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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/07/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.07.2017

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 236/2017 (MENSAGEM Nº
045/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ANISTIA
DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NA
FORMA QUE INDICA; ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 7.799/
2002 PARA REDUZIR VALOR DE MULTA ACESSÓRIA APLICÁVEL
ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
ENQUADRADAS NO REGIME DE APURAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL. - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O INCISO I, § 4º DO ART. 5º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI Nº 160/2017, MENSAGEM 044/17, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE RATIFICA O
PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO
INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
CENTRAL. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO

III –PROJETOS DE LEI  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQS. Nºs 517 E 522/2017)

3. PROJETO DE LEI Nº 028/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE DISPÕE SOBRE
CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA
CONTÍNUA.  – COM PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; E
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.

4. PROJETO DE LEI Nº 034/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE DISPÕE SOBRE A
PROIBIÇÃO DE QUE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ABASTEÇAM
COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS APÓS SER ACIONADA TRAVA
DE SEGURANÇA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO.  – COM
PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; E MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, RELATOR DEPUTADO
SOUSA NETO.

5. PROJETO DE LEI Nº 035/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE NORMATIZA O
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AREIA DE PARQUES,
PRAÇAS, TANQUES, CRECHES E ESCOLAS DESTINADOS AO
LAZER, RECREAÇÃO E ATIVIDADES EDUCATIVAS,
ESPORTIVAS E CULTURAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, BEM
COMO DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
TRATAMENTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREIA
VISANDO PREVENIR E/OU COMBATER OS AGENTES
TRANSMISSORES.  – COM PARECERES INDIVIDUAIS E
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES;
E MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
RELATORA DEPUTADA GRAÇA PAZ.

6. PROJETO DE LEI Nº 115/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO “DIA ESTADUAL DOS POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO DOUTOR
ANTONIO PEREIRA.

7. PROJETO DE LEI Nº 153/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO “DIA ESTADUAL DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

8. PROJETO DE LEI Nº 165/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO
DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS SEXTAS-FEIRAS E
VÉSPERAS DE FERIADOS.  – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS.

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

9. PROJETO DE LEI Nº 093/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISCIPLINA O
PROCESSO DE CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO DOS
DISTRITOS NO ESTADO DO MARANHÃO. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO CABO CAMPOS.

10. PROJETO DE LEI Nº 117/2017, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS, QUE ATUALIZA A
DIVISA INTERMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E SÃO
LUÍS, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.288, DE 22 DE JULHO DE 2015,
QUE DISPÕE SOBRE AS ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS DAS
DIVISAS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO.  –
COM PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, RELATOR
DEPUTADO CABO CAMPOS.

11. PROJETO DE LEI Nº 118/2017, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS, QUE ATUALIZA A
DIVISA INTERMUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ
DE RIBAMAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.288, DE 22 DE JULHO
DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE AS ATUALIZAÇÕES
CARTOGRÁFICAS DAS DIVISAS INTERMUNICIPAIS DO
ESTADO DO MARANHÃO.  – COM PARECERES INDIVIDUAIS
E FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES; ASSUNTOS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, RELATOR DEPUTADO CABO CAMPOS.
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12. PROJETO DE LEI Nº 119/2017, DE AUTORIA DA

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS, QUE ATUALIZA A
DIVISA INTERMUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR E RAPOSA,
NOS TERMOS DA LEI Nº 10.288, DE 22 DE JULHO DE 2015, QUE
DISPÕE SOBRE AS ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS DAS
DIVISAS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO.  –
COM PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO;
ASSUNTOS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
RELATOR DEPUTADO CABO CAMPOS.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
QUE CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO
SENHOR EDEILSON CARVALHO.  – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE CONCEDE
A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR TENENTE
MÁRCIO FERREIRA LOBATO.  – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO DOUTOR EDUARDO BRAIDE.

VI –MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 512/2017)

15. MOÇÃO Nº 010/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
OTHELINO NETO, MANIFESTANDO REPÚDIO À DECISÃO DO
GOVERNO FEDERAL DE RETENÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. –
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

16. REQUERIMENTO Nº 503/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, 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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2017, QUE
CONCEDE MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
EDEILSON CARVALHO.  - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(2ª SESSÃO).

17. REQUERIMENTO Nº 525/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE TURIAÇU, PELA
COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DOS SEUS 147 (CENTO E
QUARENTA E SETE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE
OCORREU TERÇA FEIRA, 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

18. REQUERIMENTO Nº 526/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SOLICITADA A PRORROGAÇÃO
DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA
POLÍTICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, POR 60 DIAS, COM
O OBJETIVO DE APROFUNDAR A DISCUSSÃO SOBRE O TEMA,
FACE AS DELIBERAÇÕES NO CONGRESSO NACIONAL.

VIII – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

19. REQUERIMENTO Nº 524/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AO
SENHOR MOISÉS VENTURA, PREFEITO DE JENIPAPO DOS
VIEIRAS/MA, POR CONTA DO FALECIMENTO DE SEU PAI
SENHOR BOAVENTURA NERY DE OLIVEIRA NETO, OCORRIDO
NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

20. REQUERIMENTO Nº 527/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS SUAS FALTAS NAS
SESSÕES LEGISLATIVAS DOS DIAS 22 DE JUNHO, 03, 04, E 05 DE
JULHO DE 2017, DEVIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NAS
SOLENIDADES DE ENTREGA DE AMBULÂNCIAS PELO
GOVERNO DO ESTADO A VÁRIOS MUNICÍPIOS MARANHENSES
E NO EVENTO DE GRAVAÇÃO DO PROGRAMA “FALA,
MULHER”, DA PROCURADORIA DA MULHER DESTA ALEMA,
NO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROQUE, RESPECTIVAMENTE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 12/07/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 182/2017, de autoria do Senhor Deputado

Raimundo Cutrim, que considera de UTILIDADE PÙBLICA o “Instituto
Manancial do Cajueiro”, com sede no Município de São Luís, no Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 183/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de UTILIDADE PÙBLICA a ACIMAVIL
– Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos Bairros Divinéia, Sol
e Mar e Vila Luizão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 176/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que Isenta as Escolas Comunitárias com Título de Utilidade
Pública, do pagamento das faturas de água e de luz.

2. PROJETO DE LEI Nº 177/17,  de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que dispõe sobre a “Semana Estadual da Educação
Financeira” no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 178/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 179/17, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Rezende, que torna de Utilidade Pública a Associação Beneficente
dos Amigos Solidários Manga, no Município de Barão de Grajaú – MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 180/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Pescadores, Aquicultores e Artesãos em Regime de Economia Familiar do
Parque Florêncio – APAEPF do Município de São José de Ribamar,
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 181/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-34 do Município de Santa Quitéria, Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/17,

de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor José Hortêncio Pires dos Santos, 3º Sargento
PM 364/01.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 173/17, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o Instituto Alcantarense
das Comunidades Remanescentes Quilombolas.

2. PROJETO DE LEI Nº 174/17, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação Folclórica
Beneficente Bumba Meu Boi Estrela Maior – ASFBEM, com sede e foro
no Município de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 11/07/17.
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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia onze de julho de dois mil de dezessete.

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

Braide.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

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 EDUARDO BRAIDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 182 / 17

Considera de Utilidade Pública o “INSTITUTO
MANANCIAL DO CAJUEIRO”, com sede no
Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art.1°- Fica considerada de Utilidade Pública o “INSTITUTO
MANANCIAL DO CAJUEIRO”, com sede e foro no Município de São
Luís, no Estado do Maranhão.

Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 04 de julho de 2017. - RAIMUNDO
CUTRIM - DEPUTADO ESTADUAL – PCdoB

PROJETO DE LEI N.º 183/2017

Considera de utilidade pública a ACIMAVIL –
Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos
Bairros Divinéia, Sol e Mar e Vila Luizão.

Art. 1º - É considerada de utilidade pública a ACIMAVIL –
Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos Bairros Divineia, Sol e
Mar e Vila Luizão, com sede e foro no Município de S~]ao Luís, Estado do
Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 10 DE JULHO DE 2017. EDUARDO
BRAIDE – Deputado Estadual.

REQUERIMENTO Nº 524 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Pesar ao Sr. Moisés Ventura,
Prefeito de Jenipapo dos Vieiras – Ma, por conta do falecimento seu pai
Sr. Boaventura Nery de Oliveira Neto,  ocorrido no dia 07 de julho do
corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 10 de julho de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA – PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 12.07.17
EM: 11.07.17

REQUERIMENTO N° 525 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido
a mesa, seja enviada mensagem de Congratulações ao Município de
Turiaçu - Maranhão, pela comemoração da passagem dos seus 147 anos
(Cento e Quarenta e Sete) anos de fundação da cidade que ocorre nesta
terça-feira (11) de julho.

Almejamos que as conquistas do município sejam sempre em
prol de todos, demonstrando que cabe a nós fazermos o amanhã, na
incessante busca do caminho correto por um município mais digno com os
direitos cada vez mais concretizados.

Parabéns a todos que cumprem o seu dever, sempre fazendo o
melhor; também aqueles que buscam novas ideias e aceitam os desafios. É
com essa ideologia que alcançaremos os objetivos, deslumbrando o sucesso
dia após dia.

Um passado de glórias, um presente de desafios, um futuro
promissor. São quase Século e Meio de muita história e conquistas. Nossas
felicitações à população que constrói e colabora a cada dia para o
desenvolvimento deste belo município.

Parabéns Turiaçu pelo seu aniversário! A cada munícipe que tem
ajudado a construir uma belíssima história.

Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL
BEQUIMÃO”.  Em São Luís, 11 de julho de 2017. - Raimundo Soares
Cutrim - Deputado Estadual – PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 12.07.17
EM: 11.07.17

REQUERIMENTO Nº 526 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário desta Casa, seja solicitada a PRORROGAÇÃO dos
trabalhos da Comissão Especial da Reforma Política da Assembleia
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Legislativa, por 60 DIAS, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre
o tema, face as deliberações no Congresso Nacional.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 10 DE JULHO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 12.07.17
EM: 11.07.17

REQUERIMENTO Nº 527 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas
minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 22 de junho, 03, 04 e 05 de
julho de 2017, em vista de participação nas solenidades de entrega de
ambulâncias pelo Governo do Estado a vários municípios maranhenses e
no evento de gravação do Programa “Fala, Mulher”, da Procuradoria da
Mulher desta Alema, no Município de Senador La Roque, respectivamente.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 06 de julho 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. 12.07.17
EM: 11.07.17

INDICAÇÃO Nº 866 / 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 Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Junior, solicitando, em caráter de urgência, o asfaltamento da Rua
Adelman Corrêa, no bairro do Anil (rua do antigo Clube Jaguarema).

O trânsito no local está intrafegável devido as más condições do
asfalto, caucionando violência no local pois os assaltantes estão se
aproveitando da baixa velocidade dos veículos ocasionada pelos buracos
existentes .

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de julho de 2017. -
Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 867 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e para o Secretário de Estado
do Esporte e Lazer, o Sr. Márcio Jardim, para que proceda com a
reforma da praça pública do bairro da Subestação, no município de
Paraibano, neste Estado.

Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, e que as praças constituem espaços
públicos onde o lazer e o esporte proporcionam além da integração da
família na comunidade, uma melhora na qualidade de vida e a redução dos

indicadores de violência, solicitamos por meio desta indicação a reforma
da praça pública do bairro da Subestação, em Paraibano.

Sabe-se que o referido bairro possui aproximadamente 3.000 (três
mil) moradores, que carecem de um local apropriado e seguro para o lazer,
possuindo fundamental importância no desenvolvimento sustentável das
cidades, essenciais para a integração social e o combate a marginalização
crescente entre os jovens.

Destarte, a praça em comento, única que atende aos moradores da
região, encontra-se atualmente abandonada, com aspecto deteriorado,
calçamento irregular e com a estrutura depredada, deixando a população à
mercê da ocorrência de acidentes e favorecendo as ações de vândalos e
assaltantes, sobretudo no período noturno, trazendo risco e insegurança
para aqueles que precisam transitar no entorno da área.

Deste modo, objetivando uma melhora na qualidade de vida dos
moradores da supracitada comunidade, haja vista que o lazer é considerado
uma forma de descanso necessária para manutenção do bem-estar pessoal,
faz-se necessária a reforma da praça pública do bairro Subestação, para
que sua população possa usufruir de um espaço público apropriado para
o laser e integração social, justificando a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 06 de julho de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – 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 transferidos de ontem para hoje,
Deputado Raimundo Cutrim, cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, internautas.
Nós falávamos, na semana passada, acerca daquele assunto de Centro
Novo do Maranhão, quando ali naquela ocasião uma vereadora, mandaram
um... naquela época para confirmar realmente a maneira que foi comprada
a eleição naquela ocasião de Presidente da Câmara. Eu acredito que o
Ministério Público deve estar pedindo anulação daquela eleição de
Presidente da Câmara, que realmente foi uma eleição comprada e provada,
e comprovada mediante a própria declaração, uma afirmação da vereadora,
no município de Centro Novo do Maranhão, ali perto de Maracaçumé. E,
agora, nós estamos aqui acompanhando aquele fato de Porto Franco e as
coisas hoje parece que ficaram assim, tudo as pessoas estão gravando,
induzindo as pessoas, talvez pela situação agora dos fatos da Lava-Jato,
onde, por meio das delações premiadas e as pessoas assistiram  a muita
televisão e começou mesmo movimento a chamar as pessoas para almoço
e ali ficarem conversando, gravando e induzindo as pessoas muitas vezes
falarem o que não querem, alguma conversa amistosa. O certo é que no
caso específico, lá de Porto Franco, no dia 19 de abril deste ano, ali a
vereadora Nalva, juntamente com o Rubens e os vereadores do prefeito
Nelson, marcaram um almoço em Imperatriz e ali estavam presentes o
Rubens, estava o Felipe, que é presidente da Câmara; o Gedeon, que é o
amigão; o Elias, que é conhecido como “Pastinho” e o Simeão. E ali se
reuniram no almoço sob a alegação de que a professora Nalva, que também
é do PSD, Partido do prefeito, onde ela dizia que o prefeito estava ausente
dos vereadores e precisava estar mais próximo os vereadores, precisava
conversar, estar de forma harmoniosa e convidaram-na para esse almoço e
foram almoçar, lá em Imperatriz, lá na aquela churrascaria Cabana do Sol.
E durante aquele almoço foi discutindo vários assuntos sobre os municípios
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e o certo é que na conversa, a Nalva, ela induzindo ao prefeito que ele desse
algumas gratificações para ela e que poderia ser por meio das professoras,
pois ela é professora e poderia colocar no nome de outras professoras e o
certo é que conversaram ali alguns fatos, mas, de forma amistosa, e ali ela,
no final induzindo ao prefeito a falar talvez o que não quisesse e o certo é
que, para conclusão, passados 36 dias, ela e outros lá pressionando o
prefeito, para que desse algumas vantagens, tirando da prefeitura, ou seja,
do erário público, para que possa resolver problemas pessoais. E passados
36 dias, o prefeito não cedeu àquela pressão e o que conversou ficou, como
se diz assim, ouviu a conversa e ficou conversando e como que ele poderia
dar uma vantagem ilegal se ele não poderia tirar como, se não tem um fato
legal? E sei que isso ocorreu depois de 36 dias, no dia 25 de maio, e ela
resolveu levar esse fato à imprensa, porque aquilo foi um fato com que se
tornasse um escândalo e ao analisar a conversa e os fatos não passaram de
uma tentativa de extorsão dela e de outro vereador querendo extorquir o
prefeito e o erário público para que pudesse obter vantagem ilegal e ainda
tiveram e um desses vereadores fez um pronunciamento, o vereador Felipe,
fez um pronunciamento na Câmara dizendo: “Olha, o prefeito nem sequer
paga a gasolina para os vereadores.”. É como se fosse obrigatório o prefeito
pagar a gasolina para os vereadores. Como aqui o presidente da Assembleia,
aqui nosso amigo, nosso irmão aqui, presidente da Assembleia, pagar a
gasolina para os deputados. Então, como se fosse obrigatório o prefeito a
bancar gasolina para os vereadores. E ele foi para a tribuna da Câmara, isto
no dia 25 de maio, onde ele fez essa afirmação, que o prefeito sequer
pagava a gasolina para os vereadores. Então, diante de tudo isto que a gente
hoje nós temos que ter muito cuidado somente o gestor que as pessoas
convidam, no caso específico, convidam para um almoço e depois com a
tentativa de extorquir ou tentando extorquir o prefeito, ver se o prefeito
conversa algum fato que não é correto, ou diz: “vou te dar isso, aquilo ou
outro...” então a situação hoje está muito difícil. E além de tentarem extorquir
o prefeito, ainda foram ao Ministério Público como se, veja bem, além de
tentar extorquir, ainda acharam que tinham razão. É um fato inédito no
Estado do Maranhão, as pessoas tentarem extorquir e ainda levar uma
gravação conseguida de forma ilícita de tentativa de extorsão e nesses 36
dias, o prefeito sequer cedeu à pressão da tentativa de extorsão. E o
prefeito, que crime cometeu? Ele sequer fez os atos preparatórios. Então,
não é nenhum crime o prefeito numa conversa amistosa, e ela com outra
pessoa, a Nalva, tentando de todas as formas extorquir o prefeito. Isso são
fatos que nós devemos ter isso em mente e que os gestores, não só de
Porto Franco, mas de todo o Estado do Maranhão, comecem a ter cuidado
nas suas conversas, principalmente essa vereadora, que é do próprio Partido
do prefeito, tentou envolver o prefeito numa tentativa de extorsão de
todas as maneiras e ainda foi para a imprensa e para o Ministério Público,
achando que o prefeito teria praticado um crime, isso é um fato absurdo e
que nós devemos ter cuidado, principalmente os gestores do Estado do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, uma Questão de Ordem. Só que assim que
terminar o Pequeno Expediente, a gente suspendesse a Sessão para nós
parabenizarmos o nosso vice-presidente que aniversariou na última sexta-
feira, deputado Othelino Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu quero anunciar aqui a presença do nosso Procurador
Márcio Thadeu, que fique à vontade nesta Casa. Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Assembleia,
Plenário, Promotor Márcio Tadeu, meu amigo, meu companheiro no tempo
de faculdade aqui presente. Deputados, Senhores e Senhoras, o que venho
hoje aqui tratar, que na última quinta-feira esteve conosco nesta Assembleia
o Governador do Estado do Piauí Wellington Dias. E em conversa com o
governador ele me relatou da importância da BR-222, uma BR que corta o
Estado do Maranhão, o Ceará e um pedaço do Pará, na região de Marabá.
Passa inclusive pela cidade da Deputada Francisca Primo e também por

várias cidades do Maranhão, inclusive pela bela e simpática Vargem Grande,
minha terra. E essa BR tem um lado sentimental, ela passa por Vargem
Grande, que é minha terra, e passa também, nesse trajeto que o governador
está fazendo no Piauí, passa pela cidade de Matias Olímpio, São João do
Arraial que é a terra da minha mãe, que é piauiense. Portanto, tem um lado
sentimental, porque é uma das primeiras estradas que o povo da minha
região conhece, é a BR-222 que passa dentro da cidade de Vargem Grande,
vai a Chapadinha, Anapurus. E nesse trecho Chapadinha/Anapurus ela já
não é mais a BR-222, é uma MA, que nós temos lutado para que se
federalize esse trecho até Brejo. Brejo atravessa, é repartição, Matias
Olímpio, São João do Arraial, Esperantina, Batalha e Piripiri. O governador,
em vídeo gravado para mim, ele relatou do trecho que está sendo feito entre
Batalha e Piripiri, que são obras de manutenção de mais ou menos 102 km,
e de Piripiri a São João do Arraial. O total da obra lá são R$ 16 milhões
provenientes do Ministério dos Transportes e executado pelo 2º Batalhão
de Engenharia de Construção (BEC), do Exército. Segundo Wellington
Dias, governador do Piauí, essa parceria com o governo federal e com o
Ministério dos Transportes e o DNIT com o Batalhão de Engenharia e
Construção do Exército, tem uma participação ainda do governo do estado
do Piauí e que vão fazer o trecho Matias Olímpio a São João do Arraial.
Ora, o que o governador quis também que eu falasse e que pedisse ao
Secretário Clayton Noleto e ao governador, eu também já falei, o Presidente
da Assembleia Themístocles Filho esteve aqui, aja visto também ter um
lado sentimental dessa BR, que a BR tem o nome, a denominação de
Themístocles Sampaio nessa área aqui que percorre a região do Piauí, que
é o trecho todo que compreende o Piauí e teria o nome de Themístocles
Sampaio, que é pai do Themístocles Filho e foi uma proposição do Senador
Ciro Nogueira, que apresentou um Projeto de Lei federal. Essas obras vão
encurtar caminho, porque a partir de Brejo até Fortaleza, por essa estrada
que corta o Piauí, nós teremos o acesso à capital do Ceará em curto prazo
de tempo e com mais segurança, já que é uma BR feita nos padrões que
todos nós conhecemos, com acostamento mais largo, com estrada mais
bem pavimentada. Eu compreendo que o governador do Piauí quis que eu
alardeasse, que eu propagasse a ideia de que o Piauí, do lado do Piauí já está
sendo feito. Como foi feito a parte vai até Luzilândia e que está faltando o
trecho São Bernardo até a ponte, que atravessando nós temos Luzilândia.
Então na parte maranhense nós estamos relaxando em fazer essa
pavimentação, esse pequeno trecho de São Bernardo até a ponte que faz
divisa com o Estado do Piauí. Mas também, Senhor Presidente. Eu queria
já falando da BR-222, que corta Vargem Grande, nesse próximo mês,
teremos o festejo de São Raimundo Nonato dos Mulundus. Eu faço aqui
também, já que vou fazer o pedido ao Secretário Clayton Noleto, esse
pedido feito também ao Governador, para que seja feito o Mais Asfalto na
cidade de Vargem Grande. Na realidade não é “mais”, é “muito mais asfalto”
na cidade de Vargem Grande, que está em estado de calamidade na questão
de infraestrutura, principalmente das praças e principalmente do asfalto
nas principais vias de comércio da cidade, de moradia das pessoas, onde
estão os Bancos, onde estão todo o comércio de Vargem Grande. Eu tenho
lembrança que uma das poucas e das últimas vezes que foi feito o
asfaltamento em Vargem Grande, ainda foi no meu pedido ao Secretário
Max Barros, que na época era Secretário de Infraestrutura, para que se
fizesse a pavimentação na época na frente do Mercado, na Avenida São
Sebastião, na Avenida São Raimundo. Portanto, eu pediria ao Secretário
Clayton Noleto e ao Governador, nem que eu fique de joelhos calejado de
tanto as orações a São Raimundo Nonato dos Mulundus, para que seja
feita a recuperação, não só do Mais Asfalto, já que Vargem Grande nesses
últimos anos não teve nenhum tipo de pavimentação, fazendo com que
quase toda a cidade esteja esburacada ou sem asfalto. Eu faço um lamento
em nome do povo da minha terra, do povo da minha região, já que Nina
Rodrigues, que é cidade vizinha também vai ter o Mais Asfalto. Mas lá o
estado de conservação das principais ruas da cidade, das principais vias
urbanas de Nina Rodrigues estão mais bem conservadas. Eu quero, e
repito aqui, na questão de Vargem Grande que seja contemplado com o
maior número de pavimentação das ruas urbanas da cidade. Nos últimos
anos com o inverno, com o descaso público e a falta de manutenção nós
tivemos um agravamento nas principais ruas do município, fazendo com
que nesse próximo mês, no mês de agosto teremos uma dificuldade imensa
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de ver todos os que vão até a cidade de Vargem Grande para o Festejo de
São Raimundo Nonato dos Mulundus, encontrar uma cidade com a malha
viária da sua sede toda comprometida. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente Humberto Coutinho, Exmos Senhores
e Senhoras Deputados, imprensa, galeria. Eu quero saudar a galeria nas
pessoas dos sindicalistas municipais deste Estado, aqui do município de
São Luís, o Senhor Djelson Sales, Presidente do Sindicato dos Guardas
Municipais do Estado. Washington Tinoco. Diretor do Sindicato dos
Servidores Públicos de São Luís, Ângelo Costa e estão aqui na galeria,
sejam bem-vindos a esta Casa e em nome de V. Exas cumprimento todo o
povo do Estado do Maranhão, agradecendo pela oportunidade. Inclusive
hoje, Senhor Presidente, nós estivemos na Sala de Comissões já fazendo a
assinatura da indicação que vai para todos os municípios maranhenses,
para que possamos criar guardas municipais. Eu entendo que segurança
pública, e é o Artigo Constitucional nº 144, que segurança pública é o dever
do Estado, mas direito e responsabilidade de todos nós. Os municípios
precisam participar desse processo. Nós fizemos um levantamento já de
onde tem guardas municipais e vamos levar essa propositura a todos os
municípios que não têm. Entendemos que é necessária, que é fundamental
para o fortalecimento da segurança pública no nosso Estado a defesa do
patrimônio. Não só do patrimônio, mas ao defender o patrimônio defender
também as pessoas que ali frequentam. Isso é uma atribuição necessária e
vai reforçar a segurança pública do nosso Estado. Mas, Senhor Presidente,
também me dirijo hoje à esta Casa, a todos do Estado do Maranhão para
falar de uma audiência que nós tivemos com o superintendente da Polícia
Rodoviária Federal, o Paulo Moreno, que nos recebeu em seu gabinete na
sede da superintendência. Nós estivemos reunidos para discutir um
problema muito sério que envolve também o nosso Estado, que são os
animais, infelizmente, que estão soltos nas BRs deste Estado e que tem
causado acidentes, têm causado vítimas fatais e aquelas vítimas também
com sequelas graves e permanentes. Então nós temos que evitar e temos
que tomar uma providência. E eu queria primeiro dizer desse esforço que
fomos à superintendência, através da Comissão de Segurança, como
presidente da Comissão de Segurança, cumprindo um papel que esta Casa
nos deu como atribuição de poder conduzir essa importante comissão. E
nesta audiência que nós fomos, nós direcionamos nossos esforços no
sentido de poder, junto com a superintendência da Polícia Rodoviária
Federal, com o superintendente Paulo Moreno para que nós pudéssemos
desenvolver uma iniciativa no sentido de poder retirar os animais das BRs.
Eu pelo menos já fui vítima duas vezes. Estive, infelizmente, envolvidos
em dois acidentes com animais que estavam no meio da BR, batemos o
nosso carro, por duas vezes, em animais, poderia ter sido um acidente
grave, mas que, graças, felizmente, não houve, só houve danos matérias,
mas se nós contabilizarmos as inúmeras ocorrências por todo o Estado do
Maranhão e eu falava isso ao nobre superintendente, nós vamos perceber
que é um assunto grave que envolve segurança pública e envolve a segurança
daqueles que trafegam do dia a dia por essas BR’s e também devemos
observar nossa MA’s também, é um esforço deve ser conjunto tanto da
Polícia Rodoviária Federal, também é do Estado com a participação de
vários órgãos para que possamos retirar os animais dessas vias. Inclusive,
eu quero parabenizar o nobre superintendente porque já tem uma iniciativa
nesse sentido, já começou a desenvolver convênios e já estão nas assessorias
jurídicas dos municípios, para que os municípios participem e possam
abrigar aqueles animais que são retirados das BR’s. Então é um trabalho
que já está sendo iniciado de parcerias, nós queremos inclusive fazer parte
desse contexto, fortalecendo a iniciativa aos municípios, cobrando dos
municípios, e que o município possa realmente formalizar esses convênios,
já me coloquei à disposição e o superintendente, é claro, está pedindo
também, nos cobrou a ajuda do Estado, e eu acredito que nós podemos,
sim, unir forças e evitar, por exemplo, eu quero falar aqui um pouco das
estatísticas, somente nas estradas federais que cortam a região, houve oito
mil e cinquenta acidentes com animais, de 2012 a agosto desse ano. Foram

1.647 feridos graves, com 259 mortos. E, desde 2015, foram mais de 27
mil apreensões de animais. Então, imaginem a dimensão desta tragédia que
acontece no dia a dia, nas BR’s do Estado envolvendo aqueles animais que
ficam soltos. Nós precisamos retirá-los e nesse sentido que nós fomos a
sede da Polícia Rodoviária Federal e estamos nos colocando à disposição
para fazer interlocução aos municípios e ao próprio Estado para unir
forças e assim resolver esse problema muito sério e que já é antigo. No ano
de 2016 até o mês de outubro, 62 acidentes em rodovias do Maranhão
envolvendo animais e já foram aqui 22 foram acidentes graves com,
infelizmente, alguns fatais com 3 vítimas. Então, nós precisamos acabar
com essas estáticas negativas e precisamos resolver esse problema. Por
isso que nós continuamos com os nossos esforços em defesa de todas as
iniciativas que venham a fortalecer a segurança pública deste Estado. Muito
obrigado a todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria e imprensa. Senhor
Presidente, eu venho mais uma vez nesta Tribuna fazer um comentário em
relação a um assassinato que houve, deputado Edivaldo Holanda, agora na
Litorânea, no domingo, que foi a morte de um agente penitenciário, Jorge
Luiz, e foi um assassinato que, claro, mexe com toda a categoria e eu fui
procurado por alguns agentes penitenciários, levantando as questões de
trabalho que eles têm hoje no sistema prisional do Maranhão. Nós sabemos
das dificuldades que o sistema prisional se encontra no Maranhão, mas
acho que em todo o Brasil, é uma problemática muito séria, eu participei de
perto de todas as situações que ocorreram no Maranhão, fiz parte de uma
comissão, inclusive representando o Poder Legislativo para acompanhar
todos os desfechos que aconteciam no sistema prisional e, graças a Deus,
as coisas não se evoluíram, mas eu digo muito que isso vale muito pelo
trabalho desses agentes penitenciários. Eu mantive contato com o Secretário
Sérgio Murilo, quando inclusive me atendeu muito bem, passou todas as
informações e eu coloquei para ele sobre algumas situações de reivindicação
desta categoria. Uma delas é a questão da necessidade deles de terem
também direito ao Ticket de refeição, Deputada Graça, um outro ponto
levantado por eles é a questão da insalubridade que eles não receberiam
também este benefício. Esses agentes foram contratados primeiramente
por meio do seletivo para ficar um ano, mais um, que seriam dois anos,
mas o próprio Secretário Sérgio Murilo me disse que eles conseguiram
fazer uma modificação na lei e eles na verdade permanecerão no sistema,
durante quatro anos, porque o Sérgio também entende e defende que a
melhor coisa que teria era a prorrogação por um tempo maior, porque isso
aí diminuiria custo do Estado e você teria uma mão de obra qualificada e
que fizesse o serviço por mais tempo. E uma das cobranças dele e aí é
compreensível essa cobrança, é a situação deles, a falta de porte de arma.
Os agentes penitenciários, neste caso, eles só podem ter arma no local de
serviço. Agora, observem bem, eles trabalham dentro de um Sistema Prisional
onde todos os dias eles têm que se confrontar com bandidos, com chefe de
quadrilha, com chefe de tráfico, uma organização criminosa extremamente
estruturada. E quando eles saem do serviço, eles passam a ter apenas,
digamos assim, a viver sob a eterna ameaça que o sistema prisional impõe
aos funcionários. E sobre isso, inclusive o Secretário me informou que em
relação a esses outros pontos, insalubridade, ticket refeição, isso está,
digamos assim, está proibitivo na lei dessas contratações, ela não permite
nenhum tipo de benefício a mais do salário. Mas mesmo assim eles sabem
dessa situação, é preocupado em relação a essa problemática e vai tentar ao
corpo jurídico da secretaria buscar uma fórmula para resolver esse problema,
que não é fácil. E uma reivindicação muito forte, como eu disse, é a questão
do porte de arma, para que eles possam andar armados fora do local de
serviço. Porque na verdade deveria ser um direito deles, Deputado Edivaldo
Holanda, porque você viver, trabalhar numa situação de guerra e quando
sai dessa situação você continua vivendo esse mesmo clima, então a morte
desse agente penitenciário, ainda não se sabe o porquê, ocorreu uma das
possibilidades pode ter sido também em função do seu trabalho dentro do
sistema prisional. E o Secretário Sérgio Murilo me informou agora há
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pouco que a Secretaria já tá também com o seu corpo jurídico tentando
buscar uma saída, porque existe o impedimento legal para esses funcionários
terem esse porte de arma, mas já teria em dois Estados decisões judiciais
que estão garantindo nesses dois Estados o porte de arma. Mas já teriam
em dois Estados decisões judiciais que estão garantindo, nesses dois Estados,
o porte de arma para esses agentes penitenciários. E que a Secretaria está
levantando essa situação para também tentar garantir, via judicial, o direito
ao porte de arma. Esse assunto é um assunto que trago aqui exatamente
pela importância que tem, pela categoria ter um papel fundamental na
questão do Sistema de Segurança do Estado e até pelo trabalho que vem se
desenvolvendo. Então é justo que a Assembleia também trate desse assunto
e procure ajudar a reivindicar essas melhorias para esses funcionários que
desempenham tão bem o seu papel. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington do Curso com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor Presidente, trago na
manhã desta terça-feira à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, um assunto de suma importância, que é o problema da Segurança
Pública no Estado do Maranhão. Um agente penitenciário foi assassinado
à luz do dia, no cartão postal do Maranhão, na Avenida Litorânea.
Assassinado à luz do dia. Hoje tive acesso ao testemunho e ao relato da
querida Jô, fotógrafa, blogueira, ela que mantém o jornal com tanta dificuldade
na Região Tocantina, está todos os dias aqui na Assembleia e foi roubada
na última quarta-feira. Desceu no ponto de ônibus, na Avenida Daniel de
La Touche, adentrando o Parque Shalon e mais ou menos em frente ao
Condomínio Rei Salomão ela foi abordada e levaram tudo que ela tinha:
máquina fotográfica, bolsa, dinheiro. É a realidade em todas as áreas, na
área nobre, na periferia. E Senhor Presidente, nós solicitamos, no final do
ano passado, que o Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão
mandasse informação para esta Casa, Deputado Antônio Pereira, da
quantidade de viaturas adquiridas pelo Governo do Estado. Porque o
Governo do Estado do Maranhão anunciou que já havia adquirido 577
viaturas e seriam mais 130, chegaria um total de 700 viaturas. Mas pelo
que vejo, Deputado Max Barros, o governador gosta do número 570,
porque divulgou informação que já são 574 escolas reformadas e que tem
577 viaturas adquiridas. Estou refazendo o Requerimento solicitando ao
Secretário de Segurança Pública a quantidade de viaturas adquiridas pelo
Governo do Estado do Maranhão, 2015, 2016 e 2017. E a destinação
dessas viaturas, onde estão essas viaturas? As viaturas adquiridas pelo
Governo do Estado, quais os batalhões, quais as delegacias, para aonde
foram essas viaturas? Eu vou solicitar a quantidade de viaturas, o número
de chassis, a placa do carro, para que nós possamos fiscalizar e identificar.
Porque, senhoras e senhores, se o governo estiver falseando a verdade,
como fez com as escolas, porque as escolas, o número foi falseado, o
número foi enganoso, foi mentiroso.  O Governo do Estado não reformou
574 escolas. Dr. Márcio Thadeu, promotor da Criança e do Adolescente,
Dr. Márcio, 2 crimes, um crime para o futuro que estão cometendo com as
nossas crianças e adolescentes, mentindo, dizendo que reformaram escolas,
sem ter o número de reformas de escolas. E é um crime para o futuro. A
situação de abandono das nossas crianças e adolescentes. E um crime no
presente. A propaganda enganosa de que a segurança vai bem. Senhoras e
senhores, está estampado em todos os jornais: “18 mortes violentas em 10
dias na Ilha”. Outra matéria: 72% das agressões contra as mulheres ocorre
em casa. Deputado Edilázio, o Governo do Estado reduziu em 60% a
verba da  Secretaria de Saúde, e aumentou a verba da Secretaria de
Comunicação. Deputada Graça Paz, olha o absurdo. O Governo do Estado
reduziu em 60% os recursos da Secretaria de Saúde e aumentou da Secretaria
de Comunicação. 72% de agressões contra mulheres ocorrem em casa,
estampados em todos os jornais. O Jornal Imparcial traz a matéria: “Passa
de 500 casos de violência contra o idoso”. Chega de propaganda enganosa!
Chega de falsear a verdade! Nós já desmascaramos que não são 574 escolas
reformadas. Não são! E eu estou solicitando à Secretaria de Segurança

Pública que encaminhe à Assembleia Legislativa, ao deputado Wellington
do Curso, a quantidade de viaturas, os chassis, as placas e a destinação de
cada viatura. Nós não podemos ser omissos, temos sim que cobrar e
fiscalizar, não adianta ter uma segurança pública na propaganda. Deputado
Eduardo Braide, a segurança pública da propaganda vai bem, mas a segurança
pública da realidade do ludovicense, do maranhense é sentido na pele. E o
maranhense, o ludovicense tem receio de sair de casa à noite, tem medo,
tem receio. Deputado César Pires já fez pronunciamentos nesse sentido. A
nossa memória vai até a chacina da Panaquatira, que o senhor nesta Casa se
esgoelou, reclamou, denunciou a falta de segurança e nada foi feito. Hoje,
temos duas seguranças públicas, a segurança pública da propaganda e a
falta de segurança pública da realidade. Comissão de Segurança Pública
desta Casa, Deputado Júnior Verde, estou cobrando oficialmente o Governo
do Estado a quantidade de viaturas adquiridas, se foram alugadas,
compradas, o número de chassis, número de placa e a destinação de cada
viatura. As denúncias são as mais diversas, que liga e não chega viatura.
Que liga e não comparece a viatura. Deputado Edilázio, duas seguranças
públicas: a segurança pública da propaganda enganosa e a falta de segurança
pública, que é a realidade dos maranhenses. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Humberto, senhores deputados, senhoras
deputadas. Ontem esta Casa aprovou por unanimidade um Requerimento
de minha autoria, que solicitava que fizéssemos uma audiência pública em
comemoração aos 14 anos da criação do programa Bolsa Família, programa
este que contemplou e contempla cerca de 14 milhões de famílias que
estão em condições de extrema pobreza. Alguns criticam programas como
esse, dizendo que programa Bolsa Família faz mal para a economia do
país, mas imaginemos nós como estariam as vidas de 14 milhões de famílias
sem o benefício do Bolsa Família. Que é esse benefício de pequeno valor,
de valor reduzido que permitiu que milhões de brasileiros pudessem ter
acesso à compra. Eu andando pelo interior do Maranhão e certamente os
colegas também já ouviram depoimentos como esse, já ouvi pessoas dizendo,
me mostrando um eletrodoméstico, uma geladeira, uma televisão e dizendo:
‘tenho aquela televisão, devo aquela televisão, devo aquela geladeira ao
Bolsa Família que os meus filhos recebem’. Isso pode parecer estranho,
alguém pode dizer que o Bolsa Família não dá dignidade. É fato que esses
programas com esse caráter mais assistencial eles não resolvem de todo o
problema, mas eles minimizam o problema de quem não tem nada. E quem
não tem nada, e o Maranhão ainda tem milhões de maranhenses que
precisam desse tipo de assistência, valoriza muito programas assistenciais
como esse. É um programa, o Bolsa Família, reconhecido mundialmente
como um dos programas que mais avançou no sentido de combate à pobreza
extrema. Reconhecido por organismos como a Organização das Nações
Unidas, que fez com que o Brasil se adiantasse, Deputado Bira, em quase
dez anos, nas metas mundiais de combate à pobreza. Por isso, os 14 anos
do Programa Bolsa Família, criado no primeiro governo do ex-presidente
Lula, merecem esta Sessão Solene, para que possamos olhar para trás e
percebermos no quanto o Brasil avançou e sendo neste momento agora, se
torna mais importante ainda, porque o Brasil passa por um momento
difícil, onde avanços conquistados a duras penas estão sob sério risco de
serem revogados. No atual governo, programas como o Bolsa Família são
vistos como um estorvo, o Presidente Temer, imagino eu, sonha todo dia
em extinguir programas como esse, porque este governo foi, ele nasceu
justamente da ideia de revogar os avanços sociais conquistados pelo povo
Brasileiro. Então, ainda vamos marcar a Sessão Solene em comemoração
aos 14 anos do programa Bolsa Família, e, certamente, será uma sessão
memorável, porque veremos o quanto nós conseguimos avançar em 14
anos e vamos olhar para frente com uma dosagem elevada de esperança, de
que este momento sombrio pelo o qual o país passa em breve nós
conseguiremos sair disso e fazer com que o Brasil retome o seu caminho de
construir um país melhor para todos os brasileiros. Muito obrigado.



QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Deputado Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, funcionários da Casa. Senhor Presidente, venho nessa
tribuna hoje para falar sobre os resultados do domingo do  futebol
maranhense. Nós tivemos 100% de aproveitamento dos três clubes do
nosso Estado que nos representam na Série B e C.  A saber: o Maranhão na
primeira fase do mata- mata, jogando contra o Rio Branco do Acre  saiu
vencedor por  dois a zero. O que dá direito lá a perder por  dois  gols de
diferença e se  fizer um gol, ainda tem essa vantagem aumentada.  O Moto
um dos nossos representantes na Série C,  no sábado, enfrentou o Fortaleza,
que estava  em terceiro lugar e saiu vencedor.  Ainda está numa situação
desconfortável, mas eu  tenho certeza que sairá  dessa  zona de rebaixamento.
E o Sampaio, no domingo, jogando com um  dos favoritos ao acesso com
o Botafogo da Paraíba lá  em João Pessoa. E vejam os senhores: o Sampaio
não tinha 10%  de apostadores, e nós conseguimos depois de levar o gol
aos dois minutos e muita gente estava  botando no grupo do Whatsapp
que seria  goleada. Reverteu o placar e saiu vencedor  e hoje está na vice-
liderança não só do seu grupo que é o Grupo A na Série C,  mas  de toda a
Série C. E aqui  eu quero falar do imenso desafio desses três  clubes em
continuar a participação  no Campeonato Brasileiro da Série B e da Série C,
sem apoio da iniciativa privada. O apoio que nós tivemos por parte do
Governo do Estado, e aqui fica o agradecimento ao Governador Flávio
Dino, em 2015, 2016. Esse ano foi possível para o Campeonato
Maranhense, Deputado Edivaldo, mas nós estamos tendo imensa
dificuldade de viabilizar essa parceria para o Campeonato Brasileiro.  A
iniciativa privada, eu já não vou comentar porque nós tivemos a
oportunidade de ter o Sampaio Correa na Série B, que hoje tem o
Internacional, que ano passado tinha o Vasco, que há pouco tempo teve o
Grêmio, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, Deputado Edilázio, e hoje não
conseguimos. Não conseguimos, não conseguimos na Série B e não
conseguimos trazer quando estava em sexto, quarto, quinto lugar. O Sampaio
figurou já há várias rodadas no G4, na Série B trazer o apoio da iniciativa
privada. Então fica só o comentário com isso 100%  de aproveitamento e
a dificuldade que tem. Outro fato que eu queria me reportar são as cenas
lamentáveis do último jogo do Flamengo com o Vasco da Gama. O futebol
é motivo de união de confraternização e o que nós vimos ali no domingo
foram atos de selvageria. O Ministério Público, claro, chamou o comandante
do Vasco, e o Vasco deve pegar de 20 a 25 nos jogos de punição.  Nós
vimos crianças no meio dessa violência, nós vimos idosos. E, sinceramente,
eu fico muito triste quando vejo o futebol sendo completamente desvirtuado
na sua filosofia.  E eu não sei se o Deputado Rigo Teles está presente ou
não, mas ele vai me dar um pouco de razão quando eu lutei muito para que
a gente pudesse fazer a final do Campeonato Maranhense em um estádio
que tivesse condições de abrigar pelo menos dois mil torcedores. A segurança
é obrigação de todos que fazemos futebol e está prevista no estatuto do
torcedor, está prevista no regulamento geral das competições, está prevista
no PROFUT, que vem ser a lei de responsabilidade fiscal no futebol. Eu
lamento profundamente a ocorrência desses fatos, porque eu só consigo
viabilizar o futebol como pano de fundo de harmonia, de confraternização
e de união. Não aquilo que aconteceu. O futebol sobrevive quando a
famílias, esse amor pelo esporte passa de pai para filho, de geração para
geração. Eu espero sinceramente, e não é contra o Vasco da Gama, mas que
aquilo seja apurado. E eu vi uma declaração do presidente do Vasco, onde
ele diz que a segurança, a revista dos torcedores cabe à Polícia Militar. Isso
não é verdade. Quem administra os jogos no Campeonato Brasileiro da
série C aqui é o Sampaio e a revista cabe à segurança particular. Claro que
a PM é fundamental, a Polícia Militar é fundamental para garantir essa
segurança ao torcedor, mas nós temos que ter preocupação com esse
torcedor. E, sinceramente, eu tenho certeza que quem comanda o futebol
brasileiro, hoje, há de estar atento para que fatos lamentáveis como aquele,
um time esperar meia hora para sair do centro de campo, acuado junto com
a comissão de arbitragem, isso não pode acontecer. Eram essas as minhas
palavras.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edilázio com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, caros colegas parlamentares, imprensa, galeria.
Senhor Presidente, venho a esta tribuna destacar a visita que recebi na
última semana da ex-prefeita e vereadora do município de Timon, a
professora Socorro Waquim, que fez algumas reivindicações, entre as quais
um pedido de Indicação ao governador que foi protocolado hoje, lido pela
Mesa desta Casa, pedindo que o Batalhão do Corpo de Bombeiros saia de
um prédio alugado, do qual a Prefeitura Municipal de Timon arca com o
aluguel, para que seja deslocado para o CSU. Prédio esse mais bem localizado
no Centro da cidade de Timon e que é de propriedade do Governo do
Estado. Então creio que essa parceria que o prefeito Luciano Leitoa
juntamente com o Governador Flávio Dino, um laço estreito que ambos
têm, possam fazer com que o Batalhão do Corpo de Bombeiros de Timon
se desloque para esse prédio que está lá fechado, que é o antigo CSU. E
também, Senhor Presidente, a pedido da ex-prefeita Socorro Waquim, ela
solicitou que conseguíssemos alguma emenda para aquele município,
município do qual fui votado na minha primeira eleição e lá fiz vários
amigos. E entrei em contato com o Prefeito Luciano, foi nosso colega que
na legislatura passada e de forma muito cortês e solícita, como lhe é peculiar,
nos fez um pedido após essa intercessão da professora Socorro Waquim e
ele disse que o principal ponto, que ele necessitaria para aquele momento,
seria uma emenda para a área da saúde. Então Deputado Bira, nós estamos
aqui encaminhando uma emenda no valor de R$ 300 mil para o município
de Timon para que sejam adquiridos dois equipamentos para a área da
Saúde, um laser oftalmo e um tonômetro. Fica aqui o meu apelo, eu não
tenho como interceder, Deputada Graça Paz, junto ao governador do
Estado, mas aqui vou passar às mãos do meu colega Deputado Rafael
Leitoa que é um grande entusiasta daquele município, parlamentar atuante,
que ele possa usar dessa influência que ele tem, juntamente com o Deputado
Bira do Pindaré, que possam usar essa força política como o próprio
Prefeito Luciano, que é um aliado histórico do governo do Estado, do
Governador Flávio Dino, que possa assim pagar essa emenda para a saúde
do município de Timon e quem vai ganhar com isso são os timonenses, são
os munícipes. E espero contar com a sensibilidade do Governador Flávio
Dino e que pague essa emenda para o Hospital de Timon, que tenho
certeza que será muito bem-vinda. Era este registro que eu queria fazer,
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O Deputado Levi fica transferido para a sessão de amanhã.
Projeto de Lei Complementar n.º 004/2017 e Projeto de Lei nº 172/2017,
ambos de autoria do Ministério Público do Maranhão. Depende de parecer
das comissões técnicas. Suspendo a sessão para que as comissões emitam
os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Sessão reaberta. Com a palavra o Dr. Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Senhor
Presidente, o Projeto de lei Complementar nº 04/2017, de autoria do
Ministério Público do Maranhão foi aprovado por unanimidade nas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, na Comissão de Orçamento
Finanças, Fiscalização e Controle e na Comissão de Administração Pública
Seguridade Social e Relações do Trabalho. Este parecer foi em conjunto.
Projeto de Lei nº 172/2017, de autoria do Ministério Público do Maranhão.
Criando cargo de Apoio Técnico, a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, votou por unanimidade a aprovação, a Comissão de Orçamentos,
Finanças e Fiscalização votou por unanimidade e a Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho, por
unanimidade com voto em conjunto. Senhor Presidente, aprovados os
dois projetos de lei por unanimidade.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Projeto de Lei Complementar em Discussão e Votação,
Primeiro e Segundo turno, em Regime de urgência, nº 506/2017. Projeto de
Lei Complementar nº 004/2017, de autoria do Ministério Público do
Maranhão. Em Discussão. Em Votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei,
em discussão e votação, primeiro e segundo turnos, em regime de urgência.
Registro 506/2017. Projeto de Lei nº 172/2017, de autoria do Ministério
Público do Maranhão. Em Discussão. Em Votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, primeiro parabenizar esta Casa pela aprovação deste projeto,
assim como também a Procuradoria Geral de Justiça. Lembrar que esta
Casa acaba de aprovar a criação de quatro vagas para Promotores de
Justiça nas Cidades de Açailândia, Buriticupu, Timon e Imperatriz. E isso
é da maior relevância. E aproveito a oportunidade, Senhor Presidente,
levando em consideração o recesso que está chegando, para que seja, se
possível, encaminhado ainda hoje à sanção do Exmo. Sr. Governador os
dois projetos de lei aprovados por esta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, será feito. Vou assinar agora, ainda hoje, para o
Governo do Estado sancionar. Requerimento nº 503/2017, de autoria do
Deputado professor Marco Aurélio. Sessão extraordinária. Está ausente.
Requerimento nº 511, 512, 513, 514/2017,  todos de autoria do Deputado
Adriano Sarney, congratulações.  Em discussão.  Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam  permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento   516/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê).
Em discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 517 /2017,  de autoria
do Deputado Adriano Sarney, (lê).  Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam  permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 522/2017, de autoria do Deputado César Pires (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 523/2017, de autoria
do Deputado Othelino Neto (lê).  Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Com a
palavra, a deputada.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Gostaria de
subscrever  o do Deputado Othelino Neto, 523, que o senhor acabou de
ler.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO -  Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Também
pedir a permissão do autor para subscrever  o  Requerimento  do Deputado
Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Todos estão
autorizados a subscrever, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Todos os deputados  querem subscrever  estão autorizados
pelo autor.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Deputada
Francisca Primo subscreve também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento nº 515, de autoria do Deputado Adriano
Sarney. Justificativa de faltas. Deferido. Requerimento nº 518 de 2017, de
autoria do Deputado Edson Araújo. Justificativa de faltas. Deferido.
Requerimento nº 512/217, de autoria do Deputado Othelino Neto. Pesar.
Deferido.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Presidente,
antes de encerrar a ordem do dia, essa Monção de repúdio que nós
aprovamos a urgência hoje, se não houver objeção dos líderes, eu pediria
que nós apreciássemos. Trata sobre Moção de repúdio ao Governo Federal
por conta dos cortes que foram feitos no relativo ao FUNDEB, prejudicando
todos os municípios do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Incluo para amanhã as Medidas Provisórias nº 236/2017,
Mensagem nº 045/17, de autoria do Poder Executivo; Requerimento
5242017, de autoria do Deputado Sérgio Frota; Requerimento nº 525/
2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, e Requerimento nº 526/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Vamos suspender a sessão
por cinco minutos para parabenizarmos o Deputado Othelino, que fez
aniversário quinta-feira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a sessão.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos, tempo dos Partidos ou
Blocos: Bloco Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar de Oposição.
Declina. Partido Verde. Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Deputado
Othelino, gostaria de usar cinco minutos do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Levi, vai utilizar o tempo. Deputado
Rafael, V. Exa. indica mais  algum deputado  para o tempo do bloco?
Deputado Levi Pontes, por cinco minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) - Sua Excelência Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino
Neto, demais membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, TV e Rádio Assembleia. Tenho a honra e o privilégio de subir
hoje a esta tribuna para prestar contas da Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, que hoje fizemos a última reunião ordinária deste
semestre. Entendo que esta Comissão por ser uma das mais importantes
desta Casa, por ser a Comissão ‘mãe de todas’ onde todos os Projetos,
Medidas Provisórias, Projetos de Emenda à Constituição e, enfim, todas
as demandas legais deste Parlamento passam por essa Comissão. Quero
também agradecer aos membros desta Comissão pela  grandeza com que
trataram os referidos projetos de interesse do povo do Maranhão. Tivemos,
neste semestre, 19 reuniões ordinárias, 25 sessões extraordinárias. Foram
emitidos 239 pareceres por escrito e aqui, no Plenário desta Casa, demos
30 pareceres verbais. Discussões democráticas, republicanas, mas com
certeza na mais absoluta harmonia entre os seus membros e com o interesse
do povo do Maranhão acima de qualquer partidarismo político. Portanto,
senhoras e senhores deputados, aqui faço em nome do nosso ilustre
Presidente desta comissão, Deputado Professor Marco Aurélio, quero
encerrar as minhas palavras parabenizando o nosso Presidente pela maneira
não só elegante, mas também com muita propriedade, com muita sabedoria,
com muita dignidade e, acima de tudo, com muita legalidade e
constitucionalidade conduziu os destinos desta Comissão de Constituição
e Justiça. Muito obrigado e era isto que eu tinha a falar, Senhor Presidente.
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VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não oradores inscritos.

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

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2017 ÀS 16hs.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene convocada para a Cerimônia de Condecoração
do Senhor Wellington Dias, Governador do Estado do Piauí, com a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman. Convido para compor a Mesa o
Exmo. Sr. Flávio Dino de Castro Costa, Governador do Estado do
Maranhão. Exmo. Senhor Wellington Barroso de Araújo Dias, Governador
do Estado do Piauí, o homenageado desta Sessão. Exmo. Senhor
Desembargador Cleones Carvalho Cunha, Presidente do Tribunal de Justiça.
Exma. Senhora Rejane Dias, Deputada Federal e Secretária de Educação do
Estado do Piauí. Exmo Senhor Deputado Weverton Rocha, líder do PDT
na Câmara dos Deputados. Exmo Senhor Damião Feliciano, Deputado
Federal do Estado da Paraíba. Exmo Senhor Deputado Waldir Maranhão.
Exma Senhora Ana Lígia Costa Feliciano, Vice-Governadora do Estado da
Paraíba. Exmo Deputado Themístocles Filho, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Piauí. Exmo Senhor Raimundo Barros, Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral.  Exmo. Sr. Luiz Gonzaga Martins Coelho,
Procurador Geral de Justiça. Convido todos para, em posição de respeito,
ouvirmos a execução do Hino do Estado do Piauí.

(execução do Hino do Estado do Piauí)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao Deputado Estadual Othelino Neto,
autor da iniciativa de homenagear o Governador Wellington Dias e que
falará em nome da Assembleia Legislativa do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Exmo Senhor
Deputado Merlong Solano, Secretário de Governo do Estado do Piauí.
Exmo Senhor Osmar Júnior, Deputado Estadual do Estado do Piauí. Exmo
Senhor Deputado Humberto Coutinho, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Exmo Senhor Governador Flávio
Dino. Exmo Senhor Governador Wellington Barroso de Araújo Dias. Exmo
Senhor Desembargador Cleones Carvalho Cunha, Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão. Exma Senhora Rejane Dias, Deputada
Federal e Secretária de Educação do Estado do Piauí. Exmo Senhor Deputado
Federal Weverton Rocha, líder do PDT na Câmara dos Deputados. Exmo
Senhor Damião Feliciano, Deputado Federal do Estado da Paraíba. Exmo
Senhor Deputado Federal Waldir Maranhão. Exma Senhora Ana Lígia
Costa Feliciano, Vice-Governadora do Estado da Paraíba. Exmo Senhor
Deputado Themístocles Filho, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Piauí. Exmo Senhor Raimundo Barros, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, Desembargador Raimundo Barros. Exmo Senhor Luiz
Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça. Cumprimento
ainda o Ex-Ministro Miguel Rossetto, ex-Ministro do Desenvolvimento
Social. E cumprimento ainda o Secretário Estadual de Comunicação e
Assuntos Políticos, Presidente Estadual do PCdoB, Márcio Jerry. O Chefe
da Casa Civil Marcelo Tavares. O Presidente Estadual do PT, Augusto
Lobato. O Promotor de Justiça da Ordem Tributária José Osmar Alves. O
Procurador Geral do Estado Rodrigo Maia. E registro ainda as presenças
do ex-Deputado Federal Remi Trinta, do ex-Deputado Estadual Penaldon
Jorge, do ex-Deputado Mário Carneiro; da prefeita de Presidente Sarney,

Valéria Castro. E registro também no plenário a presença da primeira-
dama do Estado, Daniela Lima. Cumprimento todos os deputados estaduais,
primeiro, por terem de forma unânime aprovado a Medalha Manuel
Beckman ao Governador Wellington Dias. E um registro todo especial
àqueles que estão presentes, ao Deputado Bira do Pindaré, que, aliás, tem
afinidades históricas com o Governador Wellington, desde a militância
sindical, no Sindicato dos Bancários, ao tempo também em que o Deputado
Bira militou no Partido dos Trabalhadores, metade da vida. Deputado
Edivaldo Holanda, Deputado Ricardo Rios, Deputado Roberto Costa,
Deputado Rafael Leitoa, que fica sempre ali pertinho do Governador
Wellington, lá na querida Timon, Deputado Glalbert Cutrim, Deputado
Sérgio Vieira, Deputado Zé Inácio, Governador Wellington, seu
companheiro de partido e o único Deputado do PT aqui na Assembleia
Legislativa do Maranhão. Em nome do colega Deputado Zé Inácio que
antecipou a volta de um evento nacional do Partido dos Trabalhadores
para prestigiar esta solenidade, cumprimento todos os militantes e dirigentes
do Partido dos Trabalhadores, em particular, o Presidente Augusto Lobato.
Deputado Fábio Braga, Deputado Levi Pontes e o Deputado Sérgio Frota,
presidente do nosso querido Sampaio Correa. Senhoras e Senhores, é uma
satisfação recebê-los, todos aqui nesta homenagem ao Governador
Wellington Dias, cumprimento ainda todos os convidados do Governador
Wellington nas pessoas dos diletos amigos, Getúlio, que está aqui presente,
sua esposa, amigo Sabá, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los
aqui. E hoje nós começamos o dia, quando entrei aqui no plenário,
Governador Wellington, um colega jornalista me perguntou qual a razão da
homenagem? Chega ao nosso plenário o Deputado Federal Zé Carlos, do
Partido dos Trabalhadores, seja muito bem-vindo, Deputado Zé Carlos.
Eu disse ao colega, Governador Wellington, que era acima de tudo uma
homenagem ao povo do Piauí, um povo irmão que tem muitas afinidades
com o Maranhão, tem afinidades nas belezas naturais de um Estado e de
outro, tem afinidade do percurso do Rio Parnaíba, que de um lado estamos
nós Maranhão; de outro estão os piauienses, tem a solidariedade do povo
do Piauí, que, em momentos do passado, Governador Flávio Dino, onde o
Maranhão estava entregue ao abandono, tinham alguns maranhenses, em
especial do Leste, Deputado Rafael sabe bem disso, que iam se socorrer no
Piauí. E eram recebidos com solidariedade, com carinho. Agora, graças ao
povo do Maranhão, nós estamos sob o comando do Governador Flávio
Dino, construindo uma nova história e dando prioridade à saúde pública,
de maneira que os maranhenses precisam menos recorrer a outros estados.
Mas embora hoje seja, hoje é dia de festa e disse ao colega que era uma
homenagem ao povo do Piauí, aquele povo que tem tantas afinidades
conosco, das belezas aos sofrimentos, mas é também uma homenagem a
um político que no seu terceiro mandato de Governador do Estado do
Piauí, consegue sempre ser tido e considerado pela grande maioria da
população do Estado um Governador que cuida bem das pessoas e que
vem ajudando a tirar o Piauí dos últimos lugares dos indicadores sociais.
Esse, Governador Wellington Dias, é talvez o seu grande troféu, olhar para
trás e ver que ajudou, ou melhor, que liderou a mudança para melhor na
vida do povo do Piauí. Governador Wellington, para os que estão presentes
que ainda não sabem, embora o Governador seja conhecido de todos nós,
foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi governador
duas vezes, disputou o Senado e ganhou, foi senador e depois voltou a ser
Governador do Estado do Piauí. Com todos esses mandatos, conseguiu
passar melhorando a vida das pessoas e conseguiu até agora e vai certamente
chegar, vai continuar assim toda sua carreira política, tendo boas referências
de seu trabalho, de forma responsável, de forma proba, e cuidando bem do
povo do Piauí, administrando bem os escassos recursos do povo do Piauí.
Então, esta homenagem é justíssima por isso, porque reconhecemos um
Estado vizinho alguém que tenha uma boa coincidência com o nosso Estado
e com o nosso Governador Flávio Dino, ambos tiveram que romper
esquemas tradicionais da política. Wellington Dias, quando foi candidato a
governador a primeira vez, talvez na bolsa das apostas não tivesse dois e
três por cento que apostassem na sua vitória, foi eleito em primeiro turno,
não conheço os detalhes da política do Piauí, mas sei que ele teve que
derrotar coronéis poderosos, milionários, donos de impérios de
comunicação, assim o fez, aquele militante do sindicalismo que foi presidente
da Associação dos Servidores da Caixa Econômica Federal, que foi presidente
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do Sindicato dos Bancários, que foi dirigente da CUT, no Piauí, aquele
militante do Partido dos Trabalhadores chegou, disputou eleição, mostrou
que era possível trilhar um novo caminho e derrotou os coronéis, derrotou
um esquema político antigo e hoje todo o Brasil sabe que valeu a pena
romper com o velho, atrasado modelo e ultrapassado e apostar no novo,
por isso o Piauí melhora a cada dia. Quando falo das semelhanças,
Governador Wellington, é porque o nosso Governador Flávio Dino para
se tornar governador, ele também teve que romper um dos esquemas
políticos mais fortes e duradouros do país, um esquema que não só reunia
grandes disponibilidades financeiras, como um mega império de
comunicação, como conseguia influenciar nas mais diversas áreas da
República. E assim um advogado que há cerca de oito anos tinha deixado a
Magistratura pela porta da frente, por opção pessoal, e juiz quando quer
fazer política deve fazer como fez o Governador Flávio Dino, renuncia à
toga e vem disputar a eleição. Disputou a eleição de deputado federal e
para o espanto do Brasil, porque muitos achavam que o adversário era
imbatível, que os Leões quando rugiam espantavam a oposição, aquele
advogado eleito deputado federal, mas já sem mandato àquela época,
conseguiu derrotar um esquema político poderoso que tinha a arrogância
de dizer que chegando em agosto do ano de eleição, não tinha candidato
forte porque os leões iam rugir, o poder econômico e o poder político iam
prevalecer. Assim, sob a liderança de Flávio Dino caiu este modelo político
oligárquico e coronelista e, graças a Deus, o Maranhão aponta para o
caminho da felicidade. As dificuldades evidentemente são muitas, os
saudosistas, Governador Wellington, reclamam todos os dias, quando eles
percebem que perderam o controle dos cofres públicos que usavam para si
e não para o povo do Maranhão. eles reclamam, esbravejam, xingam,
caluniam, mas em nada isso nos amedronta. O caminho sob a liderança do
nosso governador é o caminho para cuidar do Maranhão e para resgatar
esse estado potencialmente rico, mas que por ser mal administrado e de
forma deliberada por ter sido empobrecido, ele no decorrer dos tempos se
transformou no estado mais pobre da Federação. E hoje, se faz uma
verdadeira, silenciosa e pacífica revolução nesse Estado. Essa semelhança
entre vocês, é uma semelhança apenas dentre tantas e me refiro agora a
uma outra bandeira que une os Governadores Wellington Dias e Flávio
Dino, que é ter tido a coragem de se insurgir contra um golpe contra a
democracia brasileira, que foi cassar uma Presidente da República decente,
que não cometeu crime, que não roubou, que não foi denunciada, mas foi
cassada por um consórcio da mídia com o grande empresariado nacional.
Diziam os paneleiros de plantão, aqueles que andavam com aquele pato
amarelo assustador, que era preciso cassar a Presidente da República para
que o Brasil voltasse a crescer. E vejam só no que se transformou o Brasil,
um Estado num clima de conflagração grande, num clima de animosidade
entre as pessoas, um Estado onde as diferenças agora estão se transformando
em brigas, um Estado onde todo dia surge uma nova denúncia e agora nós
temos no comando da Presidência da República Federativa do Brasil um
presidente que não é reconhecido pela população, que está agora na
presidência apenas circunstancialmente e que nós não sabemos se amanhã
será Presidente da República. O Brasil não merecia passar por esse golpe.
O Brasil não merece ter um presidente que desonre a sua nação. Por isso,
nós e hoje é dia de alegria e não de tristeza, mas não poderia deixar de fazer
uma breve referência a essa página triste da história do Brasil. Mas é com
políticos, e a política se faz é com políticos e essa mensagem vai para o
Brasil inteiro, onde tem agora uma mania nacional de querer transformar os
políticos em inimigos da nação. São os políticos, a população escolhendo
bem os seus governantes é que nós vamos conseguir sair dessa encruzilhada
que nos meteram e que agora está difícil de sair dela. Tenho certeza que
muitos daqueles que saíram carregando patos amarelos pelo Brasil hoje
estão arrependidos e não sabem o que fazer com o pato que criaram e que
colocaram no meio da sala do brasileiro. Mas, amigos e amigas, temos
outras falas para ouvir e eu parto para finalizar esse discurso dizendo:
Governador Wellington, é um prazer recebê-lo em nosso Estado V. Ex.ª
com o Governador Flávio Dino certamente já trocam muitas experiências.
Fazem boas parcerias e ainda farão muito mais parcerias nas áreas comuns
de atuação dos dois Estados. Mas, para finalizar, eu queria dizer a V. Exas.
que dentre as tantas qualidades do homenageado, do bom Governador, do
bom político que conversa fácil, simpático, o nosso Governador Wellington

Dias, ele também é amante das letras. É conhecido e reconhecido lá no
Piauí como um contista de primeira, inclusive já tendo livros escritos. Já
soube que alguns deles foram premiados e fazem sucesso lá no Estado do
Piauí e em outros lugares. E faço referência a um especificamente “As
Tiradas do Tio Senhor”, que são referências e que são contos que fazem
referências a experiências com um tio do Governador e que me disseram
que fazem muito sucesso no Piauí. Então o Governador é bom político,
bom músico, certamente, bom poeta. E, assim, com competência, com
seriedade, com poesia, com o carinho com que trata o Piauí, está aí há
muitos anos conquistando os corações dos piauienses. E, hoje, nos prestigia
com a sua alegria, saindo lá do Piauí, emprestando um pouquinho do seu
tempo para o Maranhão, mas certamente amanhã quando estiver de volta,
vai estar lá cuidando dos piauienses. E hoje saiu lá do Piauí, deixou o
conforto do seu povo, da sua casa. O Governador ainda trouxe a primeira
dama junto, que é a Deputada federal e Secretária de Estado Rejane.
Deixaram lá em Teresina, se forem como os meus filhos, já devem estar,
inclusive, cobrando que voltem logo para São Luís. Deixando lá a Yasmin,
o Vinícius e a Daniele, e ainda a netinha Júlia, não é isso? E o Governador
costuma chamar de Juju, que os avós são verdadeiramente apaixonados. É
a filha do Vinícius, certo? Então, Governador, muito obrigado por ter
vindo, por nos emprestar aqui algumas horas da sua simpatia e por trazer
essa imensa alegria, que é, como disse no início do discurso, homenagear os
irmãos do Piauí, que são nossos irmãos muito queridos e que, sempre que
vamos ao Piauí, nos recebem muito bem. O Piauí, que é charmoso, que está
avançando, que tem o menor litoral do Brasil, mas que tem certamente um
dos litorais mais bonitos desse País, que faz gosto de ir e voltar ao litoral
do Piauí. Muito obrigado pela presença de todos e parabéns, Governador.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Dando prosseguimento à Sessão, passaremos a cerimonia
de condecoração ao Governador do Estado do Piauí, o Senhor Wellington
Dias, que receberá a medalha Manuel Beckman, a mais alta condecoração
deste Poder. Convido o Deputado Othelino Neto para condecorar o
Governador Wellington Dias pela Assembleia. Atendendo à solicitação do
Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, que na
qualidade de Grão Mestre da Ordem dos Timbiras e de acordo com a Lei
delegada nº 260, de 04 de julho de 1984, regulamentada pelo Decreto nº
10.356, de 30 de janeiro de 1987, considerando que o ingresso na Ordem
dos Timbiras é deferido a personalidades que se destacaram por relativos
serviços prestados em prol do bem estar social do povo, resolveu admitir
na Ordem dos Timbiras o grau Grão Cruz ao Senhor José Wellington
Barroso de Araújo Dias, conforme Decreto datado do dia 05 de junho de
2017. Neste momento, o Senhor Grão Mestre da Ordem do Mérito
Timbiras, Governador Flávio Dino, considerar a outorga do grau de Grão
Cruz da Ordem dos Timbiras ao senhor Wellington Dias, Governador do
Estado do Piauí. Condecoração do Governador Wellington pelo
Governador Flávio Dino.

(Condecoração do Governador Wellington pelo Governador
Flávio Dino)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Neste momento o Senhor Grão Mestre da Ordem do
Mérito Timbiras, Governador Flávio Dino, considerar a outorga do grau
de Grão Cruz da Ordem dos Timbiras ao senhor Wellington Dias,
Governador do Estado do Piauí. Condecoração do Governador Wellington
pelo Governador Flávio Dino. Concedo a palavra ao Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO FLÁVIO DINO - Exmo. Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Deputado Humberto Coutinho, na pessoa de
quem saúdo todos parlamentares estaduais aqui presentes do nosso Estado,
Estado do Maranhão. Quero cumprimentar o Poder Judiciário na pessoa
do seu chefe do nosso Estado, Desembargador Cleones, também
Desembargador Raimundo Barros, que preside a nossa corte eleitoral que
ali se encontra. Saudar todos os nossos visitantes ilustres, Governador
Wellington Dias, a Senhora Deputada e Primeira Dama Rejane Dias. Fico
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imaginando o tanto que ela manda. É Primeira Dama e deputada federal,
deve mandar bastante lá. Não é não Dane? Quero cumprimentar também
o deputado meu amigo, colega, Damião Feliciano, que ali est, com a Senhora
Vice-governadora do Estado da Paraíba, Senhora Ana Lígia. Cumprimentar
os deputados piauienses e todos representantes do Estado do Piauí na
pessoa do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado
Themístocles Filho. Cumprimentar o Ministério Público na pessoa do Dr.
Luiz Gonzaga. Saudar aqui também os nossos companheiros da Bancada
Federal , Weverton Rocha e Valdir Maranhão. Cumprimentar todos que
estão aqui no plenário. Saudar muito especialmente o Ministro Miguel
Rossetto, que está aqui hoje a convite do Governo do Maranhão. Seja bem
vindo, Ministro. Cumprimentar o Promotor José Osmar, saudar a todos
dirigentes do Partido dos Trabalhadores que aqui estão, Partido do nosso
homenageado Governador Wellington na pessoa do Presidente Augusto
Lobato. Cumprimentar o Deputado Federal Zé Carlos, o Deputado Estadual
José Inácio que compõe a Bancada Parlamentar do Partido dos Trabalhadores
do nosso Estado. Saudar o Deputado Osmar Júnior que ali se encontra,
deputado do nosso Partido, e o Vice-Prefeito de São Luís. Deputado
Othelino autor desta homenagem, senhoras e senhores, a todos que nos
encontramos aqui para este momento tão especial e que pode ser definido
na expressão Comunhão de Destinos. Acho que isso que define a essa feliz
iniciativa da Assembleia do Maranhão encampada pelo Governo do Estado.
Comunhão de Destinos em primeiro lugar entre o Maranhão e o Piauí,
laços culturais, econômicos, políticos, seculares que nos unem. João do
Vale se encarregou de perenizar, já que o Wellington além de tudo é um
grande cantor de músicas sertanejas, bem sabe a Rejane, grande cantor de
músicas românticas, um seresteiro conhecido nacionalmente e com certeza
vai lembrar da música do João do Vale de Teresina a São Luís. Peguei um
trem em Teresina até São Luís do Maranhão, atravessei o Parnaíba e assim
chegou e percorreu o Estado todo até chegar à nossa capital. Esse itinerário
tanto no sentido Sudeste/Noroeste quanto no sentido Noroeste/Sudeste já
foi percorrido por milhares de piauienses e maranhenses ao longo de
séculos. Muitos piauienses são filhos de maranhenses, muitos maranhenses
são filhos de piauienses. Muitos piauienses moram no Maranhão, muitos
maranhenses moram no Piauí, de modo que dividimos, portanto, destinos
há séculos. E assim o é também essa comunhão que permanece até hoje,
que é a segunda razão desta feliz homenagem, presidente Humberto
Coutinho, que é o fato de continuarmos a comungar propósitos, projetos,
ideias e sonhos. Dividirmos a região integrada de desenvolvimento da
grande Teresina. A cidade de Timon, aqui está o Deputado Rafael Leitoa,
integra a região metropolitana de Teresina. Compartilhamos serviços
públicos, portanto, de modo permanente entre Piauí e o Maranhão.
Dividimos o majestoso Rio Parnaíba até o seu Delta. O Delta do Parnaíba
é maranhense e é piauiense. Dividimos aqui a produção de grãos, que
cresce no Maranhão e cresce no Piauí também. Dividimos o amor pela
cultura popular, dividimos o sonho do desenvolvimento, dividimos e
comungamos a irresignação contra o atraso, contra a concentração de
riquezas e de poder na mão de poucos. Portanto essa Comunhão de Destinos
faz com que, Governador Wellington, essa medalha seja marcada de muita
de qualidade, de muito simbolismo político, inclusive nessa difícil hora que
o Brasil atravessa em que precisamos nos dar as mãos em uma união
nacional ampla, patriótica, democrática, popular em torno da defesa da
Nação, da luta pela educação, pela produção, pelas políticas sociais para
que o Brasil retome o seu caminho. Retome o caminho que nós maranhenses
e piauienses, nordestinos muito especialmente sabemos que especialmente
precioso, porque quando o Brasil cresce, quando o Brasil se desenvolve
nós conseguimos, paulatinamente, progressivamente superar a obscena
desigualdade social e regional que marca o Nordeste brasileiro e faz com
que muitos propósitos, desejos, legítimos do nosso povo não possam ser
atingidos. Ao contrário, quando o Brasil encontra uma perspectiva adequada
de desenvolvimento inclusivo nós aumentamos a nossa chance, aumentamos
a chance do nosso povo de viver um regime de plenitude de direitos, com
plenitude de políticas sociais, de justiça social para todo o nosso povo. O
Deputado Othelino Neto já fez referência ao fato de nós, tanto eu quanto
o Governador Wellington Dias, termos muita sintonia na abordagem dos
temas nacionais. Sintonia, diálogo e no meu caso com um acréscimo, tenho
uma relação de muito aprendizado com a experiência do Piauí. Quero

agradecer muito ao Governador Wellington Dias, porque sempre nos ajudou
aqui, nas horas mais difíceis e tenebrosas sempre foi uma referência para
nós que buscávamos a superação de um ciclo político que se perenizava no
Maranhão. Wellington foi nesse sentido um precursor, um pioneiro, um
desbravador, um predecessor que nós levamos muito em conta na nossa
experiência política, também na experiência governamental. Por isso eu
queria pedir a todos uma salva de palmas entusiasmada ao Governador
Wellington Dias. E quero, finalmente, dizer que essa comunhão de destinos
a que fiz referência entre o Maranhão e Piauí, entre as nossas experiências
políticas, culturais, se estende ao plano pessoal. Eu conheci Wellington
quando eu ainda tinha cabelos pretos. Wellington faz alguma alquimia
doméstica, certamente, que o livra do passar dos anos. Talvez seja a
sapiência pela qual ele é conhecido. O Ministro Miguel Rossetto está aqui
e sabe que a ex-Presidenta Dilma, a nossa Presidenta Dilma sempre dizia
que quando Wellington se jogasse do 8º andar de um prédio a atitude
recomendada de toda pessoa sábia era se jogar atrás, porque ele tinha visto
alguma coisa que a gente não tinha visto ainda e a gente tinha que se jogar
junto porque tinha água embaixo. No mínimo tinha um mar lá para nos
amparar. Então o Wellington é conhecido por essa argúcia e algo deve fazer
com que ele perenize os seus cabelos pretos. Mas nós nos conhecemos há
quase três décadas, quando ele contratou nosso escritório de advocacia
para advogar para o Sindicato dos Bancários do Piauí. Está aqui o Dr.
Osmar que também é remanescente desse período, advogava no Piauí
antes de ser membro do Ministério Publico. E o Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região na época tinha competência territorial sobre o
vizinho Estado do Piauí, de modo que o Sindicato dos Bancários do Piauí
litigava perante o Tribunal. E era o nosso escritório, o escritório que era
liderado pelo hoje juiz aposentado Hamilton Gonçalves Rocha, no qual eu
trabalhava, que advogava para o Sindicato dos Bancários do Piauí.
Wellington felizmente não ficou nos devendo nada, pagava religiosamente
o Sindicato dos Bancários do Piauí porque todos sabem que Deus me deu
uma boa memória, eu me lembraria, certamente, para cobrar com juros e
correção, mas o Sindicato dos Bancários do Piauí sempre foi um bom
contratante. E eu mais jovem do que Wellington, bem mais jovem, já
admirava esse político, então iniciante naquele momento, creio que
vereador, deputado estadual no Estado do Piauí. Mas como bem disse o
Deputado Othelino, foi também com espanto e com admiração que vimos
muito rapidamente o jovem deputado federal vencer de modo espetacular
a eleição de governador do Estado do Piauí, tendo nosso companheiro
Osmar Júnior como seu vice-governador e nós ficamos com aquela inveja
boa, aquela inveja que não é a inveja que destrói, não é a inveja ressentida,
é a inveja que movimenta, inveja de fazer com que nós pudéssemos, quem
sabe do nosso modo, com a nossa experiência histórica repetir esse feito de
conformar um conjunto de forças políticas e sociais capazes de apontar
um novo ciclo político na nossa terra. De modo que por todas essas razoes
estamos muito felizes, eu e meu Governo, há vários integrantes aqui do
nosso Governo, secretários, secretárias, a senhora primeira-dama que ali
está, todos nós com muito entusiasmo, Wellington, aderimos a esta
homenagem da Assembleia Legislativa e resolvemos compartilhá-la também
outorgando a Medalha da Ordem Timbira, que é a maior insígnia do nosso
Estado. De modo que V. Ex.ª pode ver que aqui é melhor do que aqueles
programas de auditório, porque V. Ex.ª veio buscar uma condecoração e
saiu com duas. Então isso é muito raro de acontecer e já há uma terceira do
Poder Judiciário, quem sabe, o Presidente Cleones, de modo que V. Ex.ª em
breve já pode pedir música, ser tri homenageado no Estado do Maranhão.
E ao pedi-la, claro, peça uma música maranhense, porque nós cantamos
hoje aqui o Hino do Piauí como irmãos e é como irmãos que nós lhe
homenageamos nesta tarde. Muito obrigado, parabéns por tudo, sucesso.
Wellington, sempre juntos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ouviremos o nosso homenageado o Governador do Estado
do Piauí, o Senhor Wellington Dias, com a palavra.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
WELINGTON DIAS – Vou matar a saudade da tribuna. O Executivo tem
essa desvantagem, a gente só tem tribuna nas solenidades. Mas não posso
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negar e não é fácil dizer da minha alegria, da minha emoção até neste
momento. Primeiro porque foram muitas as surpresas, na verdade como
eu disse para o Deputado Othelino e digo aqui agora perante toda a Casa,
eu não sei se sou merecedor de tamanha homenagem, tanto da Assembleia
e também do Governo do Maranhão. Mas queria dizer que isso amplia a
responsabilidade de um cidadão brasileiro, tem a responsabilidade maior,
é claro, de cuidar de três milhões e duzentas mil pessoas ali do outro lado
do rio Parnaíba, no Piauí, mas também com o Maranhão. Já temos um
carinho muito grande e este momento aqui é marcante na minha vida. Dizia
há pouco para minha esposa, a Rejane, ela pegava na minha mão ali, e
disse: “Parece que você está emocionado”. Eu estou mesmo. Eu não sou
fácil de me emocionar. Mas quero saudar com muita alegria esta Casa,
tenho um apreço muito grande pela democracia e pelo Parlamento, vejo
aqui a frase da importância da democracia, de um Parlamento livre e sei o
quanto isso é fundamental e o quanto isso é forte para o momento que
estamos vivendo todos juntos no Brasil. Assim meu querido Deputado
Humberto Coutinho, que também conheço de longas datas também ainda
na organização da UNALE, ainda vindo ao Maranhão, enfim, eu quero
saudá-lo como presidente da Casa, saudar aqui meu querido amigo camarada,
companheiro e quero dizer aqui e dar um desconto de algumas referências
a mim que ele faz porque na verdade temos uma história de amizade, meu
querido Flávio Dino, e dizer da alegria de vê-lo com toda a sua experiência
e com todo o seu compromisso que acompanho o dia a dia e as relações que
temos como governador e vejo a forma apaixonada que desenvolve o seu
mandato. E rogo a Deus que possa lhe dar aí aquilo que foi dado a Salomão
essa capacidade de seguir adiante e fazendo vitórias e a sua vitória é vitória
do povo do Maranhão, do Piauí, do Brasil e que sei da importância disso
e especialmente aos que mais precisam. Saudar dona Daniela e dizer a ela
que agradeço sempre a forma com que nos recebe a primeira-dama do
Maranhão, desembargador Cleones Carvalho, e sei da importância também
e nesse instante me honra muito a sua presença aqui nesse ato e trago
abraço do desembargador Erivan que esses dias tirou um período e disse:
olha, eu não vou poder acompanhá-lo porque estou tirando aqui uns dias
de descanso e não pôde estar hoje, mas quero agradecê-lo e saudar aqui a
minha querida Rejane, dizer que é um prazer tê-la aqui neste instante ao
meu lado, surpresas com a presença desses paraibanos. Olha, Othelino,
quando ele me disse que vinha eu fiquei achando que era uma intenção,
enfim, mas vê-lo aqui hoje é uma alegria muito grande, a minha querida
Ligia, vice-governadora da Paraíba, o deputado Damião, lá também da
Paraíba, deputado federal, e sei do empenho, do trabalho, do carinho com
que se esforçam pelo nosso Estado-irmão, a Paraíba, governado pelo
Ricardo Coutinho, sei da importante atuação da nossa vice-governadora e
vir hoje a este ato aqui, acho que eles é quem merecem uma salva de
palmas, porque isso é realmente uma alegria muito grande. Saudar aqui a
cada um dos parlamentares que forma citados, eu queria dizer da satisfação
e permitam-me saudando aqui meu querido Othelino Neto, quero dizer
dessa sua iniciativa que me deixa, repito, aqui muito cheio de
responsabilidade e eu quero aqui  em seu nome, em nome da minha querida
Ana Paula, enfim agradecê-los aqui pela iniciativa, aqui também meu
querido José Carlos, aqui também Zé Inácio, enfim cada um dos deputados,
deputadas, cada um dos que fazem esta Casa, saudar  com alegria a presença
aqui também do Presidente da Assembleia do Piauí, cabelo branco, viu!
Meu querido deputado Temístocles Filho, Temístocles que hoje quando
nos encontramos com o Governador Flávio Dino, já recebeu uma ótima
notícia para o povo do Maranhão que alegra o Piauí, dentre tantas ações
que estamos fazendo em conjunto na área da segurança que muitas vezes
a população nem pode saber, operações de inteligência, a gente faz em
parceria com o governo do Piauí e do Maranhão e também com a presença
muitas vezes da Polícia Federal, enfim, ações de combate ao narcotráfico,
ao crime de roubo de cargas, enfim, as ações também, aqui está o Coronel
Marques que nos acompanha pelo Piauí e também hoje nos alegrou com o
anúncio que está concluindo a licitação, ali entre Luzilândia e São Bernardo
do Maranhão, é uma obra muito importante na integração, assim como
outras que fizemos pelo nosso lado como a integração com Uruçuí em
direção a Benedito Leite, Santa Filomena e Alto Parnaíba, sempre que eu
mesmo governador  ali, Flávio, do 1º mandato, 2º mandato, tive que ir a
Santa Filomena vinha pelo Maranhão, entrava lá em Floriano ia sair lá em

Alto Parnaíba. E se quisesse também ir de avião tinha que pousar, lá em
Alto Parnaíba. E agora a gente concluiu lá a rodovia BR-235, que liga
Gilbués/Monte Alegre,  em direção a Santa Filomena, assim como outras
que, com certeza, já fizemos e vamos ter que trabalhar, meu querido
Weverton Rocha que esteve comigo ontem, lá em Brasília, ontem à noite,
eu cheguei três da manhã, em Teresina, ontem, participando da posse da
nossa presidente Gleisi,  lá na direção nacional do Partido dos Trabalhadores,
e digo aqui aos outros Partidos, meu querido Rosseto, o momento  destacado
porque  primeiro é a primeira vez  que o nosso Partido tem uma mulher na
presidência,  segundo pela liderança que é minha colega também há pouco
tempo, a Senadora Gleisi,  e eu digo aqui quem esteve ontem lá também
saiu bastante animado  porque é um momento  em que a gente precisa  de
líderes com uma compreensão muito clara do que está em jogo nesse
instante no Brasil,  eu  quero inclusive,  sei que tirar um pouco do tempo
de vocês aqui, mas tratar um pouco da  minha posição em relação a isso e
ontem eu sai muito esperançoso, confesso que internamente a  gente tinha
outras  alternativas discutidas  dentro do Partido dos Trabalhadores, como
o ex-Ministro Padilha,  por exemplo, que tinha  muito a minha simpatia,
concorreu o Senador Lindbergh,  enfim, pouca gente sabe,  mas é  eleição
direta, votam todos  os  filiados  e ela  foi eleita  com ampla maioria  2/3 dos
terços dos votos aproximadamente,  isso é muito importante, então,
Weverton, minha satisfação de contar com a sua presença,  meu querido
Waldir Maranhão também tinha me dito que estaria aqui hoje e eu quero
Waldir contar uma história  que fui trabalhar na terra da minha esposa, São
João do Piauí, e ali encontrei com Waldir Maranhão, eu trabalhando no
Banco do Estado e ele trabalhando com projetos do governo federal, era
um projeto sertanejo, projeto sertanejo, a gente tomava umas cervejinha
juntos, eu acho que foi por isso que no meio dessa cerveja que eu me
apaixonei por essa mulher aqui, e ainda bem que ela aceitou casar comigo
porque se não ia passar o resto da vida bebendo cerveja, bom, imaginem
você ver como é que são os destinos, ela é evangélica e eu católico e como
dizem os evangélicos, Deus a desviou por um dia para poder se encontrar
comigo, desembargador Raimundo José Barros, eu querido procurador
Luiz Gonzaga Martins, aqui saudar também com muita alegria meu querido
José Osmar, também promotor pelo Maranhão, do Piauí, saudar aqui
também com muita alegria esse meu companheiro outra surpresa encontrá-
lo aqui, o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, depois ministro do
Desenvolvimento Social, depois ministro da Secretaria de Presidência da
República, Miguel Rossetto, com uma história maravilhosa, fomos
deputados na Câmara juntos, é um prazer você aqui sei que tem tantos
afazeres, de reencontrá-lo, eu também quero saudar com muita alegria,
além dos parlamentares, aqui o meu companheiro Merlong Solano, é
deputado federal, é hoje secretário de governo pelo Piauí, levante aí, Merlong,
aí para o pessoal vê-lo, é bem-vindo, esse eu fiz questão de convidar
porque ele está ultimamente mais maranhense do que piauiense, sempre
teve um carinho grande pelo Maranhão, mas o meu sempre vice-governador
deputado federal, Osmar Júnior, esteve como governador do Piauí,
lembrávamos esses dias para mim, para ele, foi a mais bela campanha que
fizemos em 2002 juntos, e também nos mandatos do Osmar é uma coluna
ainda hoje destacada, importante da política piauiense pelo PCdoB, e para
mim é uma satisfação, Osmar, contar com a sua presença aqui hoje. Saudar
também aqui meu companheiro, presidente, o Augusto Lobato que assume
aqui a direção do Partido dos Trabalhadores e cada um dos filiados, filiadas,
em nome de vocês, saudar aqui os filiados de outros partidos, saudar aqui
também, a minha família também tem laços aqui, eu quero começar pela
família do meu pai, o Barroso, que é lá da minha cidade de Oeiras. Há muito
anos veio para o Piauí, é uma alegria encontrá-lo aqui. O Getúlio e a
Cláudia, que é um piauiense foi buscar uma paraibana, lá em Areia, na
Paraíba, estão aqui presentes. E o Frank Sabá também é um amigo também
que me alegra com a sua presença. Vejam, primeiro, é uma honra receber
duas homenagens conhecendo a história, primeiro a história do Manuel
Beckman, estudava ainda os livros a história desse homem e que antes
mesmo de Tiradentes, antes de todos os momentos de luta pela
independência do Brasil já tinha iniciativas como ocorreu no Maranhão de
expulsar os portugueses, enfim para que nós pudéssemos ser senhores do
nosso destino. Então, uma medalha que tem uma homenagem dessas é algo
que realmente pesa muito não só no peito, mas também na responsabilidade.



QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
E a Medalha dos Timbiras, eu acho que eu, a minha família é de origem
indígena, os estudiosos apontam Lula, a Dilma sempre me chamam de
índio. Um dia ele me perguntou: e é verdade esse negócio, não é só charme
não é só no Piauí? Ele dizia que fui o índio que derrotou o Napoleão, que
hoje é um grande amigo ex-governador Hugo Napoleão, um gentleman,
uma pessoa com uma história extraordinária, foi deputado estadual, federal,
duas vezes tinha sido governador, assumi em um momento em que houve
ali o afastamento do Mão Santa, que era o governador, e ocorria um
mandato de reeleição e foi Ministro da Educação, foi presidente nacional
do PFL, então era algo que realmente não era fácil e ainda mais concorrendo
com o índio, era algo que realmente não era fácil. Sou da nação G, da Tribo
de Jaicó, segundo os estudiosos lá olhando onde era que vivia a nossa
família, o Getúlio é da minha tribo e vejam uma curiosidade, recebi a
Medalha Timbiras, eu participo sempre dos eventos como os índios são
proibidos e essa é uma coisa que eu sempre cobro mesmo do Governo e o
Partido dos Trabalhadores não alterou, os índios são proibidos de tratar da
sua pauta publicamente, organizam os jogos indígenas, que é um evento
político, tomara que o Governo não proíba, onde fazem os seus debates e
eu participo de todos eles, não é razoável, que quando a gente olha a
estratificação brasileira, melhoramos muito em relação a todas as raças,
mas a gente ainda tem uma dívida grande com os índios, é onde está a maior
mortalidade infantil, a maior mortalidade de gestantes, a menor expectativa
de vida, eu acho que isso já diz tudo e eu fui batizado em Porto Nacional,
por mais ou menos 300 tribos, 37 etnias, a gente não sabe disso, são 37
países dentro do Brasil, falando 37 línguas diferentes com as suas
Assembleias Legislativas, com o seu Judiciário, enfim, e que eles querem
sentar de igual para igual, é uma pactuação, dizem que muitas vezes não
são bem compreendidos. E eu fui batizado e precisava escolher uma tribo,
aliás, uma das tribos precisava me adotar. Sabe qual a tribo me adotou?
Canelas, no Maranhão. Os Canelas do Maranhão, eu tenho essa gratidão,
todos os anos na semana dos índios a gente faz atividades no Piauí ainda
esse ano e recebemos lá sempre os caciques e alguns líderes dos Canelas,
então meu querido Flávio, meu querido Humberto, Othelino, meus queridos
deputados, deputadas eu sou grato por ver essa homenagem aprovada por
líderes de diferentes partidos, enfim. Mas eu não poderia em um ato que
também é político que além do compromisso que temos com o Maranhão
e são muitas coisas nós temos fazer acontecer a Rota das Emoções, é uma
Rota do Brasil para o mundo, uma rota que está a 6h de Lisboa, tem
certamente o mais belo ecossistema do planeta, eu estou falando dos
Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, Camocim, Jericoacoara, o
primeiro consórcio interestadual antes da Lei do Consórcio. Então, eu
acho que há necessidade ainda com Jackson Lago, a gente aprovou as leis
na Assembleia dos três estados e precisamos fazer andar. Temos outro que
eu já conversei com Flávio, que é ali Piauí, Tocantins, Bahia, Maranhão, na
Chapada das Mangabeiras, nas nascentes do Parnaíba, uma região que o
Brasil quase não conhece, belíssima também e estamos fazendo agora,
Flávio, a primeira rodovia asfaltada ligando o Piauí ao Tocantins, para
qualquer piauiense ir para o Tocantins ou vai pela Bahia ou vai pelo
Maranhão, não há uma ligação, uma região belíssima e que precisa ser
tratada com muito carinho. Temos dialogado infelizmente veio aí esse
momento duro, difícil que algumas ligações ali Amarante, São Francisco do
Piauí, União, Miguel Alves também enfim, tem um conjunto de ações que
vamos estar trabalhando juntos e saio ainda mais comprometido com essa
pauta. Mas hoje eu queria, me permitam lhe dizer, em um ato com tantos
líderes e num Parlamento e pedir aqui alguns minutos pra colocar sobre
esse momento do Brasil. Eu, com outros líderes, o Flávio é um desses
líderes, sustentando já desde ali quando a gente tinha a fase do mensalão,
que tinha um movimento esquisito que a gente precisava estar atento a ele.
Eu sou bancário da Caixa Econômica, nessa fase de bancário que eu conheci
o Flávio Dino e conheci o Hamilton e, enfim, pagavam mal para danar, por
isso que a gente conseguia pagar, mas importante era pagar em dia, vim
muitas vezes ao Maranhão, vim ainda como estudante, vim no trem e fazia
questão de fazer essa rota de trem de Teresina até São Luis, é uma viagem
extraordinária e a gente vê ali a inspiração para a música e também vim
outras vezes participar em eventos com o Partido dos Trabalhadores, em
Imperatriz, em Caxias, e em outros lugares ajudando a organizar ou fazendo
palestras, vim como bancário muitas vezes e como presidente em audiências

no Tribunal Regional do Trabalho e aqui muitos amigos, e não pôde estar
aqui o Carlos Borges, o Januário, tantos amigos enfim de longas datas.
Mas vejam, hoje eu venho aqui na condição e na responsabilidade de um
líder do Piauí e do Brasil, para colocar um cuidado que a gente tem que ter
com o nosso País. E em primeiro lugar, a democracia, eu sou da geração que
viveu o regime militar e viveu um regime sem lei e onde um ato como o AI-
5 permitia as piores atrocidades que o nosso país tem na história, muitos
homens e mulheres destacados tiveram que fugir e viver em outros países
por conta daquele momento, eu mesmo no período fui detido algumas
vezes só porque fazia movimento reivindicatório para gente compreender.
E o que eu chamo atenção é que pode não ser ainda o que a gente deseja
todo mundo, mas a Constituição Federal de 1988, ela é um avanço na
Democracia brasileira, ela que permitiu as instituições que nós temos hoje
e não podemos por nenhuma delas destruir isso, por isso que eu digo que
quem ama democracia não pode ter outra cartilha, não pode ter outro guia
que não seja a Constituição Federal. O que me chama atenção é ver em
muitos momentos, nos últimos meses e até anos, a Constituição não ser
respeitada, não é razoável na minha visão grampear sem autorização legal,
presidente da República, seja o presidente Temer seja a presidente Dilma,
não é razoável grampear um presidente da República, porque se alguém
pode grampear o presidente da República, o que não pode mais? Não é
razoável que a gente tenha o uso de um instrumento como da prisão
preventiva usado de forma abusiva como a gente tem hoje, contar um
depoimento que ouvi esses dias do José Dirceu que agora está em liberdade
vigiada, ex-ministro Zé Dirceu, que ele conta como se deu o processo da
delação do João Santana, jornalista, ou seja, em nome de um processo de
investigação foi detido ele e a esposa. A esposa do João Santana, em nome
de uma figura que existe na legislação, de uma triagem quando se faz ali os
exames, enfim os reconhecimentos, instrumentos importantíssimos da
democracia e ficaram 30 dias em um quarto onde não tinha o direito a ir ao
banheiro. E ele quando ia visitar uma vez por semana, via naquela situação.
Duvido qual é o marido, qual alguém que ama sua esposa, seu marido, que
resista. Ele deu esse depoimento. Zé, eu não vou aguentar, eu vou ter que
fazer o depoimento. Há outro caso, em Minas Gerais, que hoje é
documentado e que alguém por ser esposa de um empresário que foi
detido também nas últimas operações, não é nem da política, uma cadeirante
foi detida e não tinha o direito a ir ao banheiro, fez necessidades na cadeira
de rodas. Não foi permitido o presidente da Comissão de Direitos Humanos
da Câmara e nem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acessar,
muito menos seu advogado, eu estou falando de coisas rasgam
completamente a Constituição cidadã de 1988. Eu acho que pode ter igual,
ninguém quer mais o combate à corrupção do que eu, o combate qualquer
crime, mas tem que feita dentro do manual e o manual é a Constituição
Federal, a gente não pode arredar disso, porque é um risco de nesse
enfrentamento  e aí onde está a crise institucional entre os Poderes, há uma
crise de retrocesso, há um risco de retrocesso, eu tenho chamado atenção
de colegas do Ministério Público, colegas da Magistratura  do Supremo de
outras cortes, enfim, seja da Justiça Estadual, da Federal, para a gente ter
um cuidado muito grande porque se não isso pode  ser justificativa para
gente dar passos pra trás.  Então, é preciso ter um cuidado muito grande,
porque a gente viveu um período muito longo sem democracia, nós somos
uma democracia muito jovem, esta Casa tem 182 anos de existência, São
Luís, quatrocentos tantos anos, mas nós somos uma democracia, quanto
desse período nós vivenciamos de democracia plena com regras claras e
que as instituições funcionam, é disso que eu trato. O segundo ponto que
eu chamo atenção é da crise política,  nós temos uma crise institucional, é
preciso que as instituições possam perceber o que está em jogo e tem uma
crise política, e na crise política no dado momento e eu sempre chamava
atenção, cuidado que não é um movimento contra um partido, contra o
Partido dos Trabalhadores, não se trata de um movimento só contra um
líder, como o Lula, é um movimento maior e isso cada vez está ficando
mais claro, na verdade, na minha opinião, nós temos nesse instante, quando
fazemos a pergunta quem ganha com tudo isso que acontece com o Brasil,
quem ganha, quem é que está ganhando no momento que a empresas estão
quebrando, no momento que juros chegam a 482%, como o do cartão de
crédito, no momento em que se chega a mais de 14 milhões de
desempregados, quem ganha? E eu olho e vejo o financismo, quem vive da
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especulação, quem vive da especulação e eu compreendo que nesse momento
no mundo e no Brasil depois de períodos em que mandavam os reis que
dominavam os latifúndios que dominavam, os industriais que dominavam,
vários que foram se sucedendo, nós encontramos pelo caminho da
democracia o melhor momento da humanidade que nos fez evoluir, basta
olhar o que era o mundo e o que era o Brasil 20 anos, 30 anos atrás para cá,
a gente vê o tamanho da evolução, nós tínhamos 20% da população do
mundo  no bem-estar social, 80% na miséria e na pobreza, nós temos hoje,
o contrário 20% na miséria e na pobreza, 80% em uma situação razoável,
porque houve uma pactuacão em que o caminho da democracia  o de
eleições, de composições de instituições, todos os setores passaram a ter
parte nas decisões, no Parlamento, a presença de empresários e de
trabalhadores, de católicos,  de evangélicos, a presença mista em todos os
setores da sociedade, e esse foi um passo importantíssimo e hoje quem
está dominando o mundo e o Brasil, e a gente não pode fechar os olhos
para isso é só botar a cabeça na janela e prestar atenção é quem não produz
um prego, quem não dá um prego numa barra de sabão. Ou seja, não há
nenhum resultado alguém que compra, que cria um ambiente para cair o
câmbio para desvalorizar o real e aí você tem uma subida e uma descida e
esse caso do Joesley, acho que a melhor coisa que teve foi revelar algo que
é quase impossível da gente perceber. Num dia que ele sabia como seria o
dia seguinte à revelação do seu depoimento, compra um bilhão de dólares
em dólares, em moeda aqui dentro do Brasil e três dias depois, ao vender
ganha 200 milhões de dólares. É isso que está acontecendo todo dia, com
ações da Petrobras, com ações da Eletrobras, com ações da Odebrecht,
com ações da OAS, enfim com um conjunto de setores. No momento em
que você desmoraliza a política, claro que cria uma instabilidade, no
momento em que você desmoraliza os líderes empresarias, líderes da classe
trabalhadora, enfim, líderes de vários setores, o quê que fica no lugar?
Instabilidade. Então, eu tenho colocado a minha voz sempre na defesa de
uma atenção para isso. O quê que eu quero dizer com isso? Não haverá
saída enquanto um achar que vai derrotar o outro na política. Esse país foi
montado, a sua estrutura, o governo do PFL, o governo do PMDB, o
governo do Collor, o governo do PSDB, o governo do Partido dos
Trabalhadores, agora em razão de uma situação, me permitam, podem não
gostar alguns mais, de ruptura com a Constituição, porque sejamos sinceros,
qual o crime que a Presidenta eleita com 54 milhões de votos cometeu para
perder o mandato? Por que o Supremo não julga? E eu já digo, será julgado
em 2019, eu era senador, quando nós julgamos um processo de João
Goulart, um processo de João Goulart, voltando a ele no Senado Federal
do Brasil o poder que lhe foi tirado naquela época sem cometer crime.
Simbolicamente, isso é importante para Democracia, mas quem é que vai
devolver o que aconteceu com o Brasil dali em diante? Então, eu quero
sustentar que, seja quem foi, veja só, de novo a gente vivendo toda essa
estabilidade que o deputado Othelino relatava aqui. O que eu quero chamar
atenção é que ou tem uma capacidade de diálogo enquanto um achar que
vai destruir o outro, alguém está ganhando nisso. Ou a gente tem a
capacidade, tem que ter uma reforma política, qual é a reforma que vai ter?
Vou dizer a notícia de ontem, foi fechado um acordo e eu estava em Brasília
ontem, vai ser o fundo público de campanha, eu estava desesperado porque
quem vai ser candidato vai ser candidato como? Eu não sei como os
prefeitos que foram candidatos em 2016 conseguiram prestar contas e se
não tem financiamento empresarial, se não pode fazer campanha sem
dinheiro e as regras de campanhas, inclusive as regras colocam campanhas
caras e você tem que contratar marqueteiros, tem que ter televisão, tem que
ter mil coisas, então, aprovaram ontem 50% do valor da última campanha
em um acordo que agora vai se transformar em projeto. A outra é o fim da
coligação proporcional, a partir de 2020, e o outro, uma cláusula de barreira,
a partir de 1,5%. São itens importantes? São itens importantes. Está no
tom que precisa, até para poder não estar destruindo partidos a partir de
novas regras? Está correto, mas não pode ser só isso. A reforma política
para dar um jeito no Brasil, não pode ser só isso, e sem uma reforma
politica, nós não vamos sair da crise política. Por último, é preciso separar
o que acontece nas instituições, o que acontece na política do que acontece
com o mundo real. O tempo está passando e as pessoas estão lá precisando
de casa para morar, precisando de água potável, precisando de energia,
precisando de estradas, de pontes, precisando de coisas. Quem faz isso? É

o setor público. Sabe aqui o Governador Flávio Dino, a Vice-Governadora
Lígia, a dificuldade, sabem aqui prefeitos, quem já foi, a dificuldade que é
a escassez de recursos e aqui de novo divergências também nós temos. É
preciso nesse instante o país voltar a crescer. E para voltar a crescer,
precisa do setor público. Precisa do setor público. É preciso endividar o
país para ter dinheiro para investimento, para poder fazer o país crescer
para poder fazer a dívida cair. É preciso ir à ferida dos juros altos. É preciso
reduzir a taxa Selic, é inaceitável, a inflação de 4% e a taxa de juros básico
10.25 e ninguém quer mexer, a instabilidade não deixa mexer, vejam só!
Que lugar do planeta, pega em 50 países de maior economia, não tem
nenhum com mais de dois pontos percentuais de taxa de juros básico
acima da inflação, nenhum. Você vai encontrar de taxa negativa, mas nenhum.
O Brasil tem uma reserva, uma poupança, que é a reserva cambial, todo
país do mundo usa para investimento, o Brasil não usa, está lá gente
passando fome, desempregado e a gente com a poupança de quatrocentos
bilhões de dólares, estou falando de um trilhão e tanto lá, qual é o valor que
precisa para segurar as contas do país, que eu acho que trezentos e cinquenta
bilhões é um bom parâmetro, mas acima disso quita a dívida, abre espaço
para buscar recurso lá fora que está mais barato, está certo, para poder
fazer rodar na economia. Então, o que eu quero aqui chamar a atenção é que
há propostas, há posições que são possíveis que não passa pelo Congresso,
que não passa por lugar nenhum, mas existe um plano, que é de manter a
estabilidade. Então, com estas palavras que eu digo para o tamanho da
responsabilidade que todos nós temos no momento em que recebo estas
duas homenagens, e eu quero dizer que se Piauí/Maranhão são irmãos,
agora nós somos irmãos gêmeos, nós temos problemas comuns e vamos
sair. Meu querido Othelino, meus queridos deputados e deputadas, ali do
outro lado do Parnaíba tem um irmão do Maranhão, aliás, há três milhões
e duzentos mil irmãs e irmãos do Maranhão. Temos problemas comuns e
vamos encontrar alternativas e eu copio muita coisa que o Flávio Dino faz
aqui, quando tem alguma novidade lá e eu hoje já estava passando pra ele
algumas coisas importantes para parcerias com os municípios. Então,
gente, eu agradeço a Deus, agradeço a vocês e que Deus possa abençoar o
povo do Maranhão e seus líderes para que a gente possa desenvolver o
Maranhão. Eu quero morar em um lugar desenvolvido e quero morar no
vizinho como o Maranhão também desenvolvido, um grande abraço e
fiquem com Deus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Convido todos para se posicionarem em posição de respeito
para a execução do Hino do Estado do Maranhão. Eu quero agradecer a
presença de todos vocês que nos abrilhantaram com esta bela Sessão com
a presença de várias autoridades. É desejo do Presidente e de toda esta
Casa que foi uma tarde muita honrosa em receber o Governador do Estado
do Piauí com sua comitiva e o Governador Flávio Dino com sua esposa
também aqui presente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Stênio
Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
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Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto e Valéria Macêdo.
O Presidente Deputado Humberto Coutinho declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Fábio Braga, Léo Cunha,
César Pires, Bira do Pindaré, Wellington do Curso, Othelino Neto, Júnior
Verde. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos deputados Zé Inácio e Roberto
Costa ficaram transferidas para a próxima Sessão. Na sequência, declarou
aberta a Ordem do Dia anunciando, em primeiro turno, regime de prioridade
o Projeto de Lei nº 160/2017, Mensagem 044/17, de autoria do Poder
Executivo, que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Interestadual
de Desenvolvimento do Brasil Central, com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, o qual foi aprovado e encaminhado
ao segundo turno de votação. Da mesma forma, foram aprovados em
primeiro turno, tramitação ordinária os Projetos de Lei nº 093/2017, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que disciplina o processo de
criação, organização e supressão dos distritos no Estado do Maranhão,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
117, 118 e 119/2017, todos de autoria da Comissão de Assuntos Municipais,
que atualiza a divisa intermunicipal de São José de Ribamar e São Luís, de
Paço do Lumiar e São José de Ribamar e de Paço do Lumiar e Raposa, nos
termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
atualizações cartográficas das divisas intermunicipais do Estado do
Maranhão, todos com pareceres individuais e favoráveis das comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos Municipais e
Desenvolvimento Regional. Também em primeiro turno, tramitação
ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 022/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede a
medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Edeilson Carvalho e 023/2017, de
autoria do Deputado Vinícius Louro, que concede a medalha “Manuel
Beckman” ao Senhor Márcio Ferreira Lobato, ambos com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em seguida, o Plenário
aprovou os Requerimentos nºs: 496, 497, 498, 499 e 500/2017, todos de
autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que sejam registrados nos
Anais desta Casa Votos de Congratulações à população dos Municípios
de Pastos Bons, Buriti Bravo, Benedito Leite, Viana e Imperatriz, pela
passagem de seus aniversários comemorados no mês de julho; Requerimento
nº 506/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, subscrito pela
Deputada Francisca Primo, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência em Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei Complementar
nº 004/2017 e o Projeto de Lei nº 172/2017, de autoria do Ministério
Público do Maranhão. Por fim, foi aprovado o Requerimento nº 510/2017,
de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja realizada uma
Sessão Solene para comemoração dos 14 anos do Programa Bolsa Família,
em data a ser agendada. O Requerimento nº 503/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, ficou transferido para a próxima
Sessão devido à ausência do autor em Plenário. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 507/2017, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que sejam registrados nos Anais
da Casa os artigos publicados nos dias 02 e 04 do corrente mês, nos blogs
dos jornalistas Clodoaldo Correa e Jorge Aragão, intitulados
respectivamente: “Edivaldo mostra que continua com popularidade alta”
e “O carisma do Edivaldo Júnior continua o mesmo” e 509/2017, de
autoria do Deputado Fábio Macêdo, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 26 de junho a 03 de
julho de 2017, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária Requerimentos nºs 511, 512, 513, 514, 515 e 517/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney; 516/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda e 518/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo.  No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo reservado aos Blocos e Partidos, ocuparam a Tribuna o Deputado
Max Barros, falando pelo Bloco Parlamentar Independente. O Deputado

Roberto Costa, pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição e o
Deputado Zé Inácio, pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. No Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 11 de julho de 2017.

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

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE JULHO, DO
ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO LEVI PONTES, VICE-PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI  PONTES – PRESIDENTE, em exercício
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI Nº 164/2017 - REGULAMENTA a colocação

de placas informativas em todos os shows públicos realizados pelos
Municípios e Governo do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado VINICIUS LOURO
PROJETO DE LEI Nº 165/2017 -  DISPÕE sobre a proibição do

corte de energia elétrica às sextas-feiras e vésperas de feriados.
AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 168/2017 -  DENOMINA “Poeta

Gonçalves Dias” o Aeroporto Internacional de São Luís-Ma.
AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/2017 –

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Senhor
NONATO IRINEU MESQUITA.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/2017 –

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Senhor
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS NETO, Pastor da Igreja Batista
do Angelim – IBA, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE EMANDA CONSTITUCIONAL Nº 004/2017

– ACRESCENTA o art. 227-A à Constituição Estadual, para destinação
de recursos à cultura.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE EMANDA CONSTITUCIONAL Nº 005/2017

– ALTERA a redação do parágrafo único do art. 232 da Constituição
Estadual.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MOÇÃO Nº 009/2016 – APLAUSOS ao Ministério Público

Federal pelo escolha do Dr. NICOLAU DINO DE CASTRO E COSTA,
para compor a lista tríplice ao cargo de Pocurador-Geral da República.

AUTORIA:  Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 11 de Julho de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO,
REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO  DE 2017,
ÀS  10 HORAS E 40 MINUTOS NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI  PONTES – PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
VINICIUS LOURO
ROBERTO COSTA
JÚNIOR VERDE (Suplente)
BIRA DO PINDARÉ (Suplente)
FÁBIO BRAGA
GRAÇA PAZ
RAFAEL LEITOA (Suplente)
EDIVALDO HOLANDA
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 004/2017  -  ALTERA a Lei Complementar nº
13, de 25 de outubro de 1991.

AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 172/

2017  -  CRIA cargo de Apoio Técnico – Administrativo do Ministério
Público do Estado do Maranhão, ALTERANDO o anexo II da Lei Estadual
nº 8.077/2004   e dá outras providências.

AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATOR:  Deputado  EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do  Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 11 de Julho de 2017.

GLACIMAR  MELO  FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 215/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 155/2017, de
autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe sobre incentivo à
doação de sangue no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 9.496, de 11
de novembro de 2011, que Institui, para os doadores de sangue do Estado
do Maranhão, meia-entrada em Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer,
realizados em Locais Públicos. Nota-se que o Projeto de Lei, ora sob
exame, possui a mesma essência da Lei acima citada.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o art.
7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação
de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal, consoante
dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de Lei

nº 155/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido (Lei Ordinária
nº 9.496, de 11 de novembro de 2011).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 155/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 231/2017

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governador

do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a
Medida Provisória nº 236, de 19 de junho de 2017, que Anistia débitos
originários de créditos tributários decorrentes de penalidades pecuniárias
por descumprimento de obrigações acessórias, na forma que indica;
acrescenta dispositivo à Lei nº. 7.799/2002 para reduzir valor de multa
acessória aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte,
enquadradas no regime de apuração do SIMPLES Nacional.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Pertinente
para exame e parecer.

A mencionada Medida Provisória visa permitir a redução do valor
de multa acessórias aplicável às microempresas e empresas de pequeno
porte, enquadradas no regime de apuração do SIMPLES Nacional.

Nessa esteira, a anistia proposta é parcial e alcança as multas
decorrentes da falta de entrega de arquivos digitais à Fazenda Pública
Estadual, referente às declarações dos contribuintes, correspondentes aos
fatos geradores de janeiro de 2016 a março de 2017 que foram lançadas,
por erro do ente tributante e em valor anterior à edição da Lei nº. 10.388, de
21 de dezembro de 2015, que elevou o valor da respectiva multa de R$
300,00 (trezentos reais) para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Por último, assevera que logo que foi detectado o referido equivoco
no lançamento, submeteu o pedido ao exame do Conselho Nacional de
Política Fazendária – CONFAZ, propondo a anistia dos valores não
lançados em conformidade com a norma estadual, evitando, desta forma,
maiores transtornos aos contribuintes, sendo, por conseguinte, editado o
Convênio ICMS 16, de 12 de março de 2017 (DOU 24/03/2017),
autorizando o Estado do Maranhão a conceder o presente benefício fiscal.

É o sucinto relatório.
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Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,

inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos
na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória pelos
Estados-Membros, desde que esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição estadual e que
sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao prever,
no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos
para explorar diretamente, ou por concessão, os serviços locais
de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, a edição
de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em
dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros
partícipes da Federação que não a União, ou ainda, impor uma
proibição específica quanto à utilização pelos Estados-
Membros de instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse
vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436).
No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medidas
Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas no §
1º, art. 62, da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC
nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento
e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto
no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve
ser observada de l, in verbis:

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo assim
o Estado-Membro legislar plenamente.

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão na
Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Constitucional
nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que os
requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos dois
requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado esteja
autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo relevância
empregado em um texto constitucional faz referência aos casos mais
importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe
do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem como
para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória com eficácia
diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de
ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não
ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de
relevância e urgência para edição de medida provisória são
de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo,
não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame
pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência
do STF. Ação julgada improcedente.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em
comento.

Da Adequação Orçamentária.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentária.

Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória acarreta
renúncia de receita (art. 14 da LRF), no entanto, devemos ressaltar que a
medida adotada pretende realizar a correção de erro do ente tributante no
valor da multa aplicada aos contribuintes optantes pelo simples nacional.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o
contribuinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o
contribuinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836
SP 2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 29/04/2010).
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Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a relevância
da matéria. O conteúdo da Medida Provisória nº 236, de 19 de junho de
2017, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a
urgência na adoção imediata da providência contida na proposição, uma
vez que a medida do governo possui por escopo permitir a redução do
valor de multa acessórias aplicável às microempresas e empresas de
pequeno porte, enquadradas no regime de apuração do SIMPLES Nacional.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 236/2017, concede anistia parcial
e alcançando as multas decorrentes da falta de entrega de arquivos digitais
à Fazenda Pública Estadual, referente às declarações dos contribuintes,
correspondentes aos fatos geradores de janeiro de 2016 a março de 2017
que foram lançadas, por erro do ente tributante e em valor anterior à edição
da Lei nº. 10.388, de 21 de dezembro de 2015, que elevou o valor da
respectiva multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 750,00 (setecentos
e cinquenta reais).

Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e incentivos
fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto no art. 155,
§2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do ICMS e
consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo. Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados. [...]

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS
devem respeitar o disposto na Lei Complementar 24/75, veículo normativo
apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de ICMS, e
recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de Convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei:
Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica:
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V – às
prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data;
Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes
de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de
representantes do Governo federal. [...] § 2º - A concessão de
benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos
Estados representados; a sua revogação total ou parcial
dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos
representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a
necessidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais,
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, no
contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limita-se a
autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto federativo.

Em sintonia com isso, o Confaz autorizou por meio do
CONVÊNIO ICMS 16, DE 12 DE MARÇO DE 2017(DOU 24/03/
2017), ao Estado do Maranhão a reduzir créditos tributários decorrentes
de penalidades pecuniárias, por descumprimento de obrigações acessórias,
para aqueles contribuintes que deixaram de enviar no prazo regulamentar,
ou que enviaram em desacordo com a legislação, arquivos digitais previstos
na legislação estadual, relativos aos fatos geradores ocorridos no período
janeiro de 2016 a março de 2017.

Contudo, não podemos olvidar que a autorização no Confaz se
afigura como pressuposto para aprovação de benefícios fiscais relativos

ao ICMS no âmbito dos Estados, o que requer, além disso, lei específica
consoante o disposto no § 6º do art. 150 da Carta Maior de 1988, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/1993.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco em
arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança jurídica.

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (extinção)
que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, extinguindo
o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento,
dispensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários
deverão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6º) em
obediência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88
c/c art. 97). Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 236/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 236, de 19 de junho de
2017, nos termos do voto da Relatora.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputada Francisca Primo - Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 233/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 140/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia maligna – Câncer –
pelos Órgãos Públicos do Estado do Maranhão.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se

parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha essencialmente
sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo
determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
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Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação, estruturação e
atribuições de órgãos da administração pública estadual. Este dispositivo
da Constituição Estadual inviabiliza a continuidade da proposição
em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei
estabelece diretamente atribuições para órgãos do Poder Executivo.

Nesta linha, segue decisão do STF:

“A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à
Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são
de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis que
versem sobre a organização administrativa do Estado, podendo
a questão referente à organização e funcionamento da
administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-
2007.)

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da
função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Por outro lado, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados
diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no orçamento
para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação de sua fonte
de cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela também padece de
inconstitucionalidade por incompatibilidade com o art. 43, inciso III, da
CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo iniciativa legislativa sobre
matéria orçamentária.

Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da proposição
de Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que adote as
medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se de matéria
de iniciativa privativa do Poder Executivo.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 140/

2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 140/2017, nos termos do voto
do Relator.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 234/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 162/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que Inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão, o dia 02 de junho, como o “Dia da Comunidade
Italiana no Maranhão”.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica incluído no Calendário
Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia da Comunidade Italiana”,
a ser comemorado anualmente, no dia 02 de junho.

Esclarece o autor da Proposição de Lei, que “A data é celebrada
anualmente na Itália e em todos os locais onde existam comunidades
italianas, e assinala o nascimento da República. Por meio de um sufrágio
universal, realizado em junho de 1946, os italianos foram chamados às
urnas para expressar suas opiniões sobre qual a forma de governo,
monarquia ou república, gostariam de adotar no país. Após 85 anos de
reinado, com 12.718.641 votos contra 10.718.502, a Itália tornou-se uma
República. Várias capitais brasileiras comemoram a data, especialmente
Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e
Minas Gerais, as cidades que mais concentram descendentes de italianos
no país. A inclusão da referida data no calendário oficial de eventos do
Estado homenageia assim aqueles imigrantes italianos que se
estabeleceram no Maranhão e contribuíram para a sua formação e
crescimento, deixando aqui seus legados e descendentes. A comunidade
italiana encontra-se espalhada, de modo geral, por São Luís e sul do
Maranhão, principalmente Imperatriz e Balsas – representando umas
das maiores comunidades internacionais do Estado. Na capital
maranhense, por exemplo, existe uma Agência Consular da Itália, cursos
de idiomas que ensinam italiano e uma Associação Cultural Italiana (Circolo
Itália), onde os italianos se reúnem com suas famílias para resgatar as
tradições da terra natal. É oportuno frisar que, de acordo com informações
consulares, a imigração italiana – antes formada de italianos trazidos
por motivos religiosos ou missionários – é hoje composta por empresários
e profissionais liberais que criaram uma atividade fixa no Maranhão.
Estima-se ainda que há várias empresas italianas querendo se instalar
aqui, trazendo recursos e tecnologias para alavancar o desenvolvimento
do Estado. A instituição do Dia da Comunidade Italiana no Maranhão
servirá ainda para incentivar o turismo”. Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

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

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

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
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são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

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

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 162/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº236 /2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 167/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública a Associação Folclórica e
Cultural Bumba Meu Boi do Tibiri, com sede e foro na cidade de São
Luis, neste Estado.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade promover eventos  culturais, artísticos
e trabalho social e tudo o que for possível para o bom desenvolvimento de
seus associados.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 167/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 238/2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 170/2017, de autoria do Senhor Deputado Fábio Braga,
que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Moradores Amigos
de Amapá do Maranhão, no Município de Amapá do Maranhão, no
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade a defesa dos legítimos interesses da
comunidade, e como objetivos a nível social, educacional, cultural, produtivo
e de lazer, planejar, elaborar, desenvolver e executar projetos de interesse
da comunidade nas áreas de lazer, social, produtivo, infraestrutura,
promover o desenvolvimento comunitário, promover melhorias na qualidade
de vida de seus associados.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 170/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 239/2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 169/2017, de autoria da Senhora Deputada Nina Melo,
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que Considera de Utilidade Pública a Associação de Moradores do
Povoado Zé Filipe, no Município de Bequimão, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos trabalhar em beneficio das pessoas
carentes, pelo progresso da Comunidade, prestar assistência social aos
seus associados e dependentes e a prestação de serviços.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 169/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 240/2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 171/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Educacional e
Assistencial Nossa Senhora Aparecida, com sede e foro no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade trabalhar em benefício das pessoas
carentes, promovendo e incentivando a criança e o adolescente no sentido
de dar-lhes uma educação condigna no que concerne ao desenvolvimento
social educacional brasileiro e a prestação de serviços.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 171/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de julho de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2804/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 035/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata do Registro de
Preços de material de consumo na espécie “polpa de frutas”, visando
futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços
e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada
às 09:30 horas do dia 25 de julho de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 10 de julho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Presidente da CPL.

P O R T A R I A   Nº 655/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 123/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores NILENE PEREIRA
GUIMARÃES, matrícula nº 1407329 e ANDRÉ MAURICIO
DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem respectivamente, como Gestor
e Substituto da Ata de Registro de Preços - 039/2017 - ALEMA,  para
futuras e eventuais aquisições de materiais permanente na espécie “televisor
tipo Led smart tav de 43 polegadas com acesso à internet e wi-fi integrado
e suportes para tv tipo led” destinados a atender as necessidades da sede
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,  conforme determina o
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Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei  nº 8.666/
93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de
julho de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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