governo,  eu decidir com que o Bloco pudesse fazer
a obstrução e aí os deputados da base do governo, como são maioria, se
estivessem aqui, não teria problema nenhum, assim como creio que não
teve. E cada um eu deixo muito a liberdade no Bloco em que eu sou líder
para as pessoas votarem como querem. E aqui o que estamos defendendo
nesse projeto de lei é que o benefício seja para todo o setor atacadista, não
apenas para uma empresa com capital de cem milhões e com mais de
quinhentos funcionários. Temos mil empresas atacadistas e o projeto do
Governo vai beneficiar apenas uma empresa. Eu quero que alguém me diga
se conhece mais alguma empresa, Deputado Adriano, que vai beneficiar
além de uma, talvez duas, uma que eu tenho visto tentado ver que chegue
perto dessa causa. Digo novamente aqui para V. Exas. nada contra o grupo
Mateus, que emprega milhares de pessoas, mas eu sou a favor de que o
benefício seja estendido para todos, principalmente para os que mais
precisam. Essa eu acho que é a opinião da maioria dos deputados, que
infelizmente não podem votar “Sim” porque estão amarrados ao Governo
até o pescoço. Então realmente o meu voto é contrário a esse projeto. Voto
contra para registrar a injustiça com os demais atacadistas, frisando que o
voto não é contra o Mateus, mas a favor da extensão para os demais. E
caso o projeto seja aprovado, já iniciei com minha assessoria jurídica um
estudo pra a derrubada da lei por vício insanável. Porque não pode haver
privilégio para uma empresa em detrimento de outras. Ou ação para derrubar
a lei, ou ação para estender às demais o mesmo benefício fiscal como
garantia da igualdade de condições para uma livre concorrência. É esse o
meu posicionamento. É esse o meu voto e é, assim, que eu encaminho o
nosso bloco a votar. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação, o Deputado Eduardo Braide quer discutir a
votação? Encaminhar pelo Bloco Parlamentar Independente, Deputado
Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, eu peço a atenção dos senhores deputados
desta Casa. Nós vamos votar agora, Deputado Sérgio Vieira, um projeto de
lei que eu quero deixar bem claro para quer nenhum deputado, Deputado
Adriano, saia daqui dizendo que não sabe o que votou. O Projeto de Lei
que nós vamos votar agora, o 224/2016, estabelece o benefício de 2%,
Deputado Adriano, aos atacadistas. Mas ele só faz dois requisitos, que
esse atacadista tenha acima de cem milhões de reais e que gere mais de
quinhentos empregos. Eu tive a curiosidade de pesquisar quais são as
empresas atacadistas no Maranhão que se adequam principalmente ao
capital social, senhores deputados, somente uma. Essa lei é feita única e
exclusivamente para uma empresa, mas mesmo assim quero dizer, deputado
Cabo Campos, que não sou contra a lei de início, porque se for uma lei que
vier para beneficiar, para gerar mais emprego, tudo bem. Eu sou contra é o
que vou mostrar para vocês aqui. O argumento do líder do Bloco do
Governo é que os comerciantes atacadistas vão continuar com o benefício
do regime diferenciado de 2%. O que ele não disse a V. Exas, senhores
deputados, é que enquanto essa empresa milionária ao aprovar essa lei de
hoje, deputado Cabo Campos, ela automaticamente já vai ter direito ao
benefício de 2%? As empresas pequenas do João Paulo, de Imperatriz, do
interior do estado do Maranhão tem que cumprir as exigências do Decreto
31.287/2015 e as exigências da Portaria n.º 489/2016 da Secretaria da
Fazenda, deputado Cabo Campos. Mas o que eles não disseram da tribuna
também, deputada Nina Melo, é que a empresa milionária, segundo a Lei
que está sendo aprovada, vai ter direito ao benefício de 2% pelo simples
fato de ter R$ 100 milhões de capital social, enquanto os pequenos
comerciantes atacadistas, segundo o Art. 5º do Decreto 31.287, são
obrigados a contribuir mensalmente com 0,05% do seu faturamento para
o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Maranhão. Vejam vocês, aqui
nós vamos rasgar o maior princípio que existe no direito tributário, deputado
Max Barros, que é o princípio da capacidade contributiva. Os mais ricos
não serão obrigados pela lei a contribuir para o Fundo de Desenvolvimento
Estadual, aqueles que mais precisam, se não contribuírem, deputada Valéria
Macedo, sabe o que acontece? Automaticamente eles têm o credenciamento
deles desfeitos e perdem ao direto do benefício de 2%. Eu estou aqui com
o resumo que me foi feito pelos atacadistas, que eu gostaria de ler para V.
Exa, deputado Sérgio Frota, da diferença que será feita com aprovação
dessa lei para uma única empresa milionária do Maranhão e para os
pequenos atacadistas, diferente do que foi dito recentemente. Para os
pequenos distribuidores: o ressarcimento do ICMS através da Secretaria
de Fazenda acontece via da formalização e análise de processo que autoriza
a emissão de nota fiscal. Para o grande atacadista ao ser aprovado essa lei:
ressarcimento mensal através de crédito direto da Declaração de
Informações Econômico-fiscais. Aos pequenos, toda a burocracia que o
governo do estado pode dar; ao grande, a única empresa que será beneficiada
vai ser dada o direito, deputado Max Barros, de no simples comando pelo
computador ter direito ao crédito dos 2%. Mas vou mais à frente, aos
pequenos, deputado Max Barros, que existem hoje, conforme já foi dito
pelo governo, tem que ser feito renovação anual para que eles tenham
direito ao benefício dos 2%. A Lei 224, deputado Max Barros, que vai
beneficiar uma única empresa do Maranhão não fala, em nenhum momento,
em renovação para ter direito ao benefício. Isso quer dizer, senhores
comerciantes, que a lei vai servir para essa grande empresa enquanto ela
não for revogada, a empresa não vai poder e nem precisar renovar de ano
em ano seu credenciamento. É isto que está dizendo a lei. Mais à frente
senhor Presidente, os pequenos comerciantes atacadistas são substituídos
tributariamente nos produtos sujeitos à tributação, ou seja, preste atenção
no que eu vou dizer aqui, deputado Antônio Pereira: os pequenos
comerciantes, hoje, para terem direito aos 2% dados pelo Estado, quando
eles compram as mercadorias para revenda, eles têm que pagar, além do
ICMS da sua operação, o imposto das operações seguintes sendo obrigados
a dispor de maior capital de giro. Essa lei, deputado Antônio Pereira, que
só vai beneficiar uma empresa no Maranhão, olha a diferença do tratamento:
são substitutos tributários, ou seja, passam a fazer a substituição tributária
ficando em poder com os valores do ICMS pagos por seus clientes até a
data do recolhimento do Estado. Fazem do capital de giro o que poderiam
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utilizar para pagamento do imposto. Olhem só, senhores: o milionário que
deveria recolher o imposto igual vocês fazem não recolhe no mesmo ato,
ele terá todo o trâmite da cadeia do ICMS para poder recolher lá na frente
e utilizar o dinheiro que vocês têm que recolher, já por conta da substituição
tributária, ele utiliza para o capital de giro deles, mas vocês não têm direito
de utilizar o recurso para o capital de giro de vocês, porque vocês têm que
recolher na mesmo hora o ICMS. Como se não bastasse nada disso, senhores
deputados, nós temos a contribuição para o Fundo de Desenvolvimento
Industrial, deputado Sousa Neto. Os pequenos comerciantes, já disse a
Vossa Excelência, que não pagarem 0,05% do seu faturamento mensal para
a Fazenda Estadual, automaticamente têm o benefício dos 2% cancelado.
A grande empresa, deputado Sérgio Vieira, a milionária, diferente daquelas
pequenas que estão em Açailândia, não vai precisar disso. Ela tem o direito
aos 2% sabe por quê? Porque o capital social dela é acima de 100 milhões
de reais. Veja que incoerência! E mais à frente, a questão das importações,
senhores deputados. Os pequenos distribuidores, para que vocês tenham
uma ideia, deputado Sergio Frota, pagam ICMS nas importações, no
momento do desembaraço aduaneiro com alíquota de 18%, inclusive sobre
o frete. Segundo a lei, a única empresa que vai ser beneficiada por ela será
dispensada de pagar o ICMS no ato do desembaraço aduaneiro da
importação, postergando o pagamento para o momento da venda. Senhores
deputados, eu não sou contra esta lei, eu sou a favor desta lei, o que eu sou
contra é não incluir os comerciantes atacadistas que estão aí lutando para
manter as suas atividades de pé e os empregos que são gerados, sou contra
eles não terem o mesmo benefício que será dado por esta lei se esta Casa
vier a votar essa lei hoje, deputada Nina Melo. O que eu estou dizendo
aqui não é questão de oposição ao governo, isso é falta de discurso para
quem não tem argumento. O que eu quero ver aqui é algum membro, algum
deputado da base do governo me responder às seguintes perguntas que
vou fazer agora e talvez até mude meu voto. Primeiro: quantas empresas
serão beneficiadas com a aprovação desta lei se ela for aprovada na forma
que está aqui? Primeira pergunta que faço, deputado Sousa Neto. Muito
simples. Já teve líder do governo que já disse que são três empresas. Faltou
com a verdade, não são três, é só uma empresa. Mas eu quero dar a
oportunidade de reafirmar publicamente perante os representantes aqui
dos comerciantes quantas empresas serão beneficiadas se essa lei for
aprovada. Segundo, e acho que nós não temos que ter medo de dizer isso
porque isso é a transparência: qual é a empresa que será beneficiada por
esta lei, deputado Sousa Neto? Por que essa diferença de tratamento? Uma
única lei, a empresa para beneficiar, uma única lei e de outro lado
praticamente dois mil comerciantes atacadistas com regime completamente
burocrático, tendo que contribuir com uma taxa que não é exigida da grande
empresa e que certamente vai ocasionar o que, senhores? Uma concorrência
desleal, porque V. Ex.ªs acabaram de ver os benefícios que essa única
empresa no Maranhão vai ter para poder desenvolver suas atividades.
Mas pode surgir algum Deputado do governo da outra tribuna e dizer o
seguinte: “não, deputado, isso é uma forma de incentivar outras empresas
de fora para vim para cá”. Aí eu pergunto a V. Ex.ªs, quer dizer que a forma
de incentivar a vinda de outras empresas é acabando com as que estão
aqui? É você dando tudo para as que vêm de fora e prejudicando as que
estão aqui trabalhando há vários anos? Quem me garante que essas empresas
que virão de fora, os empregos serão dados para os maranhenses? Porque
a lei, em nenhum momento, fala sobre isso, só fala sobre o número, não fala
sobre a forma de emprego. Mas eu quero dizer e ir mais além, Senhores
Deputados, para finalizar. Ora, é lógico, Deputado Antônio Pereira, que
um grande atacadista que dispõe de um capital social de cem milhões de
reais, ao adquirir um número maior de produtos nas suas transações ele já
consegue um preço diferenciado e é exatamente isso que nós estamos
fazendo. Aquele que pela natureza da sua atividade, pela grandeza do seu
capital social, já tem a diferenciação no valor ao adquirir os produtos, é o
que está recebendo o maior número de benefício, Deputado Adriano Sarney,
e os pequenos comerciantes, como eu acabei de ler aqui a diferença entre o
que está na lei e o que está na vida dos pequenos comerciantes atacadistas,
vão continuar com essa situação. Portanto, Senhor Presidente, para encerrar,
eu quero deixar uma coisa claro desta tribuna, esta lei senhores comerciantes,
e aí eu digo a vocês como advogado, é inconstitucional, e vou dizer o

porquê, o Artigo 37 da nossa Constituição Federal, estabelece o Princípio
da Impessoalidade, isso quer dizer que todos são iguais perante a lei, e que
a lei não pode fazer diferença de nenhum para outro. Uma lei, senhores
comerciantes, que atende uma única empresa e que deixa as outras empresas
na mesma situação, na mesma atividade, com uma situação completamente
diferente. Portanto, se a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
não tiver a consciência de olhar essa situação da forma como deve ser vista,
eu vou dar uma sugestão a vocês, ingressem na justiça, por meio da entidade
de vocês, porque vocês vão ganhar essa causa. E, por fim, Senhor Presidente,
eu quero dizer e apresentar uma sugestão, Deputado Sérgio Vieira, que não
vejo nenhum problema em ser atendido, eu não pedir aqui que nenhum
deputado vote contra essa lei, Deputada Valéria, porque cada um tem que
votar de acordo com a sua consciência, mas o que eu vou pedir aqui é que
esse projeto seja retirado de pauta hoje. A nota da Associação Comercial
do Maranhão, Deputado Júnior Verde, assim como da Associação dos
Distribuidores e Atacadistas do Maranhão é muito clara quando diz que
não foram consultados na discussão e elaboração desse projeto. E aí eu
faço uma pergunta a V. Ex.ªs: Qual é o crime, qual é o pecado que a Casa do
Povo vai cometer se não votar esse projeto de lei hoje e dar a oportunidade
dos comerciantes atacadistas de buscarem os mesmos direitos que estão
querendo ser dados por essa lei a uma única empresa milionária no
Maranhão? Qual é o problema, Senhores Deputados, de deixar passar
mais alguns dias para que os comerciantes atacadistas do João Paulo, de
Imperatriz, de Açailândia, de Barra do Corda, de todo o Estado do
Maranhão, possam discutir com o Governo do Estado e entrar num acordo,
Deputado Max Barros, em relação à forma de tratamento que deve ser
dada a eles por conta dessa lei. Eu quero dizer, Deputado Max, que se isso
acontecer, eu serei o primeiro a voltar a esta tribuna e parabenizar o
Governo do Estado. O Bloco Parlamentar Independente, já com a sua
anuência, será o primeiro a voltar a esta tribuna, Senhor Presidente, e a
solicitar uma mensagem, inclusive, de aplausos ao Governo do Estado,
porque vai ter a sensibilidade de discutir com a categoria. Agora, se isso
não acontecer, Deputado Adriano, eu vou fazer um pedido, eu acho que o
Governo do Estado tem que deixar o slogan de Governo “de todos nós”,
porque na propaganda é o governo de todos Nós; na lei, é o governo de
uma única empresa. Portanto, Senhor Presidente, encerrando o meu
pronunciamento, já peço à sua Presidência, para que, após o
encaminhamento, que ainda aconteça por parte de algum deputado, seja
colocado em votação o requerimento de minha autoria, que solicita o
adiamento desta votação. V. Ex.ª, como democrata, sempre disse que o
plenário desta Casa é soberano, portanto, se o plenário é soberano, que
nós deputados possamos decidir se essa matéria, deputado Adriano, pode
ser votada hoje, ou se ela pode ser retirada de pauta para que os nossos
comerciantes tenham o direito de dialogar com o Governo do Estado e
buscar as mesmas condições previstas nesta lei. Portanto, senhores, são
essas as minhas palavras. Dizer que acredito na consciência de cada um
dos deputados desta Casa, não para votar contra o projeto, mas para única
e simplesmente retirar o projeto de pauta, para que vocês tenham a
oportunidade de discutir os mesmos benefícios que serão dados por uma
lei a uma única empresa, para que não venha a acontecer, e eu aviso hoje,
o fechamento de comércios atacadistas e a demissão, porque a concorrência
contra vocês será completamente desleal se essa lei for aprovada na forma
original. Era o que tinha relatar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela Ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu gostaria de me inscrever para debater o
requerimento do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O requerimento, Deputado, não vai ser aceito, porque de
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acordo com a Artigo 19, já é intempestivo.  Ele tinha que entrar com esse
requerimento antes de encerrar a discussão...

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – O nosso Regimento Interno é muito claro quando fala de um
acordo de líderes. Ele pode, sim, retirar uma matéria da Ordem do Dia. Eu
gostaria que V. Ex.ª consultasse os líderes desta Casa para que essa matéria
fosse retirada da Ordem do Dia de hoje. É o primeiro pleito que faço a V.
Exa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, por V. Ex.ª eu tenho o maior respeito e
consideração, mas o Regimento é bem claro, o Artigo 191. Eu não posso
rasgar o nosso regimento...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Humberto, eu estava presente na votação da Medida Provisória dos
professores.  Uma matéria que não estava na Ordem do Dia, uma matéria
que foi incluída na Ordem do Dia. E eu respeito a decisão tomada por V.
Ex.ª com uma frase que eu ouvi e nunca esqueci: “que o plenário é soberano”.
O que peço a V. Ex.ª é que demonstre a esta Casa que o Plenário é soberano,
porque nós não podemos agir de uma forma para uma matéria e de outra
forma para outra matéria. Eu quero pedir a V. Ex.ª, encarecidamente,
Deputado Humberto Coutinho, só antes de finalizar. Eu não vejo qual é o
problema desta Casa deliberar. Nós não estamos decidindo, Presidente, se
nós vamos votar contra ou a favor do Projeto 224. O pedido é pra que esta
Casa simplesmente decida se o projeto deve ser retirado da Ordem do Dia
de hoje. Se for a vontade da maioria que o projeto seja mantido, eu ficarei,
votarei aqui e externarei minha posição. Agora, acho que é um direito que
o Plenário desta Casa tem de decidir em relação à retirada ou não desse
Projeto de Lei da Ordem do Dia de hoje. É um apelo, Presidente Humberto
Coutinho, que faço a V. Exa. É um apelo que faço a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, uma questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de Ordem, deputado Rogério Cafeteria.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – Com todo respeito que tenho ao deputado Braide e ao
conhecimento que ele faz do Regimento, eu gostaria de relembrar que no
caso citado pelo deputado não foi levado ao Plenário, senhor Presidente.
Foi uma decisão da Presidência, da Mesa, não foi levada ao Plenário essa
discussão. Então é claro que o Regimento, nesse caso, não permite que seja
feito mais esse Requerimento. Então, senhor Presidente, gostaria de apelar
a V. Exa para que a gente pudesse dar encaminhamento à votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem. Eu fui citado, só gostaria de falar
e lembrar a V. Exa, e peço que a Mesa inclusive pegue a Ata da Sessão do
dia onde na Ata da Sessão que eu tive a oportunidade de ler, é muito clara
quando o Plenário foi consultado antes que a matéria fosse colocada. Eu
peço inclusive que V. Exa faça a consulta ao secretário da Mesa, o Dr.
Bráulio Martins, para que ele possa informar a V. Exa se o Plenário da Casa
foi consultado ou não na inclusão da matéria dos professores e aguardo a
resposta, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
– O deputado Eduardo, com todo respeito que tenho à pessoa dele, naquele
momento em que foi colocada aquela matéria a gente ainda estava em
processo de discussão. Aqui já se encerrou a discussão na terça-feira, salvo
engano, e se todos os deputados estão aqui é porque querem votar a
matéria. Então o Bloco Unidos pelo Maranhão se manifesta contra a
apreciação do requerimento.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Max Barros com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
- Presidente, eu queria colocar a V. Exa que se pudesse ouvir os líderes
sobre esse entendimento para adiar, por uma sessão, a votação dessa
matéria. Eu vejo até que os líderes do governo estão conversando com os
empresários, ouvindo a ponderação, já ouvi inclusive que há possibilidade
de estender isso aos empresários. Mas a oportunidade de fazer essa emenda
é agora quando a lei está sendo votada. Se isso não for feito agora,
dificilmente será feito posteriormente. Então a nossa proposta não é do
confronto, muito pelo contrário, é do entendimento para que seja dada
oportunidade para que o governo converse com os empresários e essa lei
seja aprimorada e não beneficie apenas uma empresa, mas beneficie o
conjunto dos empresários do setor. Então a posição do Bloco é que haja
esse entendimento, se adie apenas por uma sessão essa votação e que
aumente o prazo de negociação entre a classe empresarial e o governo para
que a gente aprimore essa matéria e não beneficie, como eu já disse, apenas
um empresário, mas o conjunto dos empresários maranhenses. Muito
obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (questão de
ordem) - Presidente Humberto, concordo com a palavra do deputado Max
Barros. Acho que Vossa Excelência poderia também dar uma atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Mas deputada Andréa, é intempestiva, já estamos em
votação e não posso mais receber. Quem manda aqui no Presidente é o
Regimento Interno e tenho que agir de acordo com o Regimento Interno.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pela Ordem,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela ordem deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (questão de
ordem) - O Bloco Parlamentar Democrático também vota contra o
requerimento do deputado Eduardo Braide, por razões da intempestividade
do requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Presidente,
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela ordem, deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) - Senhor Presidente, V. Exa acabou de dizer que quem manda nesta
Casa é o Regimento Interno, então recorro ao Regimento Interno. Então eu
recorro ao Regimento Interno, no seu Artigo 91 que diz o seguinte:
“Constitui a maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela
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maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se minoria a
representação imediatamente inferior, desde que em relação ao governo
expresse posição diversa da maioria”. Então, entendemos que a minoria
é a oposição e como a maioria e o governo têm tempo de liderança,
entendemos que utilizamos o tempo do Partido Verde ontem em outra
sessão, que não essa, e aparentemente é a primeira Questão de Ordem que
faço para V. Ex.ª. Eu gostaria que V. Ex.ª reconsiderasse e me desse mais
cinco minutos para eu encaminhar pelo Partido Verde. Caso essa primeira
Questão de Ordem, depois eu farei outra Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, após o senhor responder a questão do deputado Adriano, eu
gostaria de fazer uma Questão de Ordem também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pelo Regimento Interno, o líder da maioria, deputada
Andréa Murad que já falou.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Certo, mas a
primeira Questão de Ordem é pela minoria do Partido Verde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não existe.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pelo Partido
Verde, eu queria encaminhar, por favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª já falou na sessão passada.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Eu gostaria
de encaminhar novamente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª já falou na sessão passada.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Na sessão
passada, não nesta semana. Eu gostaria que V. Ex.ª abrisse essa concessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Está em votação o mesmo projeto, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Então, a
Questão de Ordem está negada. Muito bem. Segunda Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Encaminhamento. Não pode mais encaminhar a votação.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito bem.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - O que o deputado
está colocando é que ele encaminhou pelo PV. Agora ele quer encaminhar
pela minoria da oposição...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A minoria quem falou foi a deputada Andréa Murad.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – É a segunda
Questão de Ordem que eu gostaria de formular. A minoria é a Oposição, ela
falou pelo Bloco de Oposição, que não necessariamente é minoria, pois a
minoria é a Oposição. Ontem o líder do governo, ontem não, nas outras
ocasiões, até um dia desses que o deputado Rogério Cafeteira não estava
nem presente, nós vimos aqui constantemente qualquer deputado solicitar

o Tempo de Liderança do Governo, pois qualquer deputado solicita, não
apenas o deputado Rogério Cafeteira, mas qualquer outro deputado que
chega e que faz parte da base do governo solicita o Tempo do Governo.
Então aqui o que eu gostaria de solicitar é o Tempo da Minoria.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Humberto, pela ordem. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Presidente,
pela ordem. Deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela ordem, deputado Rafael Leitoa e, logo após, o deputado
Othelino.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, eu
só faço um apelo a V. Ex.ª para que a gente possa encaminhar a votação por
várias razões: primeiro o deputado Adriano já se manifestou e já encaminhou
a votação. Deputado Eduardo apresenta aqui um requerimento intempestivo
que, mesmo que tivesse anuência que não tem, eu já me manifestei contrário,
o deputado Vinicius já se manifestou contrário. O que a Oposição está
querendo é prolongar ainda mais essa discussão que já está definida. Nós
estamos em processo de votação, vamos garantir. Deputado Eduardo, eu
sou líder do bloco e a gente já se manifestou, eu e o deputado Vinícius, o
que representa 30 deputados. Se não for a maioria, o que é? Deputado
Eduardo, por favor, vamos respeitar o Regimento e fazer com que a votação
ocorra normalmente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu já ouvi,
deputado, o seu bloco dizer que é favorável a que essa matéria seja retirada
da Ordem do Dia de Hoje.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Nós já nos
manifestamos, se a gente já se manifestou qual seria a posição, então?

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Humberto, encerro minha Questão de Ordem para que V. Ex.ª passe para
ao deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Othelino, Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (Questão de
Ordem) – Presidente, esse Projeto de lei foi amplamente discutido, V. Ex.ª
conduziu como sempre com muita competência, hoje todos encaminharam.
O que existe é apenas uma estratégia de tumultuar e tentar, já que a
oposição é minoria, prolongar o assunto. Eu pediria V. Ex.ª que colocasse
em votação e não permitisse mais instrumentos protelatórios.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Eduardo, questão de ordem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem)  - Eu espero que pelo menos esse direito me seja assegurado. V.
Ex.ª diz que meu requerimento é intempestivo, portanto tomou a decisão
de não acatá-lo. Eu quero recorrer ao Plenário à decisão de V. Ex.ª que
indeferiu o meu requerimento, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Deputado, eu não recebi. Como eu posso entrar em
plenário se eu não recebi seu requerimento...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – É sobre a
decisão que V. Ex.ª indeferiu e que não recebeu, por isso que eu recorro ao
plenário...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – É intempestivo, eu não recolhi e não posso botar em
plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Mas,
Presidente Humberto, daqui para frente, qualquer documento que não seja
recebido, nós não teremos a oportunidade de recorrer para o plenário. Eu
não entendo, Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – É intempestivo. Vamos votar. Em votação...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
só para poder concluir a minha Questão de Ordem. Eu não entendo duas
coisas. Primeiro, se a matéria é tão boa, como alega o Governo do Estado,
porque que nenhum governo do Estado, porque nenhum deputado da base
do governo subiu para encaminhar e defender a matéria ali. Deveriam ter a
coragem de fazer isso. Segundo, eu não entendo porque o Plenário desta
Casa não pode deliberar, já que tem a maioria, como disse o governo, que
coloque em votação para que a matéria seja votada hoje. Agora, eu acho
que é um direito do Plenário desta Casa se manifestar, se deve ou retirar
essa matéria para que os comerciantes possam conversar com o Governo
do Estado. O que não aconteceu...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam sentados...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão de
Ordem) - Eu quero solicitar a votação nominal, por favor, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Solicito a
votação nominal, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Vamos botar em votação o pedido de votação nominal.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Que essa
votação também seja nominal, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Os Senhores Deputados que aprovam o pedido nominal
fica sentados e os que forem contra fica em pé. Os senhores deputados
contrários ficam em pé. Em votação, o projeto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Verificação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Já foi feita a verificação. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Senhor
Presidente...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, só para entender. O que foi aprovado foi a verificação?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O projeto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - O projeto
não foi aprovado porque...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O projeto
não foi colocado em votação, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Foi aprovado
então.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Então, foi
reprovado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Para aprovar o projeto fica sentado...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, o deputado Adriano fez uma Questão de Ordem solicitando a
verificação, V. Ex.ª tinha que se manifestar sobre ela.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Os que ficaram em pé e foi negado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - A verificação
da votação Senhor Presidente e não da votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Ele pediu para nominal.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu gostaria
então, já que está que foi votado o projeto, registrar que eu me abstive
nessa votação desse projeto. Registrar minha abstenção.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão de
Ordem) - O deputado Adriano Sarney se absteve também. Em forma de
protesto em relação a essa votação foi totalmente atropelada...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Max Barros contra...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Veja bem,
Senhor Presidente Humberto, eu quero que fique bem claro a minha
abstenção em relação ao tratamento que foi dispensado a votação desse
projeto e em respeito aos pequenos atacadistas no Estado do Maranhão,
eu me abstive dessa votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está bom...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pela ordem,
Senhor Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Está em Ata...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, o deputado Adriano Sarney se abstém também dessa votação
pela forma atropelada que tem sido feita todo esse processo, não apenas a
votação, mas também a falta de debate. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Sousa
Neto também, Senhor Presidente. Deputado Sousa Neto se abstém da
votação.



SEGUNDA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Eu concordo

com os colegas, mas eu quero que registre o meu voto contrário à votação.

O SENHOR PRESIDENTE HUMBERTO COUTINHO - Vai
ser registrado. Projeto de Lei...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS- Deputado
Humberto, só para registrar meu voto, por favor. Registrar meu voto de
abstenção porque eu sou a favor que sejam diminuídos impostos para os
empresários que geram mais emprego. Entretanto eu não concordo com a
discriminação só para favorecer os grandes empresários, por isso eu me
abstenho.

O SENHOR DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO - Projeto
de Lei 228/2016, de autoria do Poder Executivo, Mensagem 019 de 2016.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovada.  A matéria vai a segundo turno. Projeto
de Lei 011/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem 004 de 2017.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Senhor Presidente,
questão de Ordem. Só registrar a abstenção da Deputada Nina Melo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Está registrada sua abstenção Deputada. Projeto de Lei nº
012/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem 005/2017. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Matéria vai a segundo turno. Projeto
de Lei 228/2016, de autoria do Deputado Othelino Neto. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno. Requerimentos à
deliberação do plenário. Requerimento 123/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota. Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
124/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo. Congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 125/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo. Congratulação. Em discussão. Em votação.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 126/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo.
Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 127/2017,
de autoria da Deputada Nina Melo. Congratulação...

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, peço à Deputada Nina Melo para subscrever o Requerimento
127.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A autora autoriza? Autorizado. Em discussão. Em votação.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 134 de 2017, de autoria Deputado Jota Pinto.
Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 137/2017,
de autoria do Deputado Rigo Teles. Congratulação. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 138/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles.
Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 140/2017,
de autoria do Deputado Fábio Macedo. Requerimento de autoria do
Deputado Fábio Macedo, ausente, mas estende a Stenio Rezende, presente.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 141/2017, de autoria
da deputada Nina Melo, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento

nº 142/2017, de autoria da deputada Nina Melo, de congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 143/2017, de autoria da deputada Nina
Melo, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 145/2017,
de autoria do deputado Júnior Verde, de congratulação. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 146/2017, de autoria do deputado Jota Pinto, de
congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 147/2017, de autoria
do deputado Jota Pinto, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
nº 148/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide, estabelecer Comissão
Especial para debater a Reforma Política. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço aos
líderes que indiquem os membros dessa comissão. O deputado Braide
ainda está presente? Requerimento nº 149/2017, de autoria da deputada
Ana do Gás, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos nº 150,
151, 152, 153, 154, 155/2017, de autoria do deputado Fábio Braga e
Requerimentos nº 157, 158, 160, 162, 164, 165/2017, de autoria do
deputado Adriano Sarney, de congratulação. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados.
Requerimentos nº 156, 159, 161, 163, 166/2017 de autoria do deputado
Adriano Sarney, Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 167/
2017, de autoria da deputada Francisca Primo. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento de Pesar n.º 168/
2017, de autoria do deputado Adriano Sarney. Deferido. Requerimento nº
169/2017, de autoria do deputado Edson Araújo, justificativa de falta.
Deferido. Fica incluso para sessão de segunda-feira: Projetos de Resolução
nº 036 e 037/2016, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio,
Requerimentos nº 171, 172, 173/2017, de autoria do deputado Júnior
Verde, Requerimento nº 174/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney,
Requerimento nº 175/2017, de autoria da deputada Valéria Macedo. Projeto
de Lei nº 104/2017, de autoria do Poder Executivo e Projeto de Resolução
nº 011/2016, de autoria da Mesa Diretora.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Blocos ou Partidos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa vai
usar o tempo?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Primeiro o
deputado Rogério Cafeteira por cinco minutos. Em seguida o deputado
Othelino por cinco minutos e o deputado Marco Aurélio por dez minutos.
Com a palavra, o deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, deputados e deputadas,
todos que acompanham a transmissão desta sessão. Eu venho, nesta
oportunidade, destacar a lei que acaba de ser aprovada. Na própria mensagem
governamental, o governador Flávio Dino deixa clara a intenção que é de
criar no Maranhão um vigoroso polo atacadista com Centros de
Distribuição. Projeto cuja função muitos desviaram, muitos modificaram a
sua finalidade dizendo que estava diminuindo o ICMS para os Centros de
Distribuição, o que não é verdade. Muitos colocaram apenas porque
queriam que fosse daquele jeito, mas não seguia o texto do projeto de lei.
Deixo bem claro que os atacadistas pagam, no Maranhão, 2% de ICMS, o
Centro de Distribuição também, e agora, depois desta lei sancionada,
permanecerá da mesma maneira. O governo do Estado, a Secretaria de
Fazenda não estão diminuindo imposto para os Centros de Distribuição.
A modificação que trata diz somente no que diz respeito aos produtos que
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são comercializados, que são sujeitos à substituição tributária. Esses
produtos que o ICMS atualmente é recolhido pelos Centros de Distribuição,
o ICMS que eles pagam ao Estado é recolhido no ato da compra, no ato da
entrada, o que passará a ser feito no ato da saída, conforme o Artigo 06º da
lei. O objetivo é atrair grandes Centros de Distribuição para o Maranhão,
e isto será feito. Ao contrário do que alguns dizem que é uma lei para uma
única empresa, o objetivo é atrair outros Centros de Distribuição para o
Maranhão. Vários já têm mantido contato e diálogo com a Secretaria de
Indústria e Comércio e precisam ter um reforço de legislação para poderem
vir. Deputado Antônio Pereira, os atacadistas do Maranhão compram em
grande parte de Centros de Distribuição de outros estados, por exemplo,
São Paulo, e esse imposto, o ICMS, é pago ao Maranhão através de uma
guia nacional de recolhimento de tributos estaduais. Se tivermos um polo
atacadista no Maranhão mais forte, teremos mais empregos sendo gerados
aqui. Então, não é algo para desprestigiar uma classe, pelo contrário, o
objetivo é fazer um grande polo atacadista no que diz respeito aos Centros
de Distribuição no estado do Maranhão. Dessa forma, ninguém está
diminuindo a alíquota do ICMS que hoje é de 2% e continuará nos 2%. A
diferença é apenas nos produtos sujeitos a substituição tributária que
serão cobrados aos centros de distribuição que se adequarem a lei, os que
vierem para o Estado do Maranhão, os que se adequarem, qualquer empresa
que se adequar à lei, será feito de modo a recolher este ICMS, em vez de na
entrada da mercadoria, no ato da compra, mas pagar na saída, e este
incentivo acaba dando condições, para que muitas empresas possam vir
para o Maranhão. O que há por trás de muitas falas é na verdade, até
mesmo, um pensamento de que um Governo comunista seria incapaz de
atrair empresas para o Maranhão. Muitos gostariam que o Governador
Flávio Dino não conseguisse atrair empresas para o Maranhão e o Governo
Flávio Dino dialoga hoje com diversos segmentos do setor de centros de
distribuição, que hoje estão muito fortes no Estado de Pernambuco, porque
têm legislação que fortalece a sua implantação, que hoje estão muito forte,
mais da metade dos centros de distribuição do país está em São Paulo,
porque têm legislação que fortalece e o Maranhão cria uma legislação sem
prejudicar os outros, sem prejudicar o atacadista e o varejista, porque a
maioria desses compra dos centros de distribuição, inclusive de outros
Estados, compra de centros de distribuição de outros Estados. E
passaremos a ter condições para termos um polo atacadista, a partir dos
centros de distribuição, bem mais forte, inclusive com mais condições
também para atacadistas e varejistas porque passaremos a ter uma logística
própria no Maranhão fortalecida, ampliada e passaremos ter também mais
empregos gerados no Maranhão. Dizer que é pequena a importância de
trazer novos centros de distribuição, ninguém aqui está legislando para
uma empresa, ao contrário do que antes se fazia de se criar, de repente, ali
uma estrutura, um entendimento e depois se criava algum tipo de decreto,
algum tipo de portaria para beneficiar, pelo contrário, a lei está sendo
criada e todos que quiserem vir participar do comércio, a partir dos centros
de distribuição do Maranhão, terão no Governo do Estado critérios definidos
e aprovados por esta Casa. Os critérios são criados antes e não depois
como se fazia. E, nesses dias, eu ouvi deputados dizerem: “ah, estão
diminuindo imposto para o centro de distribuição”. O projeto não trata
disso. “Ah, tem um Fundo de Desenvolvimento Industrial que os setores
atacadistas pagam”. Eu defendo também que os Centros de Distribuição
paguem, mas para isso haverá a regulamentação da lei e nessa regulamentação
da lei haverá sim maneira de incluir, uma maneira equiparada, de forma a
dar uma competitividade justa. Eu quero também dizer uma fala que ouvi
nesses últimos dias, alguém, um Parlamentar até duvidando de que novos
centros de distribuição poderiam vir para o Maranhão e falando claramente:
“qual é a empresa que quer vir para o Maranhão? Qual é o Centro de
Distribuição que quer vim para o Maranhão?”  Eu não sei qual é o Centro
de Distribuição que quer vir para o Maranhão, qual é a empresa que vem,
mas eu sei que qualquer um que vier, nenhum membro do Governo do
Estado se esforçará para ser sócio dela, como muitas vezes acontecia.
Dessa maneira, eu coloco de maneira clara a forma justa que está sendo
feita, e que a própria regulamentação desta lei, a partir da Secretaria Estadual
de Fazenda, estará colocando critérios, tal qual critérios existem desde
2002 no benefício, no incentivo para os atacadistas, que eu defendo também

que estivesse regulamentada por lei desde 2002, mas perderam a
oportunidade de fazer. Estavam apenas com decretos, estavam apenas
com legislação da Secretaria da Fazenda e não foi feito por lei.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado
Marcos, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Roberto Costa. E na sua fala eu já finalizo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) -
Deputado Marcos, eu primeiro quero parabenizá-lo pelo seu discurso,
pela sua defesa em que você coloca aqui em relação a esse projeto. E como
também foi tema do debate aqui hoje, na Casa, em relação ao objetivo
dessa lei de atender, por exemplo, uma empresa de forma direta, e que seria
o Mateus, como foi citado aqui. Eu voto e votei com muita tranquilidade,
de forma muito clara, porque no momento de crise econômica em que o
País vive, você vê o aumento crescente de demissões, de empregos formais.
Nós temos o Mateus aqui uma empresa, uma das maiores empresas
geradoras de empregos no nosso Estado. O Grupo Mateus gera cerca de
22 mil empregos no Estado do Maranhão. E quem conhece, como eu
conheço, a história do Mateus e da empresa não poderia de forma nenhuma
ficar contra um projeto como esse. Nós temos também o sentimento da
necessidade de ampliação para os pequenos e médios atacadistas. Mas
você não pode ficar nessa questão política, de interesse político, penalizando
uma empresa, como eu disse, que tem a sua importância econômica para a
sobrevivência do nosso Estado. Então eu votei hoje e votaria novamente
pelos 22 mil empregos que o Mateus gera no nosso Estado. E acho que
essa medida foi importante, precisa ser ampliada? Claro, vamos discutir a
ampliação dela, mas não poderíamos deixar de votar hoje, aqui, como eu
disse, para não atender essas pessoas que têm hoje a sua sobrevivência,
através do seu emprego pelo grupo Mateus. Então eu quero parabenizá-
lo. Acho que é importante esse tipo de política para fazer essa atração de
outros investimentos também nesta área, porque no momento de crise, o
que nós precisamos é exatamente isso, é dar a oportunidades para que as
empresas se instalem no Maranhão, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Roberto, eu já finalizo e agradeço o aparte de V. Ex.ª. E quero
deixar bem claro, a lei foi votada, irá à sanção do Governador Flávio Dino
e o ganho principal é a possibilidade de atrair novos centros de distribuição
para o Maranhão, de maneira que os atacadistas, que hoje a grande maioria
compra de centro de distribuição de outros Estados, poderão estar
reforçados também com a economia no próprio Maranhão. Ainda ontem,
conversei com o Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz, o senhor Hélio Rodrigues, o Presidente Hélio. E ele mesmo
colocava: “Marco, muita gente está colocando que estão diminuindo o
ICMS para os centros de distribuição, o que não é verdade”. O próprio
Presidente da Associação Comercial, Industrial de Imperatriz, que também
é contador, tem a plena clareza porque estudou a lei, sabe que não é
verdade. Trata-se apenas a diferença, é apenas o recolhimento do ICMS na
saída, em vez de na entrada tal qual fazem outros Estados que conseguiram
criar um polo forte de Centro de Distribuição. Afinal de contas, é melhor
a gente ter novos centros de distribuição, no Maranhão, do que continuar
comprando de centros de distribuição do Pernambuco, de São Paulo, de
outras regiões e de outros Estados do país. Era isso, Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Rogério Cafeteira por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Senhor Presidente, mesmo estando em recuperação de uma cirurgia que fiz
no sábado não poderia deixar de vir aqui hoje para votar neste projeto que
traz um benefício fiscal para os Centros de Distribuição do Maranhão.
Aqui durante esta semana vi pela TV Assembleia, senhoras e senhores
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deputados, alguns deputados de Oposição questionando um benefício
fiscal que fomenta a economia em mais. Em contrapartida para esse benefício
fiscal tem a obrigatoriedade desses Centros de Distribuição gerar no mínimo
500 empregos por cada um. Mas para minha surpresa, deputada Andréa,
não é uma crítica a V. Ex.ª, aqui gostaria de ressaltar antes de mais nada, em
um momento como este que o país passa é surpreendente que alguns se
coloquem aqui contra um benefício fiscal para um setor tão importante
como esse. Aqui se falou muito de que a lei era específica para uma
empresa. Ainda que fosse, deputada Andréa, ainda que fosse seria positiva.
Porque a empresa. que alguns não tiveram a coragem de dizer aqui, que é o
Matheus, gera mais ou menos 22 mil empregos. Ela tem um peso grande
no nosso Estado, mas vejo que alguns querem que se puna o sucesso, o
trabalho. Aqui se questionou quantas empresas seriam beneficiadas?
Deputada, eu não tenho bola de cristal. Não tenho como saber que com um
incentivo desse quantos grandes atacadistas terão interesse de se instalar
aqui. A obrigação do Estado é favorecer essa situação. Eu vi aqui
componentes da Associação Comercial que conversaram comigo e com
outros líderes, e aqui quero colocar de público, já me coloquei, deputada
Andréa, até por um pedido seu também que conversou comigo, para que
a gente faça a interlocução com o governo. Aqui foi falado, deputado
Adriano, a questão: “ah, porque um benefício é feito através de Lei, o
outro é feito através de Decreto”. Vamos abrir o diálogo. Nós de maneira
nenhuma, deputado Adriano, temos a intenção de prejudicar o pequeno e
médio, de forma nenhuma. Até porque, deputada Andréa, eles já têm esse
incentivo, o mesmo incentivo dos 2%. Eles não tem, na verdade, é a
contrapartida dos empregos, mas tem sim a contribuição para o Fundo de
Desenvolvimento. Para qualquer concessão, deputado Adriano, V. Ex.ª
conhece, existem pré-requisitos. Nós não podemos dar um incentivo,
nenhum Estado, não é o Maranhão, não é o País, sem pré-requisitos, que
obviamente têm que ser cumpridos havendo uma fiscalização em cima
disso. Foram feitas algumas adequações, o líder do bloco, Luciano Leitoa,
aqui já fez essa ponderação pelo secretário Marcellus, mas aqui de público
eu quero me colocar à disposição, já conversei com todos eles, para que a
gente abra o diálogo e possa avançar, deputado Adriano, também na questão
dos atacadistas, pequenos e médios, vamos avançar também nesse setor,
pois uma coisa não exclui a outra. O que eu não posso aceitar, infelizmente,
é vir um deputado aqui questionar, como sempre, porque eu acho que
agora o grande mote dele é dizer que tudo é inconstitucional. O que me
causa espécie é que várias dessas leis que ele diz que serem inconstitucionais,
ele critica, mas vem aqui e vota a favor. E pior, depois disso, não entra na
Justiça. Se for inconstitucional, se ele tem essa convicção, eu acho que
seria obrigação dele, deputada Andréa, que entrasse na Justiça para
questionar. Então, eu acho legítimo que os pequenos e médios façam seus
pedidos de reivindicações, mas de maneira nenhuma é aceitável uma crítica
a um benefício fiscal. Isso aí é, em minha opinião, inconcebível. Eu respeito
demais, acho importantíssimo o papel da Oposição, deputada Andréa, na
fiscalização, na crítica, mas eu acho que isso não pode cambar para um
lado, descambar para o lado do quanto pior melhor, do pensamento de
que, diante de qualquer proposição do governo, porque eu sou Oposição
ao governo, eu vou votar contra. Eu vejo, deputada Andréa, no início do
governo, que inúmeros projetos aqui contaram com os votos de V. Ex.ªs.
porque, independente de serem governo ou não, tinham o entendimento de
que era positivo. E eu acho que, independente de qualquer coisa, nenhum
de nós pode conceber que esse incentivo, que esse Projeto de Lei nº 224
seja negativo para o Estado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - V. Ex.ª me
permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Com todo
o prazer, deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (aparte) -
Deputado Rogério, eu concordo com V. Ex.ª quando diz a questão do
Grupo Mateus, da empresa, eu também não sou contra, a gente não pode
ser contra uma empresa que oferece milhares de empregos para os

maranhenses, inclusive conversei pessoalmente com V. Ex.ª sobre isso. A
minha questão somente é aquela que também lhe expliquei: é estender o
benefício para os demais atacadistas e ver como o governo pode fazer para
que isso aconteça, uma interlocução, para que V. Ex.ª tente uma interlocução
junto ao governo em benefício deles. É esse somente o meu ponto de vista,
nada contra o Grupo Mateus, muito pelo contrário, é uma empresa grande
no Maranhão e que gera emprego, gera renda para o Estado, enfim, realmente
a gente não tem o que falar do Grupo Mateus. Eu queria fazer realmente
essa observação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Obrigado
pelo aparte, deputada Andréa. Para encerrar, eu só queria dizer que, em
momento nenhum, deputada, eu teria vergonha, ao contrário, de subir aqui
para fazer a defesa desse projeto. O que me surpreende é a colocação de
alguns, a argumentação de alguns para ser contra o projeto. Eu concordo
com V. Ex.ª e lógico nessa questão de pequenos, médios e grandes, gigantes,
temos que ver a realidade para fazer adequação, mas já me coloquei aqui à
disposição deles e, na próxima semana, eu já vou intermediar uma reunião
com o Secretário Marcellus, para que a gente possa discutir e, na medida
do possível, avançar nessa legislação tributária do ICMS, que atinge todo
esse setor. Eu queria agradecer aqui a atenção de todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhores Deputados, Deputadas, Senhor Presidente. O que me traz mais
uma vez a esta tribuna é para tratar da grande festa de aniversário que
ocorreu no último domingo, no município de Santa Luzia, em que eu
participei, acompanhei todo o dia de inaugurações, e atividades, no esporte
e campeonatos que ocorreram, as premiações, assim como também ontem
em Chapadinha, eu participei no final da tarde com a presença do Governador
de inaugurações de obras. Também é importante destacar que ontem, além
de Chapadinha, também comemorou o aniversário a cidade de Mirador,
Tutóia e Araioses, municípios que temos relações políticas com esses já há
um bom tempo. Mas eu subo a esta tribuna para falar do aniversario da
cidade de Santa Luzia, aniversário este que está sendo considerado não só
pela classe política do município, mas por toda a população do município
de Santa Luzia como maior aniversario da história da cidade dos 56 anos
que a cidade fez no último domingo, foi a maior festa de aniversário e a
festa se deu não só pela participação popular, da população que participou,
mas também por conta das obras que foram inauguradas e ações que foram
anunciadas. Em poucos dias de governo, em menos de três meses de
governo a Prefeita França do Macaquinho inaugurou uma escola no
povoado, com sete salas de aula e essa escola foi reinaugurada, porque foi
reformada pela atual gestão e na reforma contou com a climatização, todas
as salas agora passam a ser climatizadas. Além disso, com a presença do
representante do Governo do Estado, que representou o Governador Flávio
Dino, foram anunciadas importantes obras, fruto da reunião que tivemos
no início de fevereiro com a Prefeita França, com o Governador Flávio
Dino, e lá foi confirmado que o município receberá dez quilômetros de
asfalto, a ambulância já chegou ao município, o Governo do Estado vai dar
apoio ao funcionamento do hospital. Também foi anunciada a construção
de duas escolas na zona rural, Escolas Dignas, assim como anunciado, já
para este ano, o início da construção do IEMA, que será uma importante
obra não só para o município de Santa Luzia, como também para toda a
região que está no entorno desse importante município, que é o município
de Santa Luzia. Quero destacar que a prefeita França do Macaquinho vem
não só tendo reconhecimento da população, como também da classe
política, que a aponta ser uma das grandes surpresas dessa safra de novos
prefeitos. E eu não tenho dúvidas, Presidente, que a França será uma das
melhores prefeitas do Estado do Maranhão. E ontem em Chapadinha
pudemos presenciar uma grande festa, porque foi o aniversário da cidade.
E destacar a presença do Governador, que inaugurou a UPA daquele
município. A UPA foi equipada com recursos próprios do governo do
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Estado, está sendo mantido pelo governo do Estado o seu funcionamento
e o custeio de todos os funcionários. São 150 funcionários que foram
contratados para poder se inaugurar aquela UPA, que é importante não só
para Chapadinha, mas para vários municípios da região do Baixo Parnaíba.
E o Governador fez esse compromisso com o município de Chapadinha.
Compromisso este que vinha desde o ano passado, quando nós estivemos
com o Governador juntamente com a presença da ex-prefeita Belezinha. E
ele se comprometeu com algumas ações que estão sendo concretizadas
agora na atual gestão do prefeito Magno Bacelar. O Governador não só
anunciou a inauguração da UPA ontem, que já está em pleno funcionamento,
como também se comprometeu com a inauguração do Hospital Regional
ainda este ano. Assim como, pelo acompanhamento que tem nos dado
junto à CAEMA, junto ao presidente Davi Teles, ele também se
comprometeu com o sistema de água para os principais bairros de
Chapadinha que em breve serão inaugurados. Para concluir, Senhor
Presidente, eu fiz questão de parabenizar o município de Santa Luzia,
também o município de Chapadinha, que contou com a presença não só
minha como deputado, mas do Deputado Levi Pontes, do Deputado
Fábio Braga, da Deputada Ana do Gás. O Deputado Paulo Neto não
estava presente, mas foi lembrada a sua liderança na região, a sua importância
também como deputado que tem contribuído para o desenvolvimento da
cidade de Chapadinha. Eu quero dizer que ontem, na nossa fala, nós
registramos o carinho, o reconhecimento que temos por Chapadinha e
continuamos nos colocando à disposição para continuar lutando pela
melhoria não só do município de Chapadinha, mas também de vários
municípios do Baixo Parnaíba.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max
Barros por oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Presidente em Exercício desta sessão Vinícius Louro, senhores
deputados, deputada Andréa Murad. Hoje foi votada uma matéria tributária
importante, tanto para o governo quanto para a classe empresarial e antes
da votação não houve o contraditório. Praticamente todos os oradores que
se manifestaram questionaram essa lei que foi aprovada por esta Casa,
mas posteriormente alguns líderes do governo vieram fazer algumas
ponderações e nós vamos ratificar a nossa posição. A primeira questão é
para enfatizar a contradição da política fiscal do governo, deputado Rogério,
V. Exa que é líder do governo e sempre está disposto para conversar e
dialogar nesta Casa. Onde está a contradição? O governo há pouco tempo
apresentou um projeto aumentando o ICMS, aumentando a energia elétrica,
aumentando gasolina, aumentando telefonia e essa taxação, esse imposto
quem vai pagar é toda a população do Maranhão, são todos os maranhenses
que estão pagando esse imposto, aumentando o custo de vida do trabalhador
maranhense. E qual era a grande alegação? É que o Estado não tinha dinheiro
e que precisava fazer o ajuste fiscal, então cobrou mais imposto da população
para poder pagar em dia os funcionários, investir. Ok! Nós discordamos
dessa posição, porque achávamos que não havia necessidade de aumentar
imposto da população. Mas contradizendo tudo aquilo que ele disse há
um mês ou dois meses atrás, que não tinha dinheiro e precisava aumentar
imposto da população, agora ele vem isentar justamente as empresas mais
ricas do nosso Estado. Uma empresa, deputado Adriano Sarney, que tem
o capital superior a R$ 100 milhões é uma empresa que tem realmente
bastante recurso. Então para os empresários mais ricos diminui imposto e
a população mais pobre aumenta o imposto. Então essa é uma contradição
que estamos colocando. Essa é a primeira colocação. A segunda, acho que
na crise que o país passa, de fato os recursos têm que estar na economia
real, os empresários, os trabalhadores para dinamizar a economia e gerar
mais emprego. Então se não tivesse sido tomada aquela medida
anteriormente, aumentando o imposto da população, até que caberia
diminuir a carga tributária dos grandes empresários, é até possível. Agora,
a medida vem aumentando a carga tributária que pelo que os empresários
que estiveram aqui da Associação Comercial, basicamente só um grupo
empresarial tem o capital de R$ 100 milhões, então você está diminuindo

o imposto, facilitando o imposto apenas para uma empresa. Isso é uma
discriminação. E geralmente deputada Andréa, quem gera emprego...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max, quando possível me conceda um aparte, por favor?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Pois não. As
grandes empresas sem dúvida geram emprego, mas quem gera mais emprego
são os pequenos empresários, são os pequenos atacadistas. Por que não
dar o mesmo tratamento para os pequenos atacadistas e dá só para os que
têm o capital de R$ 100 milhões? É uma distorção total e completa. ‘Ah,
não houve aumento de imposto, não estamos favorecendo o pessoal que
tem o capital de mais R$ 100 milhões’, então porque apresenta essa lei
aqui, esse projeto de lei? O projeto de lei é para facilitar o tributo das
grandes empresas, essa que é a finalidade desse projeto. E discrimina os
pequenos empresários, os pequenos atacadistas. Então no meu
entendimento o que deveria haver... e o governo tem uma força muito
grande de articulação, pode conversar e o que acho que está precisando é
esse entendimento, essa conversa. Se vem um projeto do governo aqui o
papel desta Casa é ouvir a sociedade, ouvir o trabalhador, ouvir o empresário
e aprimorar esse projeto, esse que é o nosso papel. Não quer dizer que o
governo mande um projeto para cá e tem que ser aprovado do jeito que ele
mandou! Não é assim que funciona, senão não haveria nem a necessidade
do Parlamento. E quem critica quem quer aprimorar o projeto está querendo
defender a população. O governo deveria entender que esse que é o papel,
o governo tem que conversar e ouvir os empresários, os trabalhadores, os
deputados e ver que realmente esse projeto aqui pode ser melhorado, pode
ser aprimorado. Recuar e melhorar o projeto, isso não é um gesto que
diminui o governo, pelo contrário, é um gesto de grandeza, assim que
funciona em todos os parlamentos. A Assembleia, é o Congresso Nacional
que aprimora, emenda os projetos que vêm do Executivo no sentido de que
eles ouçam a população. Então o grande equívoco do governo aí é colocado:
não, depois que foi votada a lei, que foi aprovada, é lei, nós vamos ouvir os
empresários. O momento de ouvir os empresários era antes de votar a lei,
quando podia ser melhorada a lei, emendada a lei, esse que era o correto.
Então, mais uma vez, a gente quer lamentar essa postura, pois o que todos
nós queremos é o desenvolvimento do nosso Estado e aqui é o local do
debate, das ideias, das posições, e quem tiver mais voto que vença, mas
que pelo menos se ouça a minoria, se ouçam os trabalhadores, se ouçam os
empresários e tenha a grandeza de aprimorar um projeto para que ele não
saia errado desta Casa como esse projeto, no meu entender, que foi aprovado,
saiu hoje desta Casa, uma vez que sai favorecendo apenas um grupo
empresarial que tem o capital de mais de 100 milhões. Na contradição de
todo o discurso do governo de taxar as grandes fortunas, ao mesmo tempo
diminui o imposto do empresário rico e aumenta o imposto da população.
É uma contradição.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu concedo o
aparte ao deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Max, eu quero parabenizar V. Ex.ª pela forma lúcida com que
fala em relação a esse projeto de lei que foi aprovado. Eu quero só fazer
algumas ponderações. Primeiro: quando se fala em relação a um determinado
grupo empresarial que gera mais de 20 mil empregos, nós temos que deixar
claro que esta empresa vai beneficiar só o setor atacadista desse grupo e
não o setor de supermercado. Então, assim, quanto a essa questão de gerar
empregos ou deixar de gerar empregos, a lei é muito clara: são as empresas
que geram mais de 500 empregos. Outra falha que achei no projeto também
é que em nenhum momento disse que os empregos gerados serão para
maranhenses. Quem me garante que não vai chegar uma empresa milionária
de fora com mais de 100 cem milhões de reais no capital social e vai
contratar os gerentes, os supervisores, todos de fora? E por outro lado, e
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o mais preocupante, e aí eu quero concordar com V. Ex.ª, nós sempre
deixamos claro que não éramos contrários a essa lei, mas a pergunta é: por
que não destinar os tratamentos desta lei para o comerciante atacadista
maranhense que está no dia a dia desenvolvendo suas atividades? Por que
essa lei vai garantir ao grande atacadista que ele tenha um prazo maior para
recolher o ICMS se para o pequeno atacadista o decreto estabelece que
deve ser recolhido no ato? Por que esta lei não estabelece a contribuição
para o Fundo de Desenvolvimento Industrial com um percentual do
faturamento se o decreto estabelece que o pequeno comerciante, para ter
direito aos 2%, tem que recolher para esse fundo comercial? Então, assim,
o que trato em relação a essa situação é uma coisa chamada isonomia, que
eu acho que faltou e que foi um erro gravíssimo nesse projeto de lei.
Portanto, quero parabenizar V. Ex.ª não só pelo pronunciamento, mas
dizer do orgulho em tê-lo como líder do meu bloco, sempre com suas
posições equilibradas e centradas na defesa dos interesses do povo
maranhense.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço ao
deputado Eduardo Braide, incorporo ao meu pronunciamento e, por dever
de justiça, registro que foi o deputado Eduardo Braide que apresentou uma
emenda nesta Casa que tiraria a distorção que há no projeto no sentido de
que ele ampliaria para todos os empresários maranhenses. Queria dizer
para concluir, Senhor Presidente, pelo povo tempo que eu tenho mais
idade do que a maioria dos deputados e algum tempo mais no Parlamento,
é que há essa cultura que não é só desse governo, porque às vezes entende
que qualquer opinião divergente, qualquer tentativa de aprimorar um
projeto, de discutir no mérito uma questão, às vezes é entendida como
uma questão meramente política e em alguns líderes do governo têm colocado
dessa maneira. Eu acho que nós temos que evoluir e é um aprendizado sim,
vamos discutir o mérito das questões, vamos ver o que o projeto pode ser
melhorado, se ele é bom e isso engrandece a Assembleia Legislativa e vai
fazer com que as leis saiam daqui aprimoradas. É um equívoco todo projeto
que vem do Executivo aqui que há uma crítica, há uma emenda para
aperfeiçoar, entender que isso é simplesmente querer politizar contra o
governo. Existe sim um enfrentamento político, e ele deve dado na hora em
que convier, mas, primeiro, nós temos que discutir o mérito das questões,
nós temos que ter os ouvidos abertos para que possa aprimorar os projetos
e que a população saia ganhando, infelizmente isso não aconteceu no dia
hoje e quem só quem saiu ganhando foi só um grupo empresarial que tem
o capital de mais de R$ 100 milhões, os mais ricos, eu lamento. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bloco Parlamentar de Oposição, Deputada Andréa Murad,
por seis minutos, com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Senhor Presidente Deputado Adriano Sarney em exercício. Hoje,
neste momento depois dessa discussão acalorada em plenário sobre a
questão do Projeto de Lei, eu vim trazer outro assunto, deputado Rogério,
e inclusive pedir a presença de V. Ex.ª. Eu vim falar sobre o caso da
Mariane Ribeiro Pacheco, que é uma criança de um ano e seis meses e aos
seis meses ela recebeu o diagnóstico de amiotrofia muscular espinhal. Uma
doença rara, degenerativa e que pode levar a morte. Inclusive, V. Ex.ª deve
ter acompanhado nas redes sociais aquele caso do menino Joaquim, é o
mesmo caso. E essa criança é daqui do Maranhão, Presidente Dutra, ela é
maranhense, nasceu em Presidente Dutra, filha de Marliane Alves Ribeiro
e Aglaiton Custodio. Inicialmente, ela foi tratada aqui em São Luís, no
Hospital Sarah, mas não tinha como dar continuidade pela gravidade do
caso, eles optaram para ir para o rede Sarah, não é uma rede estadual. Em
junho de 2016, teve que ser encaminhada às pressas, ou eles optariam para
ir pra rede estadal de saúde do Maranhão, ou para rede estadual de saúde
de Teresina. O que eles nos passaram? Que sentiram mais confiança de ir
para rede estadual de saúde de Teresina. Então, por talvez terem mais
qualidade, eficiência. É aquela velha história que nós já estamos cansados,
inclusive eu, de dizer que hoje as pessoas estão voltando a ir para Teresina.

Então realmente preferiram buscar o atendimento fora para a criança ser
assistida. Mas, hoje, a família busca via justiça trazer a criança de volta
para Presidente Dutra. Então, hoje, a Mariane com um ano e seis meses,
tem uma rotina de completo sofrimento como todas as outras crianças, o
Jhonatan, o Joaquim, etc. Deglutição, cansaço e tudo que a doença causa.
É uma doença que realmente para ela ter a cura, o medicamento o governo
não tem como pagar, nem  o Governo Federal, nem o Estadual, porque o
medicamento não é realmente registrado pela ANVISA. É um medicamento
que custa três milhões de reais. Isso daí se eu viesse para essa tribuna falar:
ah, o governo tem que pagar isso. Não existe essa possibilidade. Eu tenho
consciência disso e todas as pessoas têm consciência que realmente o
Governo não tem com arcar com isso. Mas o Governo pode ajudar da
seguinte forma. E eu entendo que V.Exa. pode intervir com a Secretaria de
Saúde, já que a criança está indo de volta para Presidente Dutra, através do
Programa Melhor em Casa, que é o Home Care. E o Governo do Maranhão
pode, sim, fazer algo pela vida da Mariane, porque esse recurso ele é
assegurado. O SUS garante isso, esse programa. Ou seja, é um leito próprio
que tem um respirador, os outros equipamentos necessários para
sobrevivência da criança dentro de casa. Então materiais de insumos quando
necessários, ter o acompanhamento diário de profissionais de saúde para
que qualquer coisa que aconteça, ou seja, a criança corre um risco de vida
constante. Inclusive, o Ministério da Saúde já há algum tempo tem este
programa que muitas pessoas falam, Deputado Rogério, ele é meio utópico,
ele não existe, mas que realmente o SUS tem. Inclusive ele é destinado, o
Ministério da Saúde repassa R$ 50.000 para custeio de equipamentos
multiprofissionais de atenção domiciliar tipo 1, o EMAD; R$ 34.000
para o custeio das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar tipo 2;
e R$ 6.000 para a equipe de apoio. Os recursos são transferidos do Fundo
Nacional de Saúde, para os Fundos municipais ou estaduais. Então o que
eu queria de V. Ex.ª era que junto à Secretaria de Saúde, junto ao Secretário
Lula, se verificasse se o município de Presidente Dutra já tem o direito de
aderir a esse programa e, assim, tomar as medidas cabíveis para que a
Mariane retorne para sua casa com toda essa assistência que precisa para
estar mais perto de seus familiares, porque o seu pai continua em Presidente
Dutra, a mãe tendo suas despesas em Teresina. Ela é maranhense, ela é de
nosso Estado. E eu acho que o Maranhão deve, sim, zelar pela sua vida
como maranhense que é. A gente viu a mobilização nacional do Joaquim e
eu acho que o Maranhão também deve se mobilizar pela vida da Mariane.
Então eu clamo ao Governo do Estado do Maranhão que intervenha nessa
questão da Mariane. Não digo para dar o medicamento, não vivemos em
um mundo irreal. O medicamento não está registrado ainda pela Anvisa,
então o Governo realmente não tem obrigação de dar esse medicamento. O
medicamento custa 3 milhões, eles estão tentando através de doações
conseguir esse dinheiro. Mas o governo pode sim dar uma melhor qualidade
de vida através do Home Care, através do Programa Melhor em Casa. E
acho que o líder do governo, através do secretário Carlos Lula, pode
interferir nessa causa pela vida da pequena Mariana.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputada,
V. Ex.ª me permite um aparte?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Permito.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte) -
Só registrar que fiquei aqui presente até o momento para lhe ouvir sobre
esse assunto e aqui eu queria deixar registrado que já me comprometo com
V. Ex.ª a falar com o secretário Carlos Lula para que a gente possa dar um
encaminhamento. E também um esclarecimento para V. Ex.ª e para a família
da criança. Esse tipo de caso se tornou muito conhecido por causa do
Joaquim e até eu fiz a doação.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Eu também.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte) -
Comoveu o país inteiro, então é importante a gente tratar com a mesma
atenção, com o mesmo carinho, com a mesma preocupação uma
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“maranhensezinha” que precisa da nossa assistência. Então eu já me
comprometo com V. Ex.ª e lhe darei, em um prazo mais rápido possível,
uma resposta sobre o assunto. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Eu lhe
agradeço desde já deputado Rogério, sei que V. Ex.ª como pai que é, eu
como mãe que sou, realmente me comovi com a história. Desde a história
do Joaquim fiquei comovida. E depois fiquei perguntando se aqui no
Maranhão não tem uma criança com essa doença? Fiquei me questionando,
depois vi uma prima minha que mencionou esse caso através de redes
sociais e realmente vi o caso da Mariane e me comoveu. Aí eu peço
realmente a ajuda do governo para intervir nesse caso e conto com sua
ajuda. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Partido Verde. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático. Declina.

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

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

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

Marco Aurélio.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores  Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo
Campos, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro
e  Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Bira
do Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba,
Paulo Neto, Ricardo Rios, Rigo Teles e  Wellington do Curso. O Presidente
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: Stênio
Rezende, Júnior Verde, Ana do Gás, Adriano Sarney, Max Barros e Rafael
Leitoa. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia determinando, a pedido do Deputado
Max Barros, que fosse feita a verificação de “quórum”, quando constatou-
se a presença de vinte e dois Deputados: Ana do Gás, Antônio Pereira,
Cabo Campos, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,  Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro e  Zé Inácio. O Presidente infomou que não havia
“quórum” qualificado para apreciar a Proposta de Emenda à Constituição
nº 002/2016, do Deputado Júnior Verde, que ficou transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Contudo,  havendo “quórum” regimental para
apreciar o restante da matéria, anunciou a discussão e votação em primeiro
e segundo turnos, o Projeto de Lei nº 224/2016, do Poder Executivo
(Mensagem nº103/2016), que institui o “Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento dos Centros de Distribuição no Estado do Maranhão
com parecer verbal e favorável das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. No

encaminhamento da votação, ouviu-se a Deputada Andréa Murad que se
manisfestou contrariamente a  aprovação do referido Projeto. Em seguida,
o Deputado Eduardo Braide apresentou Requerimento solicitando o
adiamento da votação, que deixou de ser recebido pela Mesa  devido a sua
intempestividade. Na sequência, o Deputado Adriano Sarney, com base
no art. 91 do Regimento Interno, pediu a palavra para encaminhar a votação
pela Minoria tendo o Presidente esclarecido que a Deputada Andrea Murad
já  havia se manifetado nesse tempo. O Deputado Max Barros encaminhou
a votação pelo Bloco Parlamentar Independente. O Deputado Othelino
Neto interveio manifestando-se favorável à aprovação do referido Projeto,
que foi submetido a deliberação do Plenário e  aprovado com voto contrário
da Deputada Andrea Murad e abstenção dos Deputados Eduardo Braide,
Adriano Sarney, Sousa Neto, Max Barros e Nina Melo. Em primeiro
turno, regime de urgência, foram aprovados e encaminhados à Sanção
Governamental os Projetos de Lei nºs: 221/2016, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 099/2016), que dispõe sobre a criação, composição
e o funcionamento do Conselho Estadual de Economia Solidária do
Maranhão; 011/2017, também do Poder Executivo (Mensagem nº 004/
2017), que delimita o perímetro de segurança no entorno das Unidades
Prisionais do Estado do Maranhão e 012/2017, ainda do Poder Executivo
(Mensagem nº 005/2017), que institui o Centro Integrado de Justiça Juvenil
de São Luís, ambos com pareceres favoráveis das Comissões Técnicas
competentes. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado e
encaminhado ao segundo turno para votação o Projeto de Lei nº 228/2016,
de autoria do Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre os direitos dos
usuários de serviços e das ações de saúde no Estado do Maranhão,com
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e Comissão de Saúde. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos
nºs: 123/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, encaminhando
Mensagem de Congratulação ao Sampaio Corrêa Futebol Clube pela
comemoração do aniversário de 94 anos de fundação; Requerimentos nº
124, 125 e 126/2017, todos de autoria do Deputado Edson Araújo, enviando
Mensagem de Congratulações aos Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras
Municipais de Tutóia, Afonso Cunha e de Santa Luzia, parabenizando-os
pela passagem do aniversário de fundação dos referidos municípios;
Requerimentos nº: 127/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, subscrito
pela Deputada Valéria Macêdo, solicitando que sejam registrados nos
Anais desta Casa Votos de Congratulações ao Professor Natalino Salgado
Filho, por sua indicação para assumir a vaga de membro titular na Cadeira
nº 19 da Academia Nacional de Medicina; Requerimento nº 134/2017, de
autoria do Deputado Jota Pinto, enviando Mensagem de Congratulações
ao Vereador Astro de Ogum, Presidente da Câmara Municipal de São Luís,
parabenizando-o pela sua gestão à frente daquela Instituição; 137/2017,
de autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando que seja consignada nos
Anais desta Casa, a passagem do 79º aniversário do Município de Mirador;
138/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, encaminhando Mensagem
de Congratulações à Diretoria do Cordino Futebol Clube, pela classificação
para decidir o 1º turno do Campeonato Maranhense; 140/2017, de autoria
dos Deputados Fábio Macêdo e Stênio Rezende, solicitando que seja
submetido ao regime de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de
Resolução nº 011/2017, de autoria da Mesa Diretora. Este requerimento
foi aprovado e o Projeto ficou incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária. Prosseguido, foram aprovados os Requerimentos nºs:
141, 142 e 143/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, para que sejam
registrados nos Anais desta Casa Votos de Congratulações à população
dos Municípios de Barão de Grajaú, Barreirinhas e Mirador, pela passagem
do aniversário de fundação dos referidos Municípios, comemorados no
dia 29 de março, requer, também, que se dê ciência aos respectivos Prefeitos
e Presidentes das Câmara de Vereadores;  Requerimentos nºs 146 e 147/
2017, de autoria do Deputado Jota Pinto, enviando Mensagem aos
Senadores Maranhenses, bem como aos Deputados Federais da Bancada
Maranhense para que rejeitem a proposta de voto em lista fechada constante
na reforma política e eleitoral em discussão no Congresso Nacional;
Requerimento nº 148/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, seja
constituída uma Comissão Especial para debater a Reforma Política que se
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encontra em discussão no Congresso Nacional; Requerimentos nsº 145/
2017, do Deputado Júnior Verde; 149/2017, de autoria da Deputada Ana
do Gás; 150, 151, 152, 153, 154 e 155/2017, de autoria do Deputado
Fábio Braga e 157, 158, 160, 162, 164 e 165/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, encaminhando Mensagem de Congratulações às
populações dos Municípios de Barreirinhas, Araioses, Barão de Grajaú,
Chapadinha, Loreto, Mirador, São Bernardo, Vargem Grande, São Bernardo
e Tutóia, pela passagem de seus respectivos aniversários. Requerimentos
nsº 156, 159, 161, 163 e 166/2017, de autoria do Deputado Adriano
Sarney, no mesmo sentido às populações dos Municípios de Peri-Mirim,
Mirador, Loreto, Barão de Grajaú e São Bento, pela pasagem de seus
aniversários; Requerimento nº 167/2017, de autoria da Deputada Francisca
Primo, requer que depois de ouvido o plenário, seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 040/2017, que cria o Departamento de
Feminicídio, no âmbito da Estrutura Organizacional da Polícia Civil do
Estado do Maranhão. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs 168/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja consignada nos Anais da Casa Mensagem de Pesar
pelo falecimento do Senhor Connor Pires de Farias, importante empresário
do setor de comunicação da Região Tocantina, ocorrido na data de 26 de
março em São Luís e 169/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
no período de 27 a 30 do mês de março do corrente ano, tendo em vista sua
participação no Congresso Nacional em Brasília/DF, conforme
documentação anexa. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos
nºs 171, 172, 173, 174 e 175/2017:  No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
ouviu-se os Deputados Professor Marco Aurélio, Rogério Cafeteira e Zé
Inácio no tempo destinado ao Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
o Deputado Max Barros pelo Bloco Parlamentar Maranhense e a Deputada
Andrea Murad pelo Bloco Parlamentar de Oposição. 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,   03 de abril de 2017.

Ata da Vigésima Terceira 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 e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio 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 os Senhores Deputados:
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. O
Presidente em exercício, Deputado Fábio Macêdo declarou aberta a Sessão:
“Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”. Determinou a
leitura do texto bíblico, da Ata da Sessão anterior, que foi aprovada e do
expediente: Projeto de Lei nº 042/17, do Deputado Bira do Pindaré, que
considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a Manifestação
Carnavalesca Fuzileiros da Fuzarca. Requerimento nº 112/17, da Deputada
Nina Melo, a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, solicitando

informações sobre 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. Indicações nºs: 307/17, do Deputado Léo Cunha, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Senhor Julião Amin,
solicitando a inclusão do Município de Buritirana no Programa “Mutirão
Rua Digna; 362/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, 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; 363/17, do Deputado Bira
do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, para que determine
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, a realização de uma obra de
canalização do afluente Rio da Mata que atravessa todo o bairro da Cidade
Olímpica; 364 a 366/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, para que determine ao setor competente a destinação
de ambulâncias para os Municípios de Mirador, Presidente Dutra e São
Benedito do Rio Preto; 367/17 ao 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. Não havendo mais matéria para
leitura, o Presidente encaminhou o expediente à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Júnior Verde, Wellington do Curso,
Rafael Leitoa, Doutor Levi Pontes, Rigo Teles, Vinícius Louro e Josimar
de Maranhãozinho. O Deputado Júnior Verde relatou visita realizada por
ele aos municípios da Baixada Maranhense, com destaque para os
municípios de Arari, Vitória e Viana, onde pode ouvir as lideranças políticas,
representativas de classe, cooperativas e sindicatos sobre as demandas
locais, destacando a necessidade de valorização dos Setores Pesqueiro e
Agrícola, e em especial, à agricultura familiar. O Deputado Wellington do
Curso afirmou que a doação da ambulância à cidade de Paraibano, agora
exaltada pelos defensores do governo do Estado, era uma reinvindicação
antiga que levou dois anos para ser atendida e também criticou a situação
deplorável das escolas da cidade de São Luís. Em seguida, o Deputado
Rafael Leitoa relatou a entrega de ambulâncias e viaturas policiais no
interior do Maranhão, destacando a contemplação das Cidades de Coelho
Neto, Timon, Bom Jardim, Paraibano e Buriti Bravo. Por sua vez, o
Deputado Doutor Levi Pontes celebrou o Dia Internacional da Síndrome
de Down, defendendo a inclusão social dos portadores de deficiências bem
como a necessidade de fortalecimento das Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE). O Deputado Rigo Teles relatou sua viagem
para Brasília visando conscientizar os Presidentes da Câmara Federal e do
Senado para sensibilizá-los quanto à importância de que as Assembleias
Legislativas Estaduais sejam ouvidas em questões fundamentais como a
Reforma Política e Reforma da Previdência. Na sequência ouviu-se o
Deputado Vinícius Louro criticando a suspensão dos serviços da Agência
do Banco do Brasil na cidade de Lima Campos relatando os prejuízos que
esse fato tem causado ao município e cobrando providências para reabertura
da agência. Por fim, o Deputado Josimar de Maranhãozinho defendeu o
Projeto de Lei nº 140/2016, de sua autoria, que determina a aplicação de
multa às construtoras e às incorporadoras, por atraso na entrega do imóvel
residencial ou comercial ao consumidor e dá outras providências, afirmando
que este projeto visa defender os interesses da população mais pobre e
conclamando esta Casa a vota-lo em segundo turno. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em único turno do Veto
Total encaminhado através da Mensagem Governamental nº 117/2016, ao
Projeto de Lei nº 220/2016, de autoria do Deputado Alexandre Almeida,
que denomina de “Governador Luiz Rocha” o Terminal Rodoviário de São
Luís, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania à manutenção do veto. Antes da discussão, o Deputado Alexandre
Almeida, autor do Projeto de Lei nº 220/2016, pediu verificação de quórum.
O Presidente em exercício, sugeriu que a verificação fosse feita depois da
discussão e o Deputado Alexandre Almeida insistiu para que fosse feita
antes, justificando que caso não houvesse quórum, o Veto não seria votado
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e ele não teria nova oportunidade em defender seu Projeto. O Presidente
em exercício, acatou o pedido e a verificação foi feita constando-se a
presença de trinta Deputados. Na sequência, o Deputado Alexandre
Almeida, iniciou a discussão justificando sua propositura como uma forma
homenagear o ex-Governador Luiz Rocha, solicitando de seus pares a
rejeição do Veto. Dando prosseguimento aos trabalhos, na forma do Art.
243 do Regimento Interno, o Presidente em exercício, colocou em votação
nominal o Veto que foi mantido. Votaram pela manutenção do veto os
Deputados: Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes,
Edson Araújo, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo e Zé Inácio, perfazendo um total de 14 votos.
Votaram pela derrubada do veto os Deputados Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, César Pires, Edilázio Júnior, Eduardo Braide,
Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Sousa Neto, Vinícius
Louro e Wellington do Curso, perfazendo um total de 12 votos. Comunica-
se ao Governador do Estado. Em seguida, foram aprovados os
Requerimentos nsº 106 e 107/2017, de autoria dos Deputados Sousa Neto
e Alexandre Almeida, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em
homenagem aos 30 anos de Aniversário da TV Mirante, em data a ser
agendada; Requerimento nº 109/2017, de autoria da Deputada Francisca
Primo, subscrito pelos Deputados Adriano Sarney, Alexandre Almeida,
Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Wellington do Curso e Sousa Neto
encaminhando Mensagem de Congratulações à população do Município
de Barreirinhas pela comemoração da passagem de seu 79º (septuagésimo
nono) ano de emancipação política que ocorrerá no próximo dia 29 de
março; Requerimento nº 110/2017, de mesma autoria, no mesmo sentido à
população do Município de Santa Luzia pela passagem de seu 56º
(quinquagésimo sexto) aniversário que ocorrerá no próximo dia 26 de
março, subscrito pelo Deputado Eduardo Braide. Sujeito à deliberação da
Mesa, foi deferido o Requerimento nº 108/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 06, 07, 08 e 09 de março do corrente ano, para
acompanhamento de descendente por motivos de saúde, conforme atestado
médico, e também por motivo de viagem oficial realizada à Brasília. Na
forma do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 112/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo, 113/2017, de autoria do Deputado Othelino
Neto e 114/2017 de autoria do Deputado Fábio Macêdo. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Eduardo Braide que
discorreu sobre o Projeto de Lei 229/2016 que revoga a lei que trata do
regime de tributação simplificada para a construção civil, afirmou que as
justificativas do Governo do Estado estão repletas de contradições, e que
essa matéria jamais seria votada nesta Casa sem a discussão com os
representantes da construção civil, relatando que logo que o Sindicato da
Construção Civil do Estado do Maranhão (Sinduscon) tomou conhecimento
do referido Projeto de Lei emitiu uma nota de repúdio em relação a essa
matéria. O Parlamentar lamentou que em meio a uma grave crise econômica,
a sociedade maranhense seja surpreendida com 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. No Tempo
dos partidos e blocos o Deputado Rogério Cafeteira no tempo da liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, refutou as palavras do
Deputado Eduardo Braide afirmando que este Parlamentar está tentando
influenciar a opinião pública sugerindo que o governador Flávio Dino teria
vetado o nome do ex-governador Luiz Rocha em retaliação ao Senador
Roberto Rocha e informando que outros Deputados da base do governo,
a exemplo do Deputado Professor Marco Aurélio também tiveram
proposições semelhantes vetadas e que jamais o Governador Flávio Dino
iria se apequenar para vetar o nome de alguma pessoa por questões pessoais.
O Deputado Eduardo Braide, no tempo do Bloco Parlamentar
Independente, replicou as afirmativas do Deputado Rogério Cafeteira,
afirmando que até o presente momento, o Projeto de Lei 229/2016 não foi
conduzido por nenhuma Comissão, porque a Comissão que deveria
conduzi-lo, que seria a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa,
encontra-se incompleta. O Parlamentar relatou que apesar de já ter solicitado

várias vezes a nomeação do membro que está faltando, a Mesa não resolveu
a questão. A Deputada Valéria Macêdo, no tempo do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, relatou a primeira reunião da Procuradoria da
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão com a presença da
coordenadora da Delegacia da Mulher, Senhora Kasume Tanaka, onde
foram discutidas várias temáticas relativas à promoção dos direitos da
mulher. O Deputado Rogério Cafeteira, no tempo do Bloco Parlamentar
Unidos Pelo Maranhão, fez uma tréplica ao Deputado Eduardo Braide
fazendo a leitura da Emenda 87/2015 e afirmando que não havia pagamento
de diferencial de alíquota, quem arrecada tudo e faz a transferência é o
estado de origem, por essa razão o temor do Governo de que, dessa forma,
o Maranhão fique em desvantagem. O Deputado Eduardo Braide no tempo
da liderança do Bloco Parlamentar Independente, afirmou concordar com
o Deputado Rogério Cafeteira, pelo menos em um único ponto, que a
partir de 2019 a diferença de alíquota de ICMS ficará toda para o Maranhão,
e não, se esta lei for revogada este ano, onde claramente estipula a Emenda
Constitucional nº 087/2015, de que 40% desses recursos ficarão para
outros Estados. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 21 de março de 2017. Deputado Fábio Macêdo - Presidente, em
exercício. Deputado Rafael Leitoa - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Professor Marco Aurélio - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 28
DIAS DO MÊS DE MARÇO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃ.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 037/2017 -  (MENSAGEM  GOV. Nº 120/2016)

– Emitido ao   VETO  PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 210/
2016,  que INSTITUI “Semana Estadual de Conscientização para Doação
de Medula Óssea”, no âmbito  do Estado do Maranhão, de iniciativa  do
Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Parcial, nos termos do voto da Relatora, contra o voto do Senhor
Deputado     Eduardo Braide.

PARECER Nº 057/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
010/2017 – (MENS. GOV. Nº 003/2017) -  INSTITUI o Programa Estadual
de Apoio à Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa Mais
Asfalto) no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por maioria, na forma original, nos

termos do voto do Relator. O Senhor Deputado Eduardo Braide, não
acompanhou o Voto do Relator, emitindo o seu voto em separado.

PARECER Nº 062/2017 – Emitido ao PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 002/2017 –  APROVA a apresentação à Câmara dos
Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal visando
acrescentar inciso IV ao art. 60 da Constituição Federal, para estabelecer a
iniciativa popular para apresentação de Proposta de Emenda à Constituição.
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AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade,  convertido em forma

de Projeto de Resolução, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 064/2017 – Emitido ao PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 004/2017 –  APROVA a apresentação à Câmara dos
Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal visando alterar
os arts. 22 e 24 da Constituição Federal, para tornar competências
legislativas privativas da União em concorrentes com os Estados e o
Distrito Federal.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade,  convertido em forma

de Projeto de Resolução, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 074/2017 – Emitido ao 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
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 075/2017 – Emitido ao  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
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

da Relatora.
PARECER Nº 076/2017 – Emitido à 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
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

da Relatora.
PARECER Nº 077/2017   - Emitido à  MOÇÃO Nº 002/2017 –

APOIO à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM.
AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 29 de Março de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES - Secretária
da Comissão.

P O R T A R I A   Nº 179/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que     consta do Processo nº 1282/2017-AL.,

R E S O L V E:

COLOCAR o servidor CARLOS EDUARDO SANTOS
FIGUEREDO, Auxiliar Legislativo Operacional, matrícula nº 1631274
deste Poder, à disposição da Secretaria de Estado da Saúde – SES, para
prestar serviços na Central Estadual de Regulação/SAAS/SES, com ônus
para esta Casa Legislativa.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 29 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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