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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/09/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.09.2017

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 244/2017 (MENSAGEM Nº
058/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
DISPOSITIVO DA LEI Nº 6.513, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995,
QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS POLICIAIS-
MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 245/2017 (MENSAGEM Nº
065/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI
O PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS
RELACIONADOS AO ICM E AO ICMS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 246/2017 (MENSAGEM Nº
066/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI
O PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS
RELACIONADOS AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
“CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU
DIREITOS-ITCD. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 247/2017 (MENSAGEM Nº
069/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTENDE
O PRAZO DE VALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO APOIO
FINANCEIRO ÁS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 231, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017 - COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES. – TRANSFERIDA A

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

5. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 248/2017 (MENSAGEM Nº
070/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
AUTORIZA O ESTADO DO MARANHÃO A CELEBRAR
ACORDOS EM PRECATÓRIOS JUDICIAIS RELATIVOS A SEUS
DÉBITOS E CRÉDITOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO
ÚNICO, DO ART.102, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA; REVOGA A LEI Nº 10.247, DE 29 DE MAIO DE
2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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

6. PROJETO DE LEI Nº 112/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE ISENTA TAXAS DE
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OS ELEITORES
CONVOCADOS E NOMEADOS PARA SERVIREM À JUSTIÇA
ELEITORAL POR OCASIÃO DOS PLEITOS ELEITORAIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA; ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.  – RELATOR DEPUTADO
VINICIUS LOURO.  – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

7. PROJETO DE LEI Nº 206/2017 (MENSAGEM Nº 063/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE RATIFICA O
PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO
INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA AMAZÔNIA LEGAL. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE LEI Nº 216/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE ELEVA OS FESTEJOS DO
SANTUÁRIO DE SÃO BENEDITO EM PEDREIRAS/MA, À
CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACÊDO.  - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 28/08/17 DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).
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V – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL
BEQUIMÃO” À ESCRITORA E PROFESSORA SÔNIA
ALMEIDA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.  – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº

580/2017)

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
YOSSI SHELLEY, EMBAIXADOR DE ISRAEL NO BRASIL. –
COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 28/08/17 DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. (3ª SESSÃO).

VII – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

15. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANOEL BEQUIMÃO” AO TEN. CEL. EVERALDO
COUTINHO MORAIS . COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. - TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 28/08/17 DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

16. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/
2016, DE AUTORIA DA DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ANSELMO CASTELLI. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
- RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

17. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANOEL
BECKMAN PARA O CORONEL ANTÔNIO ROBERTO DOS
SANTOS SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. - RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.
– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO

DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

18. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
ALESSANDRO DA CÂMARA BATISTA, NATURAL DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO-RJ. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

VIII – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO

19. REQUERIMENTO Nº 611/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO AOS
SECRETÁRIOS DE ESTADO DA SAÚDE E DA
INFRAESTRUTURA PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO A ESTA
CASA LEGISLATIVA DAS CÓPIAS DO CONTRATO DE
REFORMA DO IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR O HOSPITAL
DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, O PROCESSO
ADMINISTRATIVO VINCULADO AO CITADO CONTRATO,
BEM COMO O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE
À REFORMA DO PRÉDIO EM QUESTÃO, ALÉM DE
PLANILHA DE CUSTO DA REFORMA E ORIGEM
ESPECIFICADA DOS RECURSOS UTILIZADOS. - ENCERRADA
A DISCUSSÃO E TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

20. REQUERIMENTO Nº 614/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA, NO DIA 28 DE
SETEMBRO DO ANO EM CURSO, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL”, UMA SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE FUNDAÇÃO DA RÁDIO
FM ESPERANÇA - 100,9, COMEMORADO NO DIA 11 DE ABRIL.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

21.REQUERIMENTO Nº 616/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO VOTO DE
CONGRATULAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO, PELA
PASSAGEM DE SEU 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO)
ANIVERSÁRIO EM 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.  -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

22. REQUERIMENTO Nº 623/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESIGNADO O DIA PARA
REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DA
MEDALHA MANUEL BECKMAN, AO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR VIEIRA, DE ACORDO COM O DECRETO
LEGISLATIVO Nº 421/2012. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

23. REQUERIMENTO Nº 626/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O CENTENÁRIO DO GRANDE
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AUTOR JOSUÉ MONTELLO, COMEMORADO NO DIA 21 DE
AGOSTO DO CORRENTE ANO E QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À ACADEMIA
BRASILEIRA DE LETRAS, BEM COMO A FUNDAÇÃO JOSUÉ
MONTELLO PELO CENTENÁRIO DESSE IMORTAL E
INESQUECÍVEL MARANHENSE. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

24. REQUERIMENTO Nº 627/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE,
NO DIA 09/11/2017, ÀS 11 HORAS, PARA ENTREGA DA
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE” AO
GRUPO DOS ATORES DA COMÉDIA PÃO COM OVO, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 815/2017. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

25. REQUERIMENTO Nº 629/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS , CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO, PELA PASSAGEM DE SEU 405º
(QUATROCENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 08 DE SETEMBRO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR E À CÂMARA DE
VEREADORES NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
ASTRO DE OGUM. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

26.REQUERIMENTO Nº 630/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE AXIXÁ, PELA PASSAGEM DE SEU 100º
(CENTÉSIMO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO
DIA 23, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE
SE DÊ CIÊNCIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA, SENHORA
MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS E À CÂMARA DE
VEREADORES NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
SANDRO MACIEL. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

27. REQUERIMENTO Nº 631/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, PELA PASSAGEM DE SEU 161º
(CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 03 DE SETEMBRO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
LUCIANO GENÉSIO E À CÂMARA DE VEREADORES NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR ELIZEU DE TANTAN.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

28. REQUERIMENTO Nº 632/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE TUNTUM , PELA PASSAGEM DE SEU 62º

(SEXAGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ
NO PRÓXIMO DIA 12 DE SETEMBRO, OPORTUNIDADE EM
QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR CLEOMAR TEMA
CARVALHO CUNHA E À CÂMARA DE VEREADORES NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR NELSON ALMEIDA.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

29. REQUERIMENTO Nº 634/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA NO DIA 14 DE
DEZEMBRO DE 2017 A SESSÃO SOLENE PARA A ENTREGA
DO TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE PARA O CINEASTA
BRENO FERREIRA, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, APROVADO
POR ESTA CASA EM 14 DE AGOSTO DE 2017. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

30.REQUERIMENTO Nº 635/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA NO DIA 26 DE
OUTUBRO DE 2017 A SESSÃO SOLENE PARA A ENTREGA DA
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN
PARA O CORONEL ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA,
APROVADA POR ESTA CASA EM 29 DE MARÇO DE 2017. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

31.REQUERIMENTO Nº 636/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, PELA PASSAGEM
DE SEU 65º (SEXAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DE
EMANCIPAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 24 DE
SETEMBRO; OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO,
SENHOR LUÍS FERNANDO MOURA DA SILVA E À CÂMARA
DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

32. REQUERIMENTO Nº 641/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA PARA O
DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, UMA SESSÃO SOLENE DE
ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANOEL BEQUIMÃO” À ESCRITORA E PROFESSORA SÔNIA
ALMEIDA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

33. REQUERIMENTO Nº 645/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO DEPUTADO
FEDERAL ANDRÉ FUFUCA, PARABENIZANDO-O POR
ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA FEDERAL, NESTA
TERÇA-FEIRA DIA 29 DE AGOSTO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

34. REQUERIMENTO Nº 652/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE
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NA DATA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, EM
“HOMENAGEM À CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO
PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES” QUE SE
INICIA EM 25 DE NOVEMBRO, COM O “DIA
INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER”
E VAI ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO, “DIA INTERNACIONAL
DOS DIREITOS HUMANOS”. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

35. REQUERIMENTO Nº 653/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, PELA PASSAGEM DE SEU 161º
(CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM
CURSO.. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

36. REQUERIMENTO Nº 654/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO
MARANHÃO, NA PESSOA DO SENHOR FELIPE MARANHÃO
MUSSALÉM (PRESIDENTE), PELA COMEMORAÇÃO DOS
SEUS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) ANOS OCORRIDO NO
DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.  – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

37. REQUERIMENTO Nº 658/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA CONSULTA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO (TCE-
MA) E À COORDENAÇÃO GERAL DE ATUÁRIA,
CONTABILIDADE E INVESTIMENTOS, VINCULADA A
SUBSECRETARIA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL (SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA – MINISTÉRIO DA
FAZENDA), ACERCA DA REGULARIDADE DO DECRETO Nº
33.192, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER
EXECUTIVO DO DIA 7 DE AGOSTO DESTE ANO, QUE
RETIROU R$ 29 MILHÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO
E APOSENTADORIA – FEPA, QUE CUSTEIA O REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ESTADUAIS. . – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

38. EQUERIMENTO Nº 659/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 009 e 010/2017, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO. .– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

39. REQUERIMENTO Nº 660/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, PELA PASSAGEM DE SEU 161º
(CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORREU NO DIA 03 DE SETEMBRO.– TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO

ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

40. REQUERIMENTO Nº 661/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA PASSAGEM DE SEU 405º
(QUADRINGENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO, OCORRIDO
NO DIA 08 DE SETEMBRO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

41. REQUERIMENTO Nº 665/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, PELO SEU
112º (CENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, NO
DIA 06/09/2017. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

42. REQUERIMENTO Nº 666/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELO SEU 405º
(QUADRINGENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO, NO DIA 08/
09/2017. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

43. REQUERIMENTO Nº 668/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO E PRESIDENTE DA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA PASSAGEM
DOS 405º (QUADRINGENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO
DA CIDADE DE SÃO LUÍS, OCORRIDO NO DIA 08 DE
SETEMBRO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

44. REQUERIMENTO Nº 669/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A
ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ALESSANDRO CÂMARA BATISTA. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

45 REQUERIMENTO Nº 675/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE, EM DATA A SER DEFINIDA PARA
HOMENAGEAR A RÁDIO TIMBIRA DO MARANHÃO, PELA
PASSAGEM DOS SEUS 76 ANOS DE FUNDAÇÃO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

46. REQUERIMENTO Nº 670/2017, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS MAX BARROS E EDUARDO BRAIDE, QUE
REQUEREM DEPOIS DE OUVIDA A MESA, TENDO EM VISTA
A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 213/2017
(RENEGOCIAÇÕES DE CRÉDITO DO BNDES) SEJA
ENCAMINHADO PEDIDO DE INFORMAÇÕES À SECRETÁRIA
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, EM
VÁRIAS NEGOCIAÇÕES DO ESTADO COM O BNDES.
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INDEFERIDO PELA MESA. O AUTOR RECORREU AO
PLENÁRIO NOS TERMOS DO ART. 159 DO R.I.

47. REQUERIMENTO Nº 677/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS
CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS,
PARABENIZANDO-OS PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
DE SUAS CIDADES: PINHEIRO EM 03/09/17, OLINDA NOVA
DO MARANHÃO 06/09/17, SÃO LUÍS EM 08/09/17, AXIXÁ EM
23/09/17, CANTANHEDE EM 24/09/17, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
EM 24/09/17, VITORINO FREIRE EM 25/09/17, IGARAPÉ DO
MEIO EM 29/09/17 E SANTA HELENA EM 30/09/17. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

48. REQUERIMENTO Nº 678/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO DR. DANIEL BLUME,
PARABENIZANDO-O PELA PUBLICAÇÃO DA “COLETÂNEA
POÉTICA DA ASSOCIAÇÃO DOS POETAS DE LISBOA”. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

49. REQUERIMENTO Nº 679/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO DR. EDUARDO JOSÉ
LEAL MOREIRA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR A
TITULARIDADE DA OUVIDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO . –  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

50. REQUERIMENTO Nº 693/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE NA FORMA DO ART
163, INCISO III DO REGIMENTO INTERNO, REQUER A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM
UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 235/17,DE SUA AUTORIA  QUE
INSTITUI O DIA ESTADUAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR ,
PADROEIRO DO MARANHÃO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 14/09/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 238/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual da Balaiada e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 239/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia de São José de Ribamar
Padroeiro do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 240/17, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão o Festejo de São José de Ribamar.

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/17
(Mensagem nº 11/17) , de autoria do Poder Judiciário , que altera a
redação de disposittivos da Lei Complementar nº 014, de 17 de dezembro
de 1991(Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do
Maranhão e da outyras providencias.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 237/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que institui o dia 04 de outubro como o Dia
estadual da Adoção Animal.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:

1. PROJETO DE LEI N° 235/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que Institui o Dia Estadual de São José, a
ser celebrado anualmente em 19 de Março.

2. PROJETO DE LEI N° 236/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de vistoria anual, com emissão de laudo técnico, para utilização
de brinquedos em parques infantis de educação infantil ou ensino
fundamental público ou privado, parques públicos de diversão, clubes,
condomínios, hotéis e similares e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 233/17, de autoria do Senhor

Deputado Marcos Caldas, que institui o Registro Estadual de
Propriedade de Arma de Fogo (REPAF) e o Porte Estadual de Arma de
Fogo (PEAF) expedidos pela Polícia Civil do Estado do Maranhão,
para as autoridades que especifica.

2. PROJETO DE LEI Nº 234/17, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a presença de doulas
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares
congêneres,  da rede pública e privada do Estado do Maranhão.

3. MOÇÃO Nº 015/17, de autoria do Senhor Deputado Marco
Aurélio, de aplausos ao Sr. José Ribamar Bastos Ramos, Presidente do
Conselho Estadual de Educação pela trajetória vitoriosa e de grande
contribuição social à educação no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 13/09/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.
Às nove horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MARCOS CALDAS (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do expediente.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO

RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 238 / 17

Institui o Dia Estadual da Balaiada e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Balaiada, a ser
celebrado anualmente, no dia 13 de dezembro, dada em que se iniciou
essa importante Revolta Popular ocorrida no Maranhão entre os anos
de 1838 e 1841.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de

agosto de 2017. - BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Balaiada foi um importante movimento popular maranhense
ocorrido no século XIX. Foi uma reação e uma luta do povo contra as
injustiças praticadas por elites políticas e as desigualdades sociais que
assolavam nosso Estado. É mais um capítulo das convulsões sociais e
políticas que atingiram o Brasil no turbulento momento que vai da
independência do Brasil à proclamação da República.

Sua origem remete à confrontação entre duas facções, os
Cabanos (de linha conservadora) e os chamados “bem-te-vis” (de linha
liberal). Eram esses dois partidos que representavam os interesses
políticos da elite do Maranhão.

Até 1837, o governo foi chefiado pelos liberais, mantendo seu
domínio social na região. No entanto, diante da ascensão de Araújo de
Lima ao governo da província e dos conservadores ao governo central,
no Rio de Janeiro, os cabanos do Maranhão afastaram os bem-te-vis e
ocuparam o poder.

Um conjunto de atos autoritários e arbitrários contribuiu para
a revolta, destaca-se o ocorrido com a filha de Manuel Francisco dos
Anjos, o “Balaio”, estuprada por um policial sem que houvesse
nenhuma punição. Tal fato, juntamente com a prisão sem justificativa



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUINTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2017 9
do irmão do vaqueiro Raimundo Gomes, foram o estopim para a
Balaiada.

O movimento mobilizou grande parte da população pobre do
estado contra o poder e a opressão dos latifundiários do Maranhão.
Esses grandes proprietários comandavam a região e usavam a força e
violência para garantir seus interesses particulares.

Em 13 de dezembro de 1838, quando um grupo de vaqueiros
liderados por Raimundo Gomes invade a cadeia local para libertar o
irmão e outros, também presos sem qualquer justificativa. O sucesso
da invasão dá a chance de ocupar o vilarejo como um todo. Sendo
Manoel Francisco do Anjos Ferreira um dos líderes da revolta, artesão
e fabricava cestos de palha, chamados de balaios, o que deu nome à
revolta.

Em 1839 o movimento toma a Vila de Caxias, a segunda cidade
mais importante do Maranhão, tendo organizado ainda uma Junta
Provisória como tentativa de criar um governo voltado para o povo e à
garantia dos direitos de todos. Com a participação de muitos escravos
fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região, os balaios
conseguiram obter diversas vitórias no início dos conflitos.

Os balaios tiveram o apoio de cerca de três mil escravos, que
fugiram das fazendas, se aquilombaram e ficaram sob a liderança do
negro Cosme Bento das Chagas, também ex-escravo, que passou a
comandar o movimento após a morte de Manuel Francisco dos Anjos,
o “Balaio”.

A Balaiada começou a perder força em 1840 quando, em 23 de
agosto, foi proclamada a maioridade do imperador Dom Pedro II, Lima
e Silva anunciou aos maranhenses o fim da guerra civil oferecendo
anistia aos que deixassem o movimento, a estratégia teve êxito,
estimulando a rendição de cerca de 2500 balaios.

Em 1841, o último líder da Balaiada, Negro Cosme foi capturado
e enforcado, o que pôs fim ao movimento. Os que resistiram até o fim,
juntamente com Negro Cosme, foram derrotados e muitos também
condenados a morte. A revolta entrou para história do Brasil e do
Maranhão como importante movimento popular de luta contra as
arbitrariedades das classes dominantes.

Frente a esta nobre ideologia de luta contra o arbítrio e o
autoritarismo, pelo direito de uma vida digna a toda população, ideias
que devem servir sempre de exemplo para as gerações vindouras. Tal
movimento é uma inspiração para um futuro de continua luta contra o
comodismo em face de abusos e arbitrariedades por parte daqueles que
querem manter um “status quo” de desigualdade e perpetuar privilégios
para apenas uma mínima parcela populacional, detentora maior
influência econômica e política.

Ao estabelecer o dia 13 de dezembro como dia estadual da
Balaiada, contribuímos para o regaste da verdadeira história do povo
maranhense, destacando a luta de um povo que ousou sonhar e lutar
por liberdade e justiça.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
agosto de 2017. - BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 239 / 17

Institui o Dia de São José de Ribamar padroeiro
do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia de São José de Ribamar”, a ser
celebrado, anualmente, no dia 19 de setembro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

setembro de 2017. – Bira do Pindaré - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
São José de Ribamar, santo padroeiro do Maranhão, possui

santuário no município de São José de Ribamar na ilha de Upaon-Açu.
Sendo cultuado em todo estado importante marco religioso maranhense
se dá no mês de setembro com as festividades em honra ao santo.

Conta a lenda que um navio que vinha de Lisboa para São Luís
desviou-se de sua rota e em plena Baía de São José. Ameaçado de
naufrágio por uma grande tempestade, o capitão invocou a proteção de

São José, prometendo erguer uma capela no povoado que avistava ao
longe. Tal foi a força das súplicas, que imediatamente o mar se acalmou
e todos chegaram a terra a salvos.

Para cumprir a promessa, o capitão trouxe de Lisboa uma
imagem de São José e colocou na modesta igrejinha do povoado, erguida
de frente para o mar, que viria se tornar o santuário supramencionado.
Este povoado se tornaria o município de São José de Ribamar.

Tempos depois, quando da construção de uma nova igreja,
resolveram fazê-la de frente para a entrada da cidade - mas as paredes
da igreja várias vezes ruíram, até que os fiéis compreenderam que a
igreja de São José de Ribamar deveria permanecer de frente para o mar,
como encontra-se até hoje.

Da fé dos maranhenses adveio o festejo de São José de Ribamar,
tradicional evento religioso realizado no mês de setembro, com vistas
a homenagear e cultuar São José de Ribamar na cidade a cujo santo dá
nome. Neste período o município acolhe romeiros e romeiras para
louvar a Deus e celebrar o santo padroeiro do Maranhão, fato este que
além do valor social e religioso do evento, movimenta a economia de
toda região.

O turismo religioso, entendido como uma atividade
desenvolvida por pessoas que se deslocam por motivos religiosos ou
para participar de eventos de significado religioso, é segmento que
pode contribuir para a valorização e a preservação das práticas
espirituais, ao mesmo tempo em que incentiva o comercio e a geração
de renda para a população envolvida direta e indiretamente.

A sustentabilidade deste tipo de turismo, por se tratar de um
segmento que apresenta um crescimento significativo em decorrência
da necessidade do homem de manifestar sua fé, é continua, de forma
que a atividade religiosa poderá ser responsável pelo incremento
positivo da economia, da cultura e da qualidade de vida da população
local.

Ao estabelecer o dia 19 de setembro como Dia de São José de
Ribamar esta Casa, além de valoriza a fé local no padroeiro do
Maranhão, fomenta de sobremaneira o turismo religioso no município
de São José de Ribamar, fator que promove o crescimento da economia
de toda a região da ilha de São Luís. Para tanto, conto com vosso apoio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
setembro de 2017. – Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 240 / 17

Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão o Festejo de São José de Ribamar.

Art. 1º Fica considerada Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão o Festejo de São José de Ribamar.

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

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

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de setembro de 2017. -
BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Festejo de São José de Ribamar, santo padroeiro do

Maranhão, trata-se de tradicional festejo religioso realizado no mês de
setembro, sempre em dia de acordo com o calendário lunar, buscando
homenagear e cultuar à São José de Ribamar, na cidade a cujo santo dá
nome, na ilha Upaon-Açu.

Realizado todos os anos o festejo mobiliza uma grande parte
da população, tanto dos municípios de São Luís e Paço do Lumiar
como de São José de Ribamar, para manifestação de sua devoção
religiosa, em especial nas romarias realizadas durante o evento religioso.

As romarias tradicionalmente partem da Igreja Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro no bairro da Cohab em São Luís e, pela a rodovia
estatual MA-201, seguem até a Paróquia e Santuário de São José de
Ribamar localizada no Centro de São José de Ribamar. Percurso de
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cerca de 21 (vinte e um) quilômetros, percorridos por centenas de
maranhenses todos os anos em devoção e agradecimento por preces
alcançadas.

O município em que se localiza o santuário em homenagem ao
santo, acolhe no período todos os romeiros e romeiras para louvar a
Deus e celebrar o santo padroeiro do Maranhão, fato este que de
sobremaneira possibilita uma integração da população dos municípios.

Ressalta-se que além do valor social e religioso do evento, o
festejo movimenta a economia de toda região, incentivando o comercio
e a geração de renda para a população envolvida direta e indiretamente
nas festividades.

Desta feita, nobres colegas, em face da riqueza histórica, social,
cultural e pelo incentivo à economia da região, nada mais acertado do
que esta Casa condecorar o Festejo de São José de Ribamar com o
título de Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão, de modo a
também auxiliar na perpetuação de sua tradição. Para tanto, conto com
vosso apoio.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de setembro de 2017. -
BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 681 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Pinheiro, pela passagem de seu 161º
(centésimo sexagésimo primeiro) aniversário, completados no dia 03
de setembro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 04 de setembro 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. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 682 / 17
                                                                                                                                                                                                                                                                
Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Tuntum, pela passagem de seu 62º
(sexagésimo segundo) aniversário, que ocorrerá no próximo dia 12 de
setembro do ano em curso.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 06 de setembro 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. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 683 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de São Luís, pela passagem de seu 405º
(quatrocentésimo quinto) aniversário, que ocorerrá no próximo dia 08
de setembro.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 06 de setembro 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. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 684 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações ao
presidente da Associação Comercial do Maranhão, Sr. Felipe Maranhão
Mussalém, pela comemoração dos 163º anos da instituição, ocorrido
no dia 30 de agosto do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 04 de setembro 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. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 685 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, a Moção nº 012 /
2017, de repudio pela decisão do Presidente, Nicolás Maduro, de
reescrever a Constituição da Venezuela, bem como, repúdio à
perseguição e prisão de dirigentes da oposição ao Governo Chavista.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de setembro de 2017. -
ADRIANO SARNEY - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 686 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência da sessão plenária
realizada no dia 05 de setembro  do corrente ano, para atendimento
médico, conforme atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 12 de setembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 687 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Tuntum, pela passagem
de seu 62º (sexagésimo segundo) aniversário, completados no dia 12 de
setembro no ano em curso.
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Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao

Excelentíssimo Senhora Prefeita Municipal, Cleomar Tema e ao
Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 12 de setembro de 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 688 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após
ouvida a mesa, seja realizada, através da Comissão de Assuntos
Municipais, Audiência Pública para tratar sobre a política de
privatizações e desmonte no setor elétrico nacional por parte do governo
federal, a ser realizada no Auditório Gervásio Santos (Plenarinho).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de setembro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 13/09/2017.

REQUERIMENTO Nº 689 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Especial no dia 4 de
outubro de 2017, para homenagear os 25 anos do Círio de Nazaré,
realizado pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, do Cohatrac.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE SETEMBRO 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. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 690 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n.º 237/
2017, que institui o dia 4 de outubro como o Dia da Adoção Animal.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE SETEMBRO 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. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº  691 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa, seja

justificada minha ausência, na sessão plenária do dia 12 de setembro
do ano em curso, tendo em vista a minha participação, representando
a Assembleia Legislativa, no lançamento da Campanha de Prevenção
ao Suicídio, promovido pelo Ministério Público do Estado do
Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de Setembro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº  692 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, e com base no art. 33 da Constituição Estadual, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida mesa, seja enviado expediente ao
Secretário de Estado da Saúde, Sr. CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA LULA, para que se faça presente a esta Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, a fim de prestar esclarecimentos
acerca da denúncia de que a servidora ALANA VALÉRIA LOPES
COELHO ALMEIDA estivesse sendo mantida no cargo em comissão
de ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, percebendo vencimentos
mensais de R$ 9.627,73(nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e
setenta e três centavos), sem a contraprestação de seus efetivos
serviços.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 12 de setembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 693 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n.º
235/2017, que institui o Dia Estadual de São José de Ribamar, padroeiro
do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE SETEMBRO 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. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 694 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida mesa, seja
enviado expediente ao Secretário de Estado da Saúde, Sr. CARLOS
EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, para que apresente junto a esta
Casa Legislativa a perícia médica, bem como o laudo da junta médica
oficial do Estado do Maranhão, que deram ensejo à licença, bem
como o tempo de afastamento, para tratamento de saúde da servidora
ALANA VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA, conforme noticiado
em redes sociais.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel

Bequimão, em 12 de setembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 695 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida mesa, seja
promovido um CONVITE  à servidora ALANA VALÉRIA LOPES
COELHO ALMEIDA, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR
ESPECIAL ISOLADO, lotada na Secretaria de Estado da Saúde, a fim
de que seja oportunizado à mesma o direito de se manifestar (defender)
publicamente quanto às afirmativas feitas pelo Secretário de Estado da
Saúde, Sr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, em detrimento
à sua imagem, notadamente pelas informações por ele prestadas de que
a mesma estaria afastada de suas funções para tratamento de depressão,
por isso, sem condições de manter-se no trabalho.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 12 de setembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

REQUERIMENTO Nº 696 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvido o Plenário, seja consignado nos Anais desta Assembléia
Legislativa um voto de profundo pesar pelo falecimento de CARLOS
VICTOR REZENDE FONTENELLE, ocorrido no dia 12 do corrente,
nesta Capital.

Victor Fontenelle, como era conhecido, nasceu em 07/03/1985,
nesta Capital Maranhense, tinha apenas 32 anos de vida, pai de dois
filhos ( Carlos Victor e Marina Fontenelle) era casado com Jalila
Guimarães da Silva Ribeiro Fontenelle.

Ligado à política, Victor Fontenelle, era membro da juventude
socialista do PDT, onde sempre atuou com bravura e dedicação à causa
dos direitos dos jovens e, sobretudo, dos estudantes. Foi fundador do
MEI – Movimento Estudantil Independente, sendo o seu atual
presidente. Sem sombra de dúvida, era uma liderança jovem que gozava
do respeito e admiração dos companheiros e amigos.

Desta forma, requeiro, que seja encaminhada mensagem de
condolências aos seus familiares, através da sua esposa Jalila Fontenelle,
para o seguinte endereço: Rua Dos Abacateiros, Quadra 4, Casa 18,
bairro São Francisco, nesta Capital.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO   MARANHÃO em 13 de setembro de 2017. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.09.17
EM: 13.09.17

INDICAÇÃO Nº 1132 / 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 aos Prefeitos Edivaldo Holanda Junior, Luís Fernando,
Domingos Dutra e Talita Laci dos municípios de São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, respectivamente, solicitando que
apreciem a possibilidade de IMPLANTAR O PROGRAMA DE
COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL NO TRANSPORTE
COLETIVO, CONFORME DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.

Nos últimos anos, é fato notório que os casos de assédio sexual
nos ônibus tem aumentado. Isso é uma realidade nacional, e, apesar
das iniciativas legislativas federais a respeito do tema, cada cidade
deve enfrentá-la de acordo com suas peculiaridades.

Cabe destacar que, segundo estudo da organização internacional
de combate à pobreza ActionAid, 86% já sofreram assédio em público.
Conforme a matéria da agência EBC, “As mulheres também foram
questionadas sobre em quais situações elas sentiram mais medo de
serem assediadas. 70% responderam que ao andar pelas ruas, 69%, ao
sair ou chegar em casa depois que escurece e 68% no transporte
público.”1

Sabemos que as pessoas vítimas desse tipo de violência devem
ser encorajadas procurar as autoridades e denunciá-la, para que as
medidas apropriadas contra esse tipo de agressão possam ser
efetivamente tomadas e os culpados punidos.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual
no Transporte Coletivo.

Art. 1º  Fica criado o Programa de Combate ao Assédio Sexual
no Transporte Coletivo, com os seguintes objetivos:

I – chamar a atenção para o alto número de casos de assédio
sexual nos veículos do transporte coletivo;

II – coibir o assédio sexual nos veículos do transporte coletivo;
e

III – criar campanhas educativas para estimular denúncias de
assédio sexual por parte da vítima e conscientizar a população e a
tripulação dos veículos do transporte coletivo sobre a importância do
tema.

Art. 2º  Para os fins desta Lei, considera-se assédio sexual todo
o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não
verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger
a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo,
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.

Art. 3º  As empresas concessionárias do serviço de transporte
coletivo por ônibus no Município de Porto Alegre deverão:

I – criar, no sistema de transporte público, uma ouvidoria para
receber denúncias de assédio sexual e encaminhá-las à autoridade policial
competente;

II – capacitar a tripulação dos veículos do transporte coletivo
para intervir nos casos de assédio sexual às mulheres e para encaminhar
as denúncias; e

III – utilizar sistema de videomonitoramento e sistema de
localização via satélite com a tecnologia Global Positioning System –
GPS –, se existentes, para identificar os assediadores e o exato momento
do assédio sexual.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº  1133 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
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Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva,
a reforma do largo de São José de Ribamar, que inclui a praça, os
monumentos e esculturas, palanque, iluminação assim como a
infraestrutura necessária à sua devida utilização pela população.

Essa solicitação atente a pedido da comunidade local que teme
pela total depredação deste significativo marco religioso e incentivador
do turismo religioso no município, ademais, o largo serve como
importante espaço de lazer e socialização para os moradores do
município, de tal maneira importante se faz que sejam feitas obras
para sua manutenção.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
setembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1134 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que promova a
alteração do nome da MA-201 a fim de que passe a ser denominada
MA-201: Caminho de São José de Ribamar.

A presente indicação tem por intuito que a referida rodovia
estadual passe a ser denominada MA-201: Caminho de São José de
Ribamar a fim de salientar a importância desta imprescindível via que,
além de promover a ligação viária entre os municípios da ilha, leva
todos aqueles que desejam chegar à São José de Ribamar, município
nomeado em homenagem ao santo padroeiro do Maranhão. Desta feita,
a denominação apresentada visa de sobremaneira fomentar o turismo
religioso na região, movimentando a economia local e fomentando o
desenvolvimento regional.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
setembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1135 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova,
em caráter de urgência, a recuperação da rodovia estadual MA 332, no
trecho entre os municípios de Coroatá e Pirapemas.

A rodovia estadual está praticamente intrafegável no trecho
entre os supracitados municípios, o que vem dificultando de
sobremaneira o deslocamento de pessoas e mercadorias na região. Desta
feita, frente ao estado precário em que a estrada se encontra, que não
possibilitam a plena mobilidade dos que tem de transitar pela região
juga-se oportuno a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
setembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Raimundo Cutrim por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, bom dia aos colegas da sessão. Hoje o governador, às 14
horas, estará entregando mais 50 viaturas. Ele entregou recentemente
51 viaturas e hoje entregará mais 50. O governador está cumprindo
com seus compromissos de campanha de colocar as viaturas em todos
os municípios, distribuídas de acordo com as companhias independentes,
com os batalhões e os pelotões espalhados por este Maranhão. Hoje
eu estava olhando e já foram mais de 50 municípios prioritários, além
de outros municípios, pois com certeza, como eu dizia na minha fala
anterior, o governador, os comandantes e o delegado geral priorizam os
municípios onde devem ser colocadas as viaturas primeiramente, e é o
que está fazendo em 50 municípios. Evidentemente há municípios que
estão precisando de viaturas novas e há muitos que nem têm, mas com
certeza na próxima entrega de viaturas, ainda este mês, os outros
municípios serão todos contemplados. Como eu dizia, esse é o
compromisso do governador com o Mais Asfalto, com ambulâncias e
com áreas de agricultura, principalmente naqueles 30 municípios mais
pobres do Maranhão e com menor IDH. Nós, deputados, temos que
estar aqui para dar sustentação ao governo, para ajudá-lo a cumprir o
compromisso dele de campanha, tanto é que o governador está
cumprindo e está tecnicamente empatado como um dos melhores
governadores do Brasil, por questão de décimos. O que é isso? Ele está
cumprindo com os compromissos de campanha e cabe a nós,
deputados, aqui da base, trabalhar para que ele possa ajudar o governo,
que ele possa cumprir os compromissos dele de campanha. Com certeza,
até o ano que vem, ele vai cumprir, se Deus quiser, 100% das
promessas. Sabe-se que é muita coisa, o Maranhão é muito grande, os
problemas são muitos, mas com certeza o governador está fazendo o
seu trabalho e está cumprindo os seus compromissos de campanha.
Então é muito importante que a base do governo o apoie para que ele
possa continuar nesta linha. Ontem eu via numa propaganda de partido,
e há coisas que deixam as pessoas assistindo, e eu vi um partido ontem
ou anteontem, no horário de 7h30 e 8h da noite, dizendo que trouxe 30
km de asfalto para o município tal. Pelo que eu sei o Governador está
colocando asfalto em todos os municípios. É um compromisso do
Governo, não é do parlamentar, do deputado. E aí eu via na propaganda
eleitoral do partido dizendo que o partido que trouxe, que o deputado
que trouxe. Isso aí é um compromisso do Governo. Colocar asfalto em
todo o Estado do Maranhão. Evidentemente aqui em São Luís, na
grande Ilha de São Luís foram 200 km de asfalto. Tem município que é
menos, 10 km. Tem município grande. É de acordo com o levantamento
técnico da Secretaria de Infraestrutura para saber realmente qual é a
quantidade de quilômetros de asfalto em cada município. Então de
acordo com o tamanho do município, evidentemente, é um número
maior. Aqui em São Luís foram 200 km. Então, na propaganda, o
município vai, o partido está trazendo 30 km de asfalto. Não, é um
compromissos do Governo. Nós não podemos confundir compromisso
do Governo com atividade parlamentar. Nós aqui do trabalho temos
que dar sustentação para que o Governo cumpra o seu objetivo e
cumpra todos os seus compromissos da época de campanha. Eu sei
todos eles. Estão na mente, porque eu tive oportunidade de viajar com
o Governador. Praticamente em 99% dos municípios que ele foi eu
estava junto. Então eu tenho na mente todos os compromissos dele da
campanha e, graças a Deus, ele está cumprindo. Era só isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
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servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, primeira registrar
que a Comissão de Assuntos Municipais, em nome da Comissão de
Assuntos Municipais, nós estamos deferindo o Requerimento do
Deputado Júnior Verde para uma vistoria no ferryboat, que será realizada
na próxima terça-feira, às 15h. Eu convido os parlamentares,
especialmente os baxadeiros, para nos acompanhar nesta vistoria.
Sabemos que o ferry teve muitos avanços, mas é preciso que a gente
faça uma avaliação e verifique em que outros pontos nós podemos
avançar. Por isso, Deputado Júnior Verde, nós já designamos a data.
Vai ser na próxima terça-feira, dia 19, às 15h. V. Ex.ª, inclusive, deve se
empenhar na mobilização daqueles que V.Exa. considere importante
nos acompanhar nessa vistoria. Senhor Presidente, esse é o primeiro
tema. O segundo é que eu estive nesse final de semana participando do
encerramento dos festejos de São José de Ribamar. Nós sabemos que
São José de Ribamar é o padroeiro do Maranhão. E vi, naquela ocasião,
o Padre Cláudio, que é representante de toda aquela Paróquia, e na
solenidade mesmo da missa, ele fez diversos pedidos para as autoridades
presentes, especialmente ao governador Flávio Dino, ao prefeito Luís
Fernando, eu também estava lá deputado estadual, estava também o
prefeito Domingos Dutra. E em razão dessas solicitações trouxemos
aqui alguns encaminhamentos. O primeiro deles é um Projeto de Lei
que considera Patrimônio Cultural e Imaterial o Festejo de São José de
Ribamar, que é um dos maiores festejos religiosos do estado do
Maranhão. E fazemos isso por uma razão muito importante que é o
incentivo ao turismo religioso. Nós precisamos valorizar as
manifestações religiosas do Maranhão, porque isso é parte da nossa
cultura e isso reforça a imagem e a identidade do Estado no que diz
respeito ao Turismo religioso, gerando trabalho, gerando renda e
proporcionando um maior bem-estar para a nossa população. Então
ao mesmo tempo em que você fortalece e reconhece a religiosidade do
povo você também incentiva o turismo, porque certamente muitas
pessoas terão interesse em conhecer as nossas festividades religiosas
sejam elas católicas, evangélicas ou de raízes africanas, porque isso é
parte da nossa cultura. Vide o que acontece em Belém do Pará, a maior
festividade de Belém do Pará é o Círio de Nazaré. Aqui nós também
temos o Círio de Nazaré, no Cohatrac. Então essas manifestações têm
grande significado para a cultura, para a religiosidade, para a fraternidade
entre as pessoas e para o Turismo também, gerando trabalho e gerando
renda. Então, por isso, que estou sugerindo que o Festejo de São José
de Ribamar seja reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do
Estado do Maranhão. Mas não só, isso aqui pedido da própria
Paróquia, o Padre Cláudio fez questão de solicitar na missa perante o
governador, o prefeito e todos nós, e eu trouxe para cá em forma de
providências imediatas em razão dos seus pedidos, que ele também
formalizou em nosso gabinete. Ele também solicita e nós encaminhamos
em forma de Indicação a recuperação, a reforma do Largo de São José
de Ribamar, que inclui a praça, os monumentos, as esculturas, o
palanque, a iluminação, toda aquela infraestrutura da matriz de São
José de Ribamar, que é um lugar de encontros, de eventos não só
católicos, mas evangélicos, é uma grande praça de eventos que temos
em São José de Ribamar, que faz aquela sede do município ser uma
sede extremamente agradável, é uma cidade balneária e que atrai grandes
interesses da população de todo o estado do Maranhão e também de
outros Estados. Portanto peço aqui ao governador que se empenhe por
meio da Secretaria de Infraestrutura, em parceria com a Prefeitura de
São José de Ribamar, o prefeito Luís Fernando, para que seja totalmente
reformada ou reformado o Largo de São José de Ribamar. Também
solicito como pedido pela Paróquia, a mudança na denominação da
MA-201, que ao invés de ser apenas MA-201 passe a ser MA-201
Caminho de São José de Ribamar. É uma alteração na nomenclatura
daquela rodovia que leva até o município, que é tão conhecido por
todos nós. E, finalmente, o Projeto de Lei que institui o Dia de São
José de Ribamar Padroeiro do Maranhão, que seria, que seria o dia 19
de setembro. Então, são medidas sugeridas pela própria Paróquia e
que nós prontamente acatamos e estamos formalizando todas as
providências para que a gente possa valorizar ainda mais esse grande
festejo. Eu estive presente no encerramento e parabenizo aqui a
paróquia, a Diocese, Dom Belisário, toda a equipe organizadora, as
pastorais e parabenizo também o Prefeito Luís Fernando, que deu o

total apoio como também o Governador Flávio Dino que esteve lá
presente prestigiando. Senhor Presidente, eram estas as minhas
palavras. Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Edvaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Eu peço
a V. Ex.ª um Minuto de Silêncio nesta Casa pelo falecimento, ontem à
noite, do jovem Victor Fontenelle, Membro da Juventude Socialista do
PDT, no Maranhão, e esposo de uma das assessoras do nosso gabinete,
Jalila Fontenelle, e peço a V. Ex.ª, então que determine ao Plenário um
Minuto de Silêncio em memória do nosso companheiro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O seu pedido está aceito. Eu peço a todos um Minuto
de Silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Francisca Primo.

 A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputada
Nina, servidores desta Casa, jornalistas, todos que nos assistem através
da TV Assembleia. Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna informar
a este Parlamento que ontem participei da instalação da 2ª Vara Especial
de Combate à Violência Doméstica Familiar e da 6ª e 7ª Vara da Fazenda
Pública e Secretaria Judicial Digital. Quero destacar aqui a instalação
da 2ª Vara, Deputada Nina, em São Luís, que funcionará no 5º andar do
Fórum Sarney Costa. Fiquei particularmente muito feliz, pois, em
2013, quando estava presidente da CPI da Violência contra a Mulher,
foi sugerido pelos membros da comissão e foi feita uma indicação para
a criação e instalação dessa Segunda Vara na capital. Foi sugerido
também, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça. Ele também sugeriu
que fossem instaladas mais duas Varas aqui no estado do Maranhão,
uma em Caxias, terra do nosso presidente, e outra em Balsas. Também,
em 2016, nós fizemos uma indicação ao senhor desembargador
presidente Cleones Carvalho Cunha para a instalação da Segunda Vara
no termo judiciário de São Luís da Comarca da Grande Ilha. E ontem
também, durante esse evento, o Dr. Cleones comunicou que a próxima
Vara será instalada em São José de Ribamar. Será criada e instalada em
São José de Ribamar em breve. Eu quero aqui dizer que a instalação da
Segunda Vara será de grande importância para elucidar e acelerar a
tramitação dos processos e agilizar a liberação das medidas protetivas
de urgência para garantir a proteção das vítimas de violência. Segundo
dados informados pela Corregedora Geral de Justiça, a desembargadora
Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, temos cerca de 1300
processos de violência contra a mulher tramitando lá na Primeira Vara.
Foi empossada na Segunda Vara Especial da Mulher, a juíza Lúcia
Helena Heluy que foi titularizada na unidade e confirmou o seu
compromisso com as mulheres e a sociedade. Não podemos esquecer
que essa luta é de todas nós, mulheres, de toda a Rede Amiga da
Mulher e de toda a Justiça do Estado do Maranhão, deputada Graça.
Então, hoje, assim, ontem foi um dia muito feliz para todas as mulheres
e todos que lutam no combate à violência contra a mulher. Muito
obrigada, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa, galeria. Senhor presidente, nesse
período de feriadão, no final de semana passado, estivemos no
município de Itaipava do Grajaú onde presenciei, no dia 07 de setembro,
o maior desfile de todas as escolas daquele município na história da
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cidade de Itaipava de Grajaú. Estive com o Prefeito Joãozinho do
Dimaizão. E vi ali o compromisso do poder municipal, da Prefeitura
através da organização da Secretaria de Educação do município em
preparar uma festa cívica tão bonita, com tantas pessoas apresentando
todas as classes. Até as etnias foram bem representadas, os índios,
pelas crianças mostrando a realidade do município. Então parabéns ao
Prefeito de João de Itaipava. Parabéns à cidade de Itaipava do Grajaú.
Parabéns ao povo daquela querida cidade. Estive também na cidade de
Grajaú reunido com algumas lideranças; na cidade Fernando Falcão
também com o Prefeito Adailton Cavalcante; e também em Sítio Novo
com alguns vereadores numa reunião política naquela cidade. Mas
ontem, terça-feira, dia 12, estive ausente aqui nesta Casa, porque estava
participando, Senhor Presidente, juntamente com o nosso Presidente
Humberto Coutinho, das festividades de 62 anos de emancipação da
cidade de Tuntum. Grande festa, muito bonita a festa realmente, o
trabalho feito pelo Prefeito Cleomar Tema Cunha. Dr. Tema, de
Tuntum, é reconhecido pela população não só de Tuntum, mas de
todo o Maranhão. E lá estavam presentes 17 prefeitos. Acredito eu
que centenas de vereadores lá no município de Tuntum. E também a
presença do Governador Flavio Dino, do Secretário Márcio Jerry,
mais alguns secretários. Jefferson Portela também presente. E nós
vimos ali a população recebendo inúmeras obras muito importantes
para a população, para a cidade para os seus munícipes. Iniciamos as
obras cedo. Por volta de oito e meia da manhã de ontem já estávamos
inaugurando o Estádio Municipal Temão, lá da cidade de Tuntum.
Estádio bonito, preparado, bem organizado, grama nova, iluminado e
muito bonito o estádio e também a inauguração. Festa grande com a
população enorme do município, de tantos municípios também vizinhos
que estavam presentes. Logo após a inauguração do estádio Temão,
com a presença do Governador Flávio Dino, estava presente, o
Secretário de Educação também, Felipe Camarão, estivemos inaugurando
também a ponte do bairro Campo Velho. Ponte essa que levou o nome
de Dr. Hélio Araújo, um ex-prefeito, que foi um grande prefeito daquele
município, que hoje é o pai do Ciro, que é o vice-prefeito do Tema. E
a ponte, uma ponte de concreto, ligando alguns bairros, mas foi no
bairro Campo Velho que entregamos essa ponte. Uma ponte realmente
bonita, uma ponte de aproximadamente de 25 metros entregue à
população daquele município, uma ponte de concreto. E também, em
seguida, estivemos inaugurando uma escola. Uma escola que, senhoras
e senhores deputados, eu não conhecia no interior do Maranhão. Uma
escola de 12 salas, uma escola de tempo integral lá no bairro Conjunto
Habitacional Desembargador Cleones Cunha. Muito bonita a escola
que eu não tinha conhecimento. No interior do Maranhão, lugar nenhum
do interior do Maranhão uma escola tão bem preparada, tão bonita,
para receber todos os alunos em tempo integral. Então parabéns ao
Felipe Camarão. Parabéns ao Prefeito Tema por estar entregando uma
obra tão grande, tão importante para a população de Tuntum,
principalmente na educação. E também, em seguida, estivemos
inaugurando asfaltos no povoado Cigana, asfalto este colocado de
emenda parlamentar do deputado federal que estava presente e fez
parte da inauguração, José Reinaldo Tavares, que também estava
presente na entrega da obra no povoado Cigana. Mais Asfalto também
no povoado São Miguel e no povoado Belém, então foram inúmeras
obras. Por volta de quase 13h, 14h da tarde que terminamos de inaugurar
essas obras, correndo muito para que entregassem todas as obras e
ainda vai dar continuidade hoje entregando mais algumas obras em
alguns povoados. Amanhã também tem algumas obras que serão
entregues em alguns povoados. Então quero aqui parabenizar a cidade
de Tuntum, parabenizar o prefeito Tema, seu secretariado, os vereadores
que fazem a base de sustentação e seu governo, lá na Câmara Municipal,
a população daquele município, porque estão trabalhando em conjunto.
Eu vi ali a harmonia da população com o prefeito, parabenizando o
prefeito, a sua esposa presente, todo seu secretariado e a população
satisfeita com tantas obras sendo entregues no município. Então
parabéns a Tuntum, parabéns ao prefeito Tema, mas parabéns
especialmente à população daquele município.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
a todos que nos ouvem, nos assistem pela TV e rádio Assembleia,
Plenário, imprensa. Estive recentemente na cidade de São Bernardo, na
região do Baixo Parnaíba, e reunido com vereadores, ex-presidente da
Câmara, os dois ex-presidentes da Câmara dos últimos mandatos,
vereador Farofa, vereador Ronaldinho, o ex-prefeito Coraninho uma
das maiores lideranças do estado do Maranhão, o ex-prefeito uma das
maiores lideranças em São Bernardo ainda, o prefeito Coreolano
Almeida. E vários pontos foram argumentados por essas lideranças
acerca do desenvolvimento da região, da infraestrutura da região. Nós
sabemos que o governador tem feito um trabalho na questão do Mais
Asfalto sem procurar saber se é aliado ou não foi aliado, quem é contra
ou a favor a seu governo. Lá em São Bernardo, desde o ano passado, as
lideranças vêm pedindo que se fizesse o programa Mais Asfalto nas
principais vias urbanas de São Bernardo. Fiz uma pressão junto ao
secretário Clayton Noleto para que esse asfalto chegasse antes do
festejo de São Bernardo, que foi encerrado em 20 de agosto. Não
conseguiu êxito por conta da demanda que estava naquela época, já que
algumas máquinas estavam em Vargem Grande antes do festejo de
Vargem Grande, outras em Nina Rodrigues e outras fazendo
deslocamento para outras regiões. Mas o secretário Clayton Noleto
me disse que nas primeiras semanas de setembro ele faria o programa
Mais Asfalto na região de São Bernardo, assim como fará em outubro
próximo na cidade de Luís Domingues, que é na outra região de Alto
Turi, e que fará também neste final de semana o Festejo do Círio na
região de Luis Domingues. Portanto, em São Bernardo, o programa
Mais Asfalto, que é um programa não do prefeito, não da liderança,
mas do Governo do Estado para fazer em todas as cidades do Estado
do Maranhão. Um programa aprovado nesta Casa para que se possa
melhorar a infraestrutura urbana em várias cidades do Estado do
Maranhão. E lá também tem uma reivindicação que eu já fiz aqui da
tribuna várias vezes e tenho feito ao Clayton Noleto, secretário de
Infraestrutura, para que se faça o acesso de São Bernardo a Luzilândia.
Existe uma ponte de 380 metros construída entre o Maranhão e o
Piauí, entre Luzilândia e São Bernardo que do lado do Piauí tem um
acesso já feito e asfaltado e do lado do Maranhão falta um pequeno
trecho de pavimentação, para que se interligue o Maranhão ao Piauí,
por meio dessa malha viária, fazendo com que o desenvolvimento do
polo agrícola da região, dos comerciantes locais, do que precisam de
saúde, dos que precisam de movimentação, por meio dessas rodovia,
possam fazer o deslocamento seguro e confortável. Lá também é uma
reivindicação antiga do ex-prefeito Coriolano, que é quando se trata de
uma ponte que está dentro de São Bernardo, que é no deslocamento
que se vai até Parnaíba e essa é uma ponte antiga, feita ainda numa
infraestrutura em que a rodovia tinha um tráfego muito menor e hoje
com esse polo agrícola de São Bernardo, da Região do Baixo Parnaíba,
o fluxo aumentou e fez com carretas com mais de 30 toneladas fizessem
o transporte de grãos por meio dessa ponte. E isso é bom que se diga
que essa ponte é uma antiga feita dentro de uma infraestrutura antiga
para uma situação não prevista como essa de movimentação e tráfego
muito maior. Eles também pediram que eu pedisse ao secretário e ao
Governador Flávio Dino a questão da ambulância, a última ambulância
que foi entregue em São Bernardo ainda foi uma emenda minha e já tem
muito mais de 4 anos, era uma ambulância tipo caminhonete e aqui eles
estão pedindo porque, apesar do prefeito ser contrário lá, eles entendem
que esse programa de saúde, esse investimento na ambulância lá é
primordial para o deslocamento da população em estado de emergência,
assim como é também prioritário e eles entendem isso, eu entendo
também e tenho pedido ao governador a questão da viatura policial
para que se possa fazer naquele eixo, já que São Bernardo é uma cidade
que está dentro do polo agrícola do Baixo Parnaíba e também um polo
educacional, haja vista que tem uma estrutura da UFMA, dentro da
cidade de São Bernardo, tem um trânsito muito grande de professores,
alunos em toda aquela região. Então, o pedido deles na questão da
ambulância e da viatura é algo que deve ser priorizado pelo nosso
governo, pelo Governo do Estado do Maranhão para que se possa
fazer a entrega o mais rápido possível. Por isso, Senhor Presidente, era
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isto o que eu tinha a relatar a demanda desse município de São Bernardo
que faz, por meio desse deputado que foi votado naquela cidade, para
que se possa, num curto prazo de tempo, estabelecer as prioridades
para a cidade e dizer que a atuação do governo independe de quem
esteja na prefeitura e na Câmara Municipal, pois a priorização tem que
ser para a comunidade, a prioridade é a comunidade, é a população de
São Bernardo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A pedido dos deputados Eduardo Braide e Wellington
do Curso, eu quero registrar aqui a presença do vice-prefeito de
Alcântara, Sargento Leitão, dos vereadores Nivaldo e Nhô Zé e da
grande liderança Ricardo Castro. Todos vocês sejam bem-vindos a esta
Casa. E agora eu chamo para a tribuna o deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente Humberto Coutinho, senhoras deputadas
e senhores deputados, amigos da imprensa, eu queria aqui saudar de
forma carinhosa e especial todos os amigos de Paço do Lumiar que se
encontram na galeria, em especial do bairro do Bom Negócio. Estou
vendo ali o Messias, o Nélio, a Cláudia e a Solange. De modo carinhoso,
eu quero recepcioná-los aqui. O seu Raimundinho também que está
junto ao Paulo Sampaio, a Fabiane, minha querida Fabiane, esposa de
Paulo Sampaio que vem aqui sempre de forma preocupada em trazer
sempre melhorias para a comunidade. Quero saudá-los e sejam bem-
vindos a esta Casa. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui a esta
tribuna mais uma vez neste dia é para falar dos requerimentos a que dei
entrada ontem a respeito mais uma vez da funcionária Alana Valéria
Lopes Coelho de Almeida. Eu queria fazer um apelo ao Ministério
Público do Estado para que dê a devida importância a esse ato e a essa
improbidade que está acontecendo por causa dessa funcionária, a Alana
Valeria Lopes Coelho. Eu queria aqui pedir, senhor presidente, um
apelo a esta Mesa para que não recuse os meus requerimentos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor presidente. Questão de Ordem. Tem orador na tribuna, senhor
presidente, por gentileza. Deputado Wellington. Questão de Ordem.
Só para o senhor verificar, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington. Vamos respeitar o orador na
tribuna, por favor. Não pode ter Questão de Ordem quando tiver
orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Agradeço. Senhor
presidente, agradeço ao deputado Wellington pela gentileza. Agradeço,
presidente. Mas, senhor presidente, estou aqui fazendo um apelo à
Mesa porque eu já entrei com vários requerimentos e a população do
Maranhão, o povo do Maranhão e aquelas pessoas querem saber o que
está sendo feito com os gastos públicos, onde estão sendo colocados
seus impostos. Eu luto aqui pela transparência e por isso eu faço um
apelo a esta Mesa para que não recuse o requerimento do convite ao
seu Carlos Lula para explicar a manutenção dessa funcionária Ana
Valéria no cargo ainda de assessora especial isolada. Essa funcionária
ganha mais de nove mil reais sem trabalhar. E olha que existe ainda,
deputado Edilázio Júnior, uma pessoa que está passando uma
dificuldade muito grande. É o Márcio Rony. Para quem não lembra, foi
aquele que foi queimado no ônibus e que hoje, para poder ter garantia
dos seus medicamentos, tem que entrar na Justiça. Então aqui eu faço
um requerimento para o senhor Carlos Lula, faço um convite para que
ele venha esclarecer porque de manter a funcionária. O outro
requerimento que faço é para que apresente os laudos que dê as garantias
desse afastamento. E até agora não apareceu nenhum laudo médico
nem tão pouco atestado. E o terceiro requerimento é mais importante:
eu convido a esta Casa a servidora Ana Valéria, que está sendo, de
forma achincalhada, humilhada tanto pelo Secretário Lula como pelo
Governador, que não saem em defesa do seu afastamento e de forma
nenhuma defende essa funcionária. Inclusive no requerimento convidei
para que fosse no meu gabinete, para que ela fizesse o esclarecimento

porque o senhor Carlos Lula está falando que ela está afastada por
ofício, por depressão desde dezembro do ano passado. E pasmem,
senhores, ela está afastada e até hoje, meu amigo Paulo Sampaio, recebe
mais de nove mil reais sem pisar na Secretaria de Saúde enquanto o
povo do Maranhão padece. Isso é uma pouca vergonha! E eu estou
aguardando o posicionamento desta Casa, que eu tenho certeza que vai
aceitar o meu Requerimento, até porque o Governador, que se diz
governador da transparência, vai mostrar o porquê de ele manter essa
servidora recebendo mais de nove mil reais desde dezembro do ano
passado sem pisar na Secretaria. O governo da transparência não tem
que ficar com medo de mandar servidora para cá, para poder dizer o
porquê de mantê-la lá. E também faço um apelo ao Ministério Público
do Estado para que olhe e tome uma providência enérgica, porque
quem está fazendo essa pergunta não sou eu, Deputado Sousa Neto, é
a população do Estado do Maranhão. Porque é com esses impostos
que essa funcionária é colocada na Secretaria de Saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores
e Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, e a todos que nos acompanham
em todo o Estado do Maranhão nosso cordial bom dia e que Deus nos
abençoe. Quero de forma especial, Senhor Presidente, destacar na manhã
de hoje algumas iniciativas em eventos também que nós temos
participado. Primeiro, ao longo do feriado, nós tivemos, como sempre
fazemos, aproveitando o nosso tempo que dedicamos sempre ao
Estado do Maranhão. Quando não estamos nessa sessão, estamos
sempre percorrendo os municípios maranhenses. E nós estivemos em
vários municípios maranhenses ao longo do feriado. E aqui eu quero
destacar o município de Alto Alegre do Pindaré. Tive uma agenda
muito positiva com membros, com vereadores, com lideranças políticas
do município e na ocasião, claro, sempre buscando equacionar e resolver
demandas pertinentes aos municípios maranhenses. E aqui destaco
Alto Alegre do Pindaré reafirmando nosso compromisso com aquele
município, compromisso que fizemos com a liderança política que foi
candidato inclusive a prefeito daquele município, o Netinho, vereadores
como o vereador Rivaldo que foi Presidente da Câmara, vereadora
Vilma, Elias, Elisângela, o Magno, Magno do Alan e demais lideranças
políticas do município de Alto Alegre do Pindaré. Aproveitamos, claro,
para participar das festividades em comemoração ao 07 de setembro,
mas também sempre fazemos os nossos diálogos, a nossa interação
com as lideranças do município. E uma visita extremamente produtiva,
porque acolhemos demandas, iniciativas que vamos transformá-las
sempre em proposições. Não é porque a oposição não está lá no
Poder, não faz gestão que não acompanhe, que não fiscalize e que não
direcione o seu olhar para o benefício, para as melhorias daquele
município. Não só o Alto Alegre do Pindaré como também tivemos a
oportunidade de nos reunir no município de Santa Inês, no município
de Bela Vista. Em Bela Vista inclusive participando de um campeonato
no povoado daquele município, o povoado Curva da Mata do Boi, que
aquela iniciativa esportiva já entra para o circuito esportivo do
município. Então estamos ali contemplando os nossos jovens que
estão fazendo uma atividade saudável, que é o esporte, agregando
valores tanto para a questão não só dessa iniciativa ligada ao futebol,
mas também pensando na interação e assim contribuindo socialmente
com os municípios maranhenses. Porque o primeiro campeonato daquele
povoado de Bela Vista agregou vários times, inclusive entre eles também
uma seleção lá de Santa Inês. Então, claro, que ajuda a fomentar, o
esporte na região, valoriza a questão dos atletas e incentiva a prática de
um esporte saudável que é de interação e que fortalece as questões
sociais. Como fizemos em Bela Vista podemos aqui elencar dezenas de
municípios que nós estamos dando apoio e apoiamos ao longo do
nosso mandato. Desde o início de 2015 que a gente vem apoiando o
esporte no estado do Maranhão, o esporte amador e de forma muito
especial a questão do futebol. E, claro, essa iniciativa vem também ao
encontro daquilo que acreditamos, que é investir nas questões sociais
por algo essencial também que é o esporte. E nesse sentido nós vamos
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continuar dando apoio, interagindo realmente nos municípios com
lideranças, buscando dar nossa contrapartida social aos municípios
maranhenses. Não só, claro, formalizando aquilo que entendemos que
é fundamental também para que o governo defenda e efetive os
municípios, que são as melhorias necessárias, desde o Mais Asfalto à
questão da Saúde pública, mas sem perder o foco, que é algo também
muito requisitado, demandado, que é o esporte. Então quero destacar
que estivemos também no município de Bela Vista participando junto
com o prefeito Urias, vereadores, lideranças como aqui destaco também
a liderança do PRB do município que nos ajudou a desenvolver essa
iniciativa, que é o Urandir, que hoje é chefe de Gabinete do prefeito
Urias. Enfim senhoras e senhores, nós temos esse compromisso com o
Maranhão e estamos demonstrando tanto na atividade parlamentar do
dia a dia nesta Casa, como também nos momentos que temos a
oportunidade de estar presente nos municípios maranhenses. Mas eu
queria também, senhor Presidente, só para concluir, queria aproveitar
também este momento para destacar, e vou fazer, claro, referência à
fala do nobre deputado Bira do Pindaré, que ainda há pouco aqui em
Plenário neste Pequeno Expediente aprovou, inclusive convidando,
externando o convite a todos os nobres parlamentares para que nós
possamos estar presentes, na próxima terça-feira, às 15h, em uma
visita ao ferryboat, para buscar melhorias àqueles que ali utilizam o
ferry como instrumento de deslocamento até a Baixada Maranhense,
até outros municípios da Baixada e que lá nós sabemos das dificuldades
inerentes tanto a recepção, tanto aqui em Cujupe quanto na Ponta da
Espera e nós queremos melhorias e essa defesa é fundamental. Por
isso, eu quero agradecer ao deputado Bira pelo deferimento, agradecer
a todos os parlamentares que puderem estar presentes. Nós temos que
realmente cobrar melhorias no atendimento ao povo do Maranhão e
estamos fazendo isto nas nossas proposições. Muito obrigado a todos
e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Senhores
policiais militares e bombeiros militares desta Casa, colegas
parlamentares, imprensa, galeria, Mesa. Aconteceu um fato
recentemente em Bacabal, onde a Associação dos Policiais Médio
Mearim na pessoa do senhor Diego, nosso policial Diego, fez uma
nota para esclarecer à população e à sociedade bacabalense, toda
sociedade maranhense dos fatos que ocorreram no show da Banda
Márcia Felipe, onde tiveram algumas pessoas machucadas e nosso
presidente fez uma nota que eu gostaria de ler para todos: “Nota de
esclarecimento à sociedade bacabalense sobre o show Márcia Felipe
do dia 07 de setembro de 2017. A Associação dos Policiais Militares
do Médio Mearim vem a público informar e esclarecer a atuação dos
policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar de Bacabal, Estado
do Maranhão, no evento ocorrido na quinta-feira, dia sete de setembro,
na cidade de Bacabal, nos seguintes termos: Os policiais militares de
Bacabal têm como principal norte a Constituição Federal de 1988 e as
leis que a regem, em decorrência disso possui a atribuição de garantir
os direitos dos cidadãos prevenindo e combatendo a criminalidade.
Nesse sentido, busca proporcionar um ambiente seguro e tranquilo
para que as pessoas possam participar de eventos e festas
regulamentando o direito de ir e vir da coletividade. O seu mister é
trabalhar em prol da população maranhense, entretanto, não tem
atribuição para cancelar shows e eventos, mas apenas atribuições de
prevenção e de fiscalização dos mesmos, verificar o cumprimento de
horários, e de término dos eventos, conforme Lei Orgânica Municipal.
No entanto, na quinta-feira, dia sete de setembro de 2017, ocorreu uma
situação inesperada durante o show da Banda Márcia Felipe, ocorre
que o referido show só começou efetivamente às 04h20 da manhã em
completa desobediência à lei local que previa o horário de 3h da manhã
para o encerramento de shows. Na realidade, o show nem deveria ter
ocorrido, haja vista que a chegada da cantora ao palco ocorreu após o
horário de encerramento estabelecido pela lei municipal. Porém, a
guarnição da Polícia Militar recebeu ordem de seus superiores para

que esse show tivesse início mesmo após o horário de encerramento,
mesmo em manifesta contrariedade à determinação do horário de
encerramento de eventos. O certo é que os policiais, especialmente os
praças, procuraram essa associação que os representa para expor a
atitude tomada durante esse evento, da qual discordam, já que o mesmo
poderia fazê-los receber algum tipo de represália, pois seriam facilmente
identificados, perseguidos e até mesmo transferidos arbitrariamente
para trabalhar distante de suas famílias. Por esta razão, os policiais
estão envergonhados, uma vez que a Lei Orgânica Municipal deveria
ser aplicada a todos indistintamente e não apenas aos pequenos
empresários como vem ocorrendo no último ano. Entretanto, é notória
a influência política e de grandes empresários em um evento de maior
autoridade como foi esse e também como é o Bacabal Folia, por exemplo,
em que houve exploração do horário em ambos os eventos. É imperiosa
essa ingerência política sobre os agentes. O que ocorreu no referido
show foi um desrespeito ao Poder Legislativo e por extensão a toda
sociedade bacabalense. Cabe ressaltar que por muito pouco não ocorreu
uma tragédia semelhante a da boate Kiss da cidade de Santa Maria,
estado do Rio Grande do Sul. Os hospitais da cidade ficaram lotados
de pessoas feridas e machucadas, ficando claro que houve falha grave
por parte de quem emitiu a ordem para que o evento continuasse após
o horário estabelecido na Lei Orgânica do Estado. Ao permitir a entrada
de garrafas e de outros objetos cortantes em que bêbados e vândalos de
posse desses objetos começaram a arremessar para o palco onde se
encontrava a cantora, demais integrantes da banda e a própria guarnição
de serviço que estava ali, mesmo que tardiamente para cumprir a Lei
Orgânica Municipal. Além disso, os portões de emergência do clube,
do local do evento, encontravam-se fechados e acorrentados com
cadeados, o que inviabilizou uma saída rápida no momento da reação
policial. Compreendendo que algumas versões já foram divulgadas de
forma inoportuna nas redes sociais e outros canais midiáticos com a
finalidade de denegrir a imagem dos policiais em detrimento dos
verdadeiros culpados. Já vou encerrar, Presidente. E autoridades que
estão por trás desses eventos, conduzindo a opinião pública para o
entendimento de que o correspondente da Polícia Militar é o culpado.
Os policiais militares de Bacabal lamentam o desfecho do ocorrido.
Afirmam que o fato poderia ter sido evitado pelo simples cumprimento
da lei. Os policiais do 15º reiteram o seu compromisso de servir a
sociedade bacabalense com ética e transparência das suas atividades.
Espero ainda que a Polícia Judiciária e o órgão do Ministério Público
do Estado do Maranhão possam investigar e punir nos rigores da lei...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Cabo Campos, seu tempo já expirou quase
três minutos. Eu queria que V. Ex.ª encerrasse, um minuto para encerrar.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Vou encerrar
agora comandante. E punir nos rigores da lei a conduta dos verdadeiros
culpados. Diego Silva Paixão, Presidente da ASPOMMEM -
Associação dos Policiais Militares do Médio Mearim. A todos de
Bacabal, a todos os praças e policiais de Bacabal o nosso respeito.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Os oradores restantes, Deputado Wellington do Curso,
Graça Paz e Rafael Leitoa estão inscritos para amanhã, porque o tempo
do Pequeno Expediente já expirou.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, Deputado Edilázio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Edilázio.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Presidente,

eu queria pedir a conferência de quórum, Senhor Presidente, e falar que
o Partido Verde está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Zerar o painel, por favor, eu peço aos deputados que
confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, questão de ordem. Deputado Rafael Leitoa.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
ordem) – É só uma questão para que fique claro para os colegas
deputados que a questão da obstrução é feita pelo líder do bloco. No
caso em que o colega citou que o partido está em obstrução, infelizmente,
o Deputado não é o líder do bloco e, logo assim, o partido todo não
estaria em obstrução, apenas o Deputado específico.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, ele está em obstrução. Certo. Outro
deputado do PV pode muito bem, marcar sua presença, não é obrigado,
não...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Era só essa
dúvida, Presidente. Ficou claro que é apenas o Deputado que está em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O registro é individual de cada deputado. O Deputado
Edilázio está em obstrução. Mas outro do partido PV pode tranquilo
marcar sua presença.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O PEN em
obstrução, Presidente, o PEN também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O PEN está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, o
Bloco Independente também em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Medida Provisória n.º 239/2017, Mensagem n.º 052/
2017, de autoria do Poder Executivo. (lê). Para encaminhar a discussão
está inscrito o deputado Max Barros. Vamos mexer com a pauta,
primeiro o deputado Eduardo Braide depois o deputado Max Barros,
por dez minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Exmo Senhor Presidente, Exmos Senhores Deputados,
Exmos Senhores Parlamentares, Exmos pares desta Casa, galeria,
imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhores, eu peço a
atenção de V. Exas porque hoje na Ordem do Dia iremos apreciar nada
mais nada menos, deputado Sousa Neto, que 09 medidas provisórias.
Eu tive a curiosidade de solicitar uma informação à Secretaria Geral da
Mesa em relação ao número de Medidas Provisórias que já chegaram a
esta Casa somente este ano, deputada Nina Melo. E aí solicitei também
o número de Projetos de Lei que foram encaminhados pelo Poder
Executivo este ano. E pasmem, senhores, o governador do Estado já
editou mais Medidas Provisórias do que mandou Projeto de Lei a esta
Casa. A Medida Provisória, deputado Max Barros, e V. Ex.ª bem sabe
disso, as Medidas Provisórias que o governo do Estado manda a esta
Casa já vêm com o prazo inspirado para apresentação de emendas dos
deputados, uma vez que prevê que o deputado tem um prazo de 100
dias após a publicação no Diário Oficial do Poder Executivo. E quando
essas medidas estão sendo publicadas no Diário Executivo, publica já

e circula o Diário quando já passou o prazo de publicação. Então veja
bem, deputado Max Barros, esses dados aqui me foram fornecidos
pela Secretaria Geral da Mesa desta Casa, 25 Medidas Provisórias
somente este ano, deputado Edilázio Júnior, e 24 Projetos de Lei
oriundos do Poder Executivo. Daqui a pouco é melhor fechar esta
Casa, porque o governador está praticamente usurpando o Poder da
Assembleia Legislativa, deputada Garça Paz, quando edita mais
Medidas Provisórias do que encaminha Projetos de Lei a esta Casa
para apreciação. Então temos aqui somente na Ordem do Dia de hoje,
deputado Sousa Neto, 09 Medidas Provisórias. E aí a pergunta que
fica: V. Ex.ª discutiu essa Medida Provisória em alguma comissão desta
Casa? Eu ainda tive a oportunidade de discutir, porque sou membro da
CCJ, que é o único lugar por onde passam as Medidas Provisórias,
mas esta Casa não é composta só por membros da Comissão de
Constituição e Justiça, é um colegiado de 42 deputados e que tenho
certeza de que seriam vários temas que serão tratados aqui deveriam
ser tratados de forma calma, de forma discutida, inclusive com a
realização de audiências públicas. Por exemplo, essa Medida Provisória
que eu me inscrevi para discutir institui a sistemática de tributação
para instalação e operação de refinaria de petróleo no Estado do
Maranhão, tenho certeza de que ninguém vai ser contra a aprovação,
mas a pergunta é: O que foi negociado pelo Governo do Estado? As
condições que foram dadas pelo Governo do Estado? Será que está
acontecendo em relação a outras empresas do Maranhão? Essa é
pergunta que fica, não houve tempo de discutir isso aí. A outra pergunta
que se faz também: As informações claras das negociações feitas pelo
Governo do Estado com os investidores que para aqui querem vir. O
que isto tem alguma coisa assegurada de que os empregos que serão
gerados ficarão para os maranhenses? A informação que tive de forma
extraoficial que um dos desejos das empresas que queriam, querem, na
verdade, se instalar no Maranhão, é que uma parte da mão de obra,
Deputado Antônio Pereira, viesse inclusive dos países que estão
querendo vir se instalar aqui, isso, certamente, nós não podemos aceitar.
Uma série de isenções, Deputado Max Barros, isenções de ICMS,
isenções de imposto de doação, causa morte e também de doação,
isenções, inclusive de IPVA de veículos, como é o caso da questão da
siderúrgica, e não ter a contrapartida em relação a manutenção dos
empregos dos maranhenses. Então, fica aqui, Senhor Presidente, a
crítica a esse elevado número de medidas provisórias editadas pelo
Poder Executivo. Como eu estou dizendo, nós temos hoje no ano de
2017, mais medidas provisórias a serem apreciadas por esta Casa do
que Projeto de Lei, Deputado Edilázio Júnior, eu concedo um aparte a
V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Eduardo, realmente, V. Ex.ª muito bem mostra como é um
governo ditatorial, manda de lá aqui obedece, pouco importa uma
discussão, algo mais complexo, passar pelas comissões para que possa
assim analisar se aquele teoricamente, projeto de lei, será útil para a
sociedade, se tem que ter alguma emenda, se nós poderíamos fazer
alguma modificação e nós termos uma ampla discussão aqui nesta
Casa. O Governo do Estado manda e aqui cumpre-se. E esta Casa, a
cada dia, vem servindo apenas para Sessão Solene, para dar Título de
Cidadão Maranhense, muitas vezes até fora desta Casa, até na porta
do Palácio para sair mais bonito na foto, medalhas da mesma forma.
Então, eu acho que nós devemos ver qual é a função nossa de legislar.
Nós encontramos tantas dificuldades para aprovar, por exemplo, as
emendas impositivas que o deputado César Pires deu entrada, algo que
vai fortalecer este Parlamento. Mas o interesse do governador é sempre
enfraquecer este Parlamento. Então, eu quero parabenizar V. Ex.ª pelo
pronunciamento. E avalizar o que V. Ex.ª vem dizendo que hoje nós
estamos chancelando mais medidas provisórias a discussões de projetos
de lei, que ele poderia agir desta forma, já que sempre criticou, na
época no legislativo federal, quando era um grande crítico de medidas
provisórias, mas hoje é um grande professor e mentor das medidas
provisórias. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do deputado Edilázio, lembrando que o governador Flávio
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Dino não era só crítico em relação às medidas provisórias enquanto
deputado federal, ele escreveu um livro sobre esse tema e critica
fortemente o uso de medidas provisórias exatamente pela falta de
diálogo, pela falta de discussão que a medida provisória ocasiona no
âmbito do Poder Legislativo. Aqui nós temos, em nossa Constituição
Estadual, de forma muito clara no Artigo 42, que a iniciativa das leis
complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou à Comissão
da Assembleia Legislativa, ao governado do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao procurador geral de Justiça e aos cidadãos na forma e nos
casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º: Em caso de relevância
e urgência, o governador do Estado poderá adotar medida provisória
com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa que, estando em recesso, será convocada
extraordinariamente para a apreciação no prazo de cinco dias. Então,
o que se percebe, deputado Max Barros, é que a utilização da medida
provisória deve ser exceção, deve ser excepcional, deve ser utilizada
somente em casos específicos em estejam realmente, deputada Graça
Paz, configurados os dois princípios constitucionais da relevância e da
urgência, mas o que nós estamos vendo hoje no atual governo é que o
que era exceção virou regra. Ora, estou trazendo os dados da Secretaria
Geral da Mesa desta Casa, eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu
neste parlamento, deputado Edilázio Júnior. Nós temos hoje, na
Assembleia do Maranhão, mais medidas provisórias editadas pelo
governo do Estado do que projetos de lei de autoria do Poder Executivo.
Então, deputado Max Barros, daqui a pouco é melhor dar recesso à
Assembleia, pois ele continua governando com medidas provisórias e
o que a Assembleia vai fazer? Como disse o deputado Edilázio Júnior,
vai realizar sessão solene e vai dar título de cidadão. É basicamente o
que vai sobrar à Assembleia Legislativa para poder fazer suas atividades
diante desse elevado número de medidas provisórias que são editadas
diariamente pelo Poder Executivo, sem discussão, e aí vou mais além,
com a própria categoria ou entidade que faz parte da medida provisória.
Quem não lembra aqui, deputado Edilázio, da Medida Provisória dos
Policiais Militares que foi mandada para cá? Mandaram com tanta
pressa, deputado Adriano, que erraram. E aí o governador teve que
mandar uma emenda que precisou ser aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça, teve que ser convertida em um projeto de lei
porque a pressa do governo em editar a medida provisória é tão grande
que ele não se dá nem o trabalho de ler para corrigir os equívocos
existentes. Então, senhor presidente, eu acho sinceramente que esta
Casa tem que buscar aquilo que prevê a Constituição, que é exatamente
a sua autonomia e independência, sob pena de virar um cartório do
Poder Executivo tão somente para chancelar medidas provisórias e
para aprovar títulos de cidadão e realizar sessões solenes. Portanto,
senhor presidente, acho que esta Casa tem que assumir o seu papel de
Poder Legislativo para que as matérias possam ser discutidas, possam
ser debatidas nas comissões aqui, e não tão somente dando o amém
para as medidas provisórias encaminhadas de forma arbitrária e de
forma abusiva por parte do Poder Executivo, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Deputado Max Barros, por dez minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados.
Estaremos votando aqui uma medida provisória de iniciativa do Governo
do Estado em que o Estado do Maranhão irá oferecer uma série de
incentivos de todas as ordens, principalmente de ordem fiscal, a grandes
empresas para se instalarem em nosso Estado. Acho que esse é um
projeto relevante. E é importante que esta Casa discuta em toda a sua
amplitude as consequências desses incentivos que o Governo oferece
a essas empresas, principalmente empresas multinacionais. Em primeiro
lugar, eu tenho uma crítica, porque eu acho que é um erro, um equívoco
muito grande do Governo do Estado. Um projeto dessa envergadura
que pode, inclusive, dinamizar a economia do nosso Estado, que tem
uma série de implicações, um projeto desses devia vir para cá como
projeto de lei para tramitar nas comissões, na Comissão de Constituição
e Justiça, na Comissão de Economia, ouvir a sociedade, a FIEMA, os

trabalhadores, e discutir amplamente esses projetos e suas implicações.
E no momento em que esse projeto vem para cá como medida provisória,
esse debate fica tolhido. Outro erro é abusar das medidas provisórias
ainda mais. Deputada Graça Paz, há um equívoco enorme no nosso
regimento. Nós aqui estamos para aprimorar, aprovar ou não aprovar
os projetos que vêm do Executivo. E podemos emendar esses projetos
para melhorar esses projetos. E no nosso regimento diz que só pode
tramitar na Casa depois que for publicado no Diário Oficial do Estado,
e passa a contar para a emenda a partir da publicação no Diário Oficial
do Estado. Então o prazo passa a contar antes de chegar nesta Casa.
Muitas das medidas provisórias que chegam aqui, nenhum deputado
tem a prerrogativa de poder emendar esse projeto. Inclusive eu estou
apresentando uma alteração no regimento para que o prazo de emenda
passe a correr das medidas provisórias a partir do momento que seja
publicado no Diário da Assembleia Legislativa, para que os deputados
tenham conhecimento do projeto para poder emendar esses projetos.
O que não acontece com esse projeto específico. E o mais grave nisso
tudo. A princípio a vinda de grandes empreendimentos para o nosso
Estado tem um lado altamente positivo, podem de fato dinamizar a
nossa economia, podem gerar uma cadeia produtiva. Mas eles têm que
ser discutidos com a classe política, com a sociedade e com os
trabalhadores. Nós temos vários exemplos aqui de empreendimentos
que vieram para cá como salvadores da pátria e que no meu entendimento
fracassaram. Cito aqui o exemplo da Alcoa, era estudante da UEMA,
tinha a Alcoa para resolver o problema econômico do nosso Estado,
era uma expectativa, era uma esperança para o povo do Maranhão de
geração de mais emprego, mais renda, mais imposto para o Estado. E
de fato a Alcoa se instalou aqui, consumia, deputada Graça Paz, em um
determinado momento duas vezes mais da energia que todo o estado
do Maranhão junto consumia. Pagava energia um quinto do que o
cidadão maranhense pagava e estávamos importando matéria-prima e
energia, poucos empregos foram gerados. A cadeia produtiva que se
esperava para vir depois da Alcoa com as indústrias de transformação
de alumínio não aconteceram. Eu me lembro aqui, deputado Marcos
Caldas, de uma audiência pública memorável que teve na Assembleia
Legislativa, da Rua do Egito, que V. Ex.ª foi um brioso combatente, que
não queriam que aquela audiência pública acontecesse e nós almoçamos
no Plenário para que o Plenário não fosse fechado e para que a audiência
acontecesse. Fora o impacto ambiental que houve, devastação de mangue
e que se criou aqui, na verdade, um enclave na ilha de São Luís, nunca
a Alcoa foi bem aceita pela população do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Max,
quando V. Ex.ª puder me dar um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Concedo a V.
Ex.ª, deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Deputado
Max Barros, eu queria primeiro parabenizar V. Ex.ª pelo
pronunciamento, V. Ex.ª que é um brilhante parlamentar, já foi secretário
de Estado, sabe da problemática, conhece bem as leis, sabe como tramitar
essas coisas aqui, V. Ex.ª já tem feito muitas críticas, que já tem vários
mandatos de deputado estadual, mas que jamais tinha visto esta Casa
submeter-se a esse tipo de coisa. Eu fico assistindo o seu
pronunciamento, técnico e muito bem explicado, explicativo, dando
aulas até como professor que já foi da UEMA, mas só para V. Ex.ª
saber do que está se tratando aqui nesta Casa, o Governador do Estado
do Maranhão quando foi ainda deputado federal, o governador Flávio
Dino, foi até publicado um livro no qual ele falava sobre Medidas
Provisórias e criticava que Medida Provisória era uma sangria e era
contra a democracia. Quanta incoerência desse governador, não é? E
agora enche esta Casa de Medida Provisória rasgando sua biografia e
tudo que ele escreveu naquele livro. E eu fico aqui, deputado Max
Barros, imaginando o quanto ainda que há para vir de incoerências
desse governador. Fez um livro para criticar Medidas Provisórias, que
as Medidas Provisórias eram rasgar, iam contra a democracia, que
essas coisas tinham que ser discutidas, assim como V. Ex.ª está pedindo
para esta Casa discutir, principalmente nas comissões temáticas e
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essas medidas estão vindo para cá já com prazo estourado. É só para
dizer que V. Ex.ª tem toda razão, o governador realmente é um governador
que enganou a todos os maranhenses, isso foi a maior enganação
realmente e que é só de incoerência. Inclusive ontem, deputado Max,
para quem tanto criticava voo de aeronave, que jamais faria isso, porque
alugar aeronave era deixar de construir hospitais, chegou ontem em
Tuntum no avião no CTA, no helicóptero do CTA, enquanto o
helicóptero poderia muito bem estar servindo para combate ao crime
organizado no Estado do Maranhão. Mais uma vez, a incoerência do
Governador. Quero aqui mais uma vez parabenizar V. Exa. e dizer que
V. Exa. tecnicamente está sendo perfeito, mas esta Casa, o Governador
do Estado do Maranhão está fazendo um “puxadinho dos leões” a esta
Casa aqui. Muito obrigado, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu agradeço ao
Deputado Sousa Neto e, de fato, a Medida Provisória é uma distorção,
eu diria até que a Medida Provisória é tipo uma herança do Decreto Lei
da ditadura militar. Na época da ditadura tinha um instrumento chamado
Decreto Lei que os ditadores editavam e funcionava como lei. A
Constituição de 88, infelizmente, adotou essa Medida Provisória que
seria adotada em caráter excepcionalíssimo para, numa emergência, o
Executivo poder dispor de um instrumento numa emergência, mas se
tornou uma questão rotineira e é uma herança infelizmente do Decreto
Lei de época que a gente não quer rememorar. E, a respeito da Refinaria,
o que o governo está oferecendo aos empreendedores que vêm para cá?
Praticamente trinta anos de isenção de ICMS. Quer dizer, a
multinacional vai se instalar, vai botar uma refinaria, vai ter trinta anos
de isenção de ICMS. Todo o equipamento que ela importar não vai
pagar imposto, a construção que ela fizer, a empresa que fizer a
construção não vai pagar imposto, os carros que ela comprar não vão
pagar IPVA, as compras que ela fizer não vai pagar ITCD. Quer dizer
que é uma isenção total de impostos para a multinacional. O que os
outros Estados estão oferecendo para essas empresas se implantarem?
Era uma discussão que... Eu não sou contra o incentivo para as empresas
virem aqui para produzir, não sou contra, agora tinha que ser de maneira
transparente. O que os outros Estados estão oferecendo de vantagem?
Por que não se coloca uma cláusula? No caso dos equipamentos, se
tiverem fábricas maranhenses que fabricam esses equipamentos, teriam
prioridade para fornecer para esse empreendimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max Barros, assim que possível me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Concedo já, já
Deputado. No caso da construção civil, se há empresas que podem
construir aqui no Estado do Maranhão, por que não dar prioridade
para empresas maranhenses construir no momento que se dá essa
quantidade de incentivos? Então são questões que a gente tem que
colocar, tem que discutir, onde vai ser feito esse empreendimento, vai
ser na Ilha de São Luís? Que já tem a Alcoa, que já tem a Vale, que tem
o meio ambiente meio sensível, é aqui que vai ser colocada a refinaria?
Porque muitas vezes já foi contestada a colocação, vai ser no continente?
Quem é que sabe aonde vai ser colocado? Por que a Assembleia não
fica sabendo? A população não fica sabendo? Então a colocação que eu
faço aqui, Senhor Presidente, não é contra o empreendimento, eu acho
que é necessário se implantar empresas aqui que melhorem a cadeia
produtiva. Deputado Edivaldo, chega aqui o minério, é exportado o
minério, nós temos que qualificar esse trabalho, agregar a mão de obra,
isso é bom para o Estado. Agora em que condições isso vai ser feito?
Vamos cometer os mesmos erros que já foram cometidos na
implantação da Alcoa? A própria Vale do Rio Doce, que no momento
de fazer uma siderúrgica, tem aqui a sua base, seus incentivos vai se
fazer a siderúrgica lá no Ceará com o dinheiro do BNDES. Então, neste
momento, que a gente oferece essa série de vantagens para essas
multinacionais aqui se implantarem, nós temos também que colocar os
condicionantes, para que o benefício não fique só para o Brasil fazer a
superávit comercial e para o empresário ganhar dinheiro, mas que a
população do Maranhão também leve vantagem nessa questão. São

esses questionamentos é que nós gostaríamos de fazer, de maneira
franca, apartidária, mas em prol do povo do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Concedo o aparte
à V. Ex.ª, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Max Barros, V. Ex.ª trata um ponto importantíssimo, que
são os benefícios gerados pelo empreendimento, como esse que é a
refinaria. E aí eu quero trazer um ponto aqui porque eu ouvi uma
reclamação, na verdade, uma não, várias de empresários maranhenses,
do grande ao pequeno. Esse é um assunto que jamais poderia ter sido
encaminhado à votação desta Casa sem ouvir a classe empresarial
maranhense, afinal de contas, ainda que o investimento principal possa
ser feito por uma indústria chinesa ou iraniana, ou outra de que possam
estar falando, mas o que eu quero dizer a V. Ex.ª é que as empresas que
vão prestar os serviços terceirizados, aquelas que vão ser sublocadas,
todos nós queremos que sejam maranhenses, mas a pergunta é: como
vai ser a igualdade de chance se ela não teve nem conhecimento do que
foi negociado? Como se dará oportunidade de trabalho às empresas
maranhenses se não foi objeto de discussão esse tema tão importante?
E aí a última pergunta que fica, pois nós temos o conselho empresarial
do Maranhão, onde eu já vi o governo dizer que é um governo
democrático, que tudo passa pelo conselho empresarial, no entanto, o
aumento de imposto não passou pelo conselho empresarial, a medida
provisória que vai chegar ao Plenário desta Casa rejeitando a participação
da Fiema no Condep não passou pelo conselho empresarial. Lá estava
o diretor da Fiema na reunião da Comissão de Constituição e Justiça
pedindo para que a Fiema fosse incluída. Eu pergunto, deputado Max
Barros, será que, antes de editar essa medida provisória, o governador
ouviu o empresário maranhense, do grande ao pequeno, para saber de
que forma eles poderiam construir e contribuir na elaboração desse
tema? É exatamente por isso, deputado Max Barros, que esse é um
tema que deveria ter sido discutido nesta Casa, que deveria ter sido
debatido nas comissões, deveria ter sido ouvido por todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo, o seu tempo passou um minuto e
trinta. Queria que V. Ex.ª encerrasse.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concluo,
senhor presidente. E é exatamente por isso, deputado Max Barros,
mas fica a pergunta que quero deixar para que o governo possa
responder: mostre-me a reunião do conselho empresarial onde esse
assunto foi debatido, afinal de contas, o Conselho Empresarial do
Maranhão serve exatamente para discutir os grandes investimentos, as
ações do governo do Estado que envolvam a indústria e o comércio do
Maranhão. Fica esse desafio ao governo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço ao
deputado Braide e agradeço a tolerância do presidente. Só concluindo,
quero dizer o seguinte: esse é um tema relevante que pode dinamizar a
economia do nosso estado. Não poderia vir para esta Casa em forma de
medida provisória, não podemos dar 30 anos de isenção de ICMS de
imposto a uma multinacional sem ter a contrapartida que a população
maranhense vai ganhar mais emprego, vai ganhar mais renda. Isso tem
que ser amarrado no momento em que os incentivos são dados. As
empresas maranhenses deveriam estar constando nesse projeto e ser
beneficiadas contra a realização do empreendimento e a população a
posteriori. É um tema importante, a refinaria é importante para o
Maranhão, mas essas condições não são muito positivas da maneira
como foram colocadas. Agradeço, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUINTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2017 21

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pela ordem,
senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Deputado
Adriano Sarney para encaminhar pelo Partido Verde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª não se inscreveu, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Encaminhar
pelo Partido Verde, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano, da próxima se inscreva antes para
não ter problema. Vossa Excelência vai falar por cinco minutos sem
apartes. Os deputados que forem encaminhar a votação avisem a Mesa
antes para não ter problema. Sim, o deputado Braide e o deputado
Max para encaminhar a discussão se inscreveram antes. V. Ex.ª, da
próxima vez, avise a Mesa antes para colocar em votação. Só isso, mas
V. Ex.ª vai ter a palavra por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Membros da Mesa, senhoras
e senhores Deputados, Deputadas, galeria, telespectadores da TV
Assembleia, internautas, maranhenses. Eu subo hoje a esta tribuna
para debater a Medida Provisória nº 239/2017. Eu, como muitos já
sabem, sou um árduo crítico da quantidade de Medidas Provisórias
que o contraditório Governador Comunista Flávio Dino envia a esta
Casa. O Governador, aquele mesmo jurista ou metido a jurista que
escreveu um livro com o também Deputado Federal, à época e que até
hoje é, Wadih Damous, do PT, o mesmo, Deputada Graça Paz, que
pediu vistas ao Projeto da CODEVASF, o “parceirão” do Governador
Flávio Dino que escreveu um livro criticando a quantidade de Medidas
Provisórias no Brasil. E hoje é o Governador que mais editou Medidas
Provisórias no Maranhão em toda sua história. É o Governador que
disse que o uso das Medidas Provisórias era ditatorial,  era
antidemocrático, não propiciava a discussão junto ao Congresso. Hoje
é o governador que mais se utiliza desse instrumento criado na ditadura
militar. Eu já mostrei esse livro aqui na tribuna e a pedido dos
professores que estavam aqui, Deputado Bira do Pindaré, eu o rasguei.
Não foi porque eu quis rasgar, mas porque os professores que estavam
aqui na galeria naquele dia contra uma medida provisória do Governador
Flávio Dino pediriam que eu rasgasse aquele livro. E eu não tive como
não atendê-los, a galeria cheia. Rasguei o livro do Governador Flávio
Dino contra até uma ética minha intelectual, que é de rasgar livros, por
mais cabeludos que eles sejam, mas rasguei, rasguei e joguei no lixo.
Por isso que eu não posso trazer hoje para vocês, porque o livro de tão
ruim esgotou-se em todas as livrarias por falta de pedido, por falta de
demanda. Um livro de um autor contraditório por si só. É uma
verdadeira vergonha que o Governador Flávio Dino entrando agora no
mérito dessa Medida Provisória, não discutiu a Medida, as isenções
que ele está dando aqui aos chineses, aos indianos, aos estrangeiros,
nas comissões temáticas desta Casa, na Frente Parlamentar em Defesa
aos Micros e Pequenos Empresários, com os contadores, com os
empresários, mas não, o governador Flávio Dino toma atitudes
prejudicando muitas vezes o empresariado maranhense, porque é esse
que gera a maior parte dos serviços e dos empregos no nosso Estado
em detrimento a algo que nem mesmo está sendo debatido publicamente.
Qual é a urgência dessa Medida Provisória? Por que é uma Medida
Provisória e não um Projeto de Lei normal? Senhor Presidente, meu
tempo se esgotou e retornarei a esta tribuna, porque ainda temos 09
outras Medidas Provisórias para debater nesta Casa e acredito que
hoje não vamos acabar tão cedo essa discussão. Talvez às 06 horas da
tarde, quem sabe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Sousa Neto pelo Bloco de Oposição, por
cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, mais uma vez retorno a esta tribuna e
queria ressaltar que estamos discutindo esse abuso do Governo do
Estado do Maranhão, esse abuso de Medidas Provisórias, que só no
dia de hoje foram encaminhadas para esta Casa 09 Medidas Provisórias,
inclusive Medidas Provisórias de interesse, praticamente todas na
verdade, do Estado do Maranhão e do povo do Maranhão que anda
sofrendo com esse governador ditador que aí está. E essas Medidas
Provisórias que não são discutidas, na verdade, o governador do Estado
do Maranhão passa uma instabilidade. Digo no sentido, porque tem
uma Medida Provisória n.º 241, que fala sobre a contratação por tempo
determinado de pessoal para atender necessidade temporária,
excepcional e de interesse público no âmbito da administração
Penitenciária estadual. Gente, aqui nesta Medida Provisória que não
foi discutida, não passou na Comissão de Segurança, não passou nas
comissões temáticas, deputado Edivaldo Holanda, aqui pelo que se
está entendendo não precisa de concurso público, são contratações
temporárias e ele que é contra contratação temporária. O governador
da incoerência é contra contratação temporária e aqui tem uma Medida
Provisória que ele mandou para esta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto, V. Ex.ª terá a oportunidade de
discutir quando colocar em votação essa Medida Provisória, por hora
nós estamos discutindo é incentivo à instalação de Refinaria.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Mas eu vou chegar
lá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Certo, é porque esse outro de emprego, certo, Vossa
Excelência...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu estou fazendo
esse discurso justamente para chegar ao meu objetivo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Está bom, obrigado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Desculpe se eu
estou falando nessa questão. Justamente, já que Vossa Excelência já
chamou atenção, eu vou agora antecipar o que eu estava falando. Nessa
Medida Provisória que ele manda para cá é justamente porque ele
atropela toda e qualquer tentativa de discussão, porque se essas 9
Medidas que ele mandou, a primeira já está causando esta polêmica,
que é a Medida Provisória sobre a tributação da instalação da Refinaria,
como o Deputado Max Barros falou, que ninguém é contra a instalação
de Refinaria, até porque gera emprego e renda, mas quais são os impactos
ambientais, não passou na Comissão de Meio Ambiente, quais são os
impactos que podem causar, o que é que tem de benefício, o que é que
a gente pode trabalhar e discutir, qual é o ganho do Estado do Maranhão?
A questão do ICMS, quanto tempo de ICMS vai ser colocado? Então,
assim, a gente não sabe, na verdade o povo do Estado do Maranhão
não sabe do que se trata essa Medida Provisória que pode ser uma
perda para o povo do Maranhão no sentido de incentivos fiscais ou de
outros incentivos. Quero dizer isso, Senhor Presidente, porque eu fui
esticar para falar dessas outras Medidas para poder chegar nessa daqui,
discussão sobre polícia, discussão sobre... Mas a primeira coisa que a
gente tem que saber dos impactos que vão causar essa Medida
Provisória, quais são os ganhos de ICMS que vão ter, quais são os
impactos ambientais que podem ser causados com essa vinda da
Refinaria para cá e até agora nas comissões temáticas nunca chegou
nenhuma discussão sobre pelo menos o impacto ambiental que pode
ser causado por essa refinaria que está vindo para cá. Então essa medida
provisória é mais um ato do governador do Estado do Maranhão, que
como bem disse o Deputado Adriano Sarney, rasgou sua biografia ao
lançar um livro dizendo que é coisa de ditador medida provisória, mas
aí se encontra com pelo menos nove só no dia de hoje. Fica aqui minha
reclamação, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Para encaminhar a votação, Deputado Wellington do
Curso, Bloco Independente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas. telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Senhor presidente, nosso mais cordial bom dia, que Deus
seja louvado! Senhor presidente, aproveito para cumprimentar de forma
especial o cidadão que está na galeria da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, que é o senhor Márcio Rony, inclusive alinhados
ao Governo do Estado, nas últimas 48 horas, vieram defender o Governo
do Estado e atacar Márcio Rony e atacar quem defende o Márcio
Rony, o Márcio Rony para quem não conhece.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington, com respeito, está se discutindo
a votação da Refinaria, só trate desse assunto e nada mais.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Sim, senhor. Só estou cumprimentando o Márcio Rony.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ele tem todo merecimento, tem todas as honras, mas
no momento não se pode falar. Entenda, por favor. Está sendo discutida
a medida provisória e, portanto, só se pode tratar da medida provisória.
Tá bom? Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor presidente, assim fica até comprometido o meu pronunciamento,
porque, ao falar da medida provisória, eu vou falar também da coerência
política que falta ao governo do Estado do Maranhão. Incoerência
política verificada em todas as suas ações. Todas, sem exceção. Eu
passo a fazer referência a duas principais: com relação à edição de
medidas provisórias que ele não só condenava, mas que abominava
num livro que escreveu, mas que agora edita uma quantidade de medidas
provisórias usurpando o nosso direito de legislar na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no Poder Legislativo. Da mesma
forma, tem que ter coerência, deputado César Pires, com relação às
emendas parlamentares. O governador Flávio Dino foi deputado federal,
tinha direito às emendas parlamentares, temos cópias de todas as
emendas parlamentares do governador Flávio Dino, e fica cerceando o
direito dos deputados de terem as suas emendas parlamentares que são
republicanas, que são constitucionais, para que possamos fazer
políticas públicas, direcionar para as prefeituras, fazer direcionamentos
no estado do Maranhão. Então, mais uma vez a incoerência do governo
do Estado que, quando deputado federal, era contra as medidas
provisórias, abominava as medidas provisórias, mas que hoje edita um
grande número de medidas provisórias, deputado Eduardo Braide. Só
nesse Diário Oficial de hoje são nove medidas provisórias. Deputado
Eduardo Braide, eu estava fazendo uma reflexão da quantidade de
projetos de lei de autoria do Poder Executivo e vou fazer um
levantamento de 2017 acerca da quantidade de projetos de lei de autoria
dos deputados estaduais do Maranhão que foram aprovados. Deputada
Nina Melo, a gente vai verificar o contraste que há entre a quantidade
de projetos de lei de autoria do Executivo, deputado Eduardo Braide, e
a quantidade de projetos de lei que foram aprovados de autoria dos
deputados estaduais. Nós temos aqui alguns projetos memoráveis.
Nós temos um projeto do deputado César Pires pela moralidade do
serviço público, pela transparência do serviço público com relação à
logomarca, ao brasão nas obras públicas, nas instituições, mas que foi
vetado pelo governo do Estado, ou seja, estamos sendo usurpados das
nossas funções básicas constitucionais. O deputado Zé Inácio, V. Ex.ª
teve um projeto aprovado por esta Casa e sancionado pelo governo do
Estado, uma raríssima exceção. Deputado Eduardo Braide, deputado
Max Barros, se esta Casa parar para analisar alguns projetos de lei de

autoria dos deputados, são projetos de lei de dias, de homenagens, de
semanas de conscientização, projetos relevantes para a sociedade muitas
vezes não sancionados pelo governo do Estado, um projeto louvável,
um projeto que eu cito como exemplar apresentado pelo Deputado Zé
Inácio, aprovado por unanimidade nesta Casa e sancionado pelo
Governo. Mas quantos outros projetos de autoria dos deputados que
não foram aprovados pelo Governo do Estado, não foram sancionados
pelo Governo do Estado. E eu fiz a referência ao excelente projeto do
Deputado César Pires e de muitos outros projetos também que deveriam
ser discutidos. E vou pedir, inclusive, ao Deputado César Pires...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos concluir o seu raciocínio. O seu
tempo expirou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado César Pires, que mesmo tendo sido recebido com parecer
negativo, contrário, mas que V. Ex.ª traga para votação desta Casa o
projeto de lei de vossa autoria com relação ao código de energia na
sexta, sábado e domingo, que V. Ex.ª resgate o projeto e traga para o
plenário desta Casa, para que nós possamos apreciar o projeto de V.
Ex.ª. É o que tinha no momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem, Presidente. Eu solicito a verificação de quórum
em qualquer momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O segundo item, esse já acabou...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Sim, o
primeiro já foi aprovado. Eu solicito agora verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Zera o painel para o quórum.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Os pares também
estão em obstrução, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Bloco
Parlamentar de Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Presidente, acho que não podemos protelar uma decisão por aqueles
que não estão tendo compromisso com o governo de estar presente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, os deputados que estão em seus gabinetes
estão se deslocando para cá.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Deputado, eles sabiam que tinham, leram o Diário, viram as
discussões, deputado. Presidente, respeito Vossa decisão, mas quero
que entenda a nossa. Tem Sessão Solene, às vezes a Mesa pede para a
gente não fazer discurso. Isso vai ser protelado, estamos despeitando
aqui até o Regimento. Presidente, posso lhe garantir que amanhã estarão
todos aqui presentes quando o governo reclamar e chamar, cortar as
emendas deles. Deviam estar aqui, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quórum confirmado. Medida Provisória n.º 240/2017,
Mensagem Governamental n.º 053/2017 de autoria do Poder Executivo,
incentiva instalação do Complexo Siderúrgico. Para discutir deputado
Max Barros. Deputado Max Barros, por 10 minutos com direito a
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de ordem ao deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) - O deputado Max Barros é a favor ou contra?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O deputado deve encaminhar contra.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) – É contra? Só para entender, porque a discussão tem que ter
posição, a favor ou contra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de ordem, deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) - Houve a mesma discussão na Medida Provisória anterior e o
deputado votou a favor, não foi contra. E se for para discutir votando
a favor, acho que é a unanimidade de todos os colegas que estão votando
a favor, ninguém votou contrário à Medida Provisória.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nobres deputados, não adianta protelar, porque o
deputado tem direito a encaminhar a discussão. Pela ordem o deputado
Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Eu agradeço o entendimento de V. Ex.ª mas é a primeira vez
nesta Casa que vejo um deputado querer impedir outro de discursar,
de falar sua opinião. Nunca tinha visto isso.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Ninguém
está impedindo ninguém.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Não,
senhor Presidente. Aqui sobe à tribuna e fala o que tem direito, daqui
a pouco, o governo está exigindo. Eu respeito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Vamos respeitar porque tem orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Perfeito,
Senhor Presidente, agora a única coisa que eu quero deixar registrado,
ninguém vai deixar de falar aqui o que tem para falar, queira ou não
queira o governo.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ- É obrigação
do deputado dizer se ele é a favor ou contra, a discussão é assim, é
regimental, então a gente espera que seja cumprido o Regimento, só
isso.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Presidente Humberto Coutinho, muito obrigado pela
concessão da palavra. Senhores deputados, senhoras deputadas, mais
um projeto importante para nós discutirmos o rumo do nosso Estado.

Sem dúvida alguma, são projetos como o da siderúrgica, da refinaria
que podem de fato alavancar a economia desse Estado. Agora, esses
projetos têm que ser bem tratados, bem negociados, tratados com
transparência, com participação da população, dos trabalhadores, da
classe empresarial e principalmente da Assembleia Legislativa, que
tem esse papel de discutir os projetos que são de interesse do nosso
Estado. Esse projeto de incentivo à siderúrgica, à semelhança do que
foi aprovado nesta Casa, no que diz respeito a incentivo da refinaria
vem, deputado Raimundo Cutrim, ex-brilhante Secretário de Segurança
do nosso Estado, vem em forma de medida provisória, de novo,
Deputada Nina, um grande equívoco, como eu disse, a medida provisória
é um instrumento emergencial de exceção, o normal é tramitar nesta
Casa projetos de Lei para que possam ser amplamente discutidos com
a sociedade, discutidos nas comissões temáticas, na Comissão de
Constituição e Justiça, na Comissão de Economia, e chamar para cá os
trabalhadores da área siderúrgica, os sindicatos, chamar para cá a
FIEMA e ver em que termos estão sendo negociadas essas ofertas que
o Governo do Estado está dando para as multinacionais se implantarem
no nosso Estado. Então, em primeiro lugar, é um equívoco muito
grande um projeto dessa envergadura ser encaminhado para a
Assembleia na forma de medida provisória que não permite o debate
mais amplo e da forma como está no nosso Regimento que passa a
tramitar no momento em que é publicado no Diário Oficial do Estado
e não no Diário Oficial da Assembleia, praticamente tolhe a iniciativa
dos deputados de apresentar emendas, exceto aqueles que compõem a
Comissão de Constituição e Justiça, e a siderúrgica, sem dúvida, é um
projeto que pode sem dúvida melhorar a economia do nosso Estado, e
nós tínhamos uma expectativa, deputado Rafael Leitoa, que a Vale do
Rio Doce que quando se implantou aqui teve uma série de incentivos
fiscais semelhantes a estes que estão sendo dados a essa multinacional
que pretende se implantar no nosso Estado, nós tínhamos a expectativa,
deputado Eduardo Braide, que essa companhia Vale do Rio Doce fizesse
uma parceria e já tivesse feito uma siderúrgica em nosso Estado, de
maneira a verticalizar a produção, agregar a mão de obra e melhorar a
renda da população do Maranhão, infelizmente, a Vale do Rio Doce
que tantos benefícios tem por parte do governo brasileiro e do governo
estadual no momento de fazer a siderúrgica onde usa o nosso porto,
usa a nossa ferrovia, usa a nossa gente, ela está construindo a siderúrgica
no Ceará com recursos do BNDES e, nesse caso também da siderurgia,
eu tenho um projeto, presidente Humberto, nesta Casa, que como
acontece no estado de Minas Gerais, como acontece no estado do
Amapá, como acontece no estado do Pará, todas essas mineradoras,
deputado Hemetério Weba, pagam uma taxa mineral para o Estado, e
esses recursos, se o Estado aprovar essa lei que eu propus nesta Casa
e que já vigora em Minas Gerais, que já vigora no Pará, que já vigora no
Amapá, o Estado teria uma renda anual de 600 milhões de reais e não
precisaria aumentar imposto de ICMS dos pequenos empresários
maranhenses, mas ela não foi implantada, esse projeto de lei de minha
iniciativa, e ela tem todos esses benefícios. Então o que eu coloco,
deputada Nina, é que na hora de dar esses incentivos, é importante que
uma siderúrgica se implante no estado do Maranhão, mas nós temos
que negociar de maneira que favoreça toda a população do estado, para
que não se implante aqui um enclave e, como eu disse em relação à
refinaria, que se melhore o superávit do Brasil em termos de exportação
e a empresa enriqueça e a população fique vendo navio, é isso que nós
não queremos. Queremos que seja implantada de maneira transparente,
que não seja um enclave, que os empresários maranhenses participem
desse projeto, que os trabalhadores também participem porque a receita
de imposto nós não vamos ter, porque ela vai ter 30 anos de incentivo
fiscal, não vai pagar ICMS, não vai pagar IPVA, não vai pagar ITCD,
não vai pagar imposto nenhum, quer dizer, a receita de imposto desse
empreendimento será zero para o Estado do Maranhão, sendo que
com esses impostos o governo poderia melhorar a estrutura do Estado,
melhorar a saúde, melhorar a educação, mas essa receita não haverá
porque o governo está abrindo mão desses recursos para a implantação
dessa siderúrgica.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
presidente, pela ordem. Tem um orador na tribuna. Eu pediria que
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Vossa Excelência solicitasse silêncio no plenário, uma vez que tem um
orador na tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Os deputados todos estão postos em seus lugares,
deputado. Eu peço às pessoas, que não são deputadas e que ficam
conversando, para manterem o silêncio. Com a palavra, o deputado
Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço,
deputado Humberto. Acho que é um tema muito caro ao deputado
Braide e, portanto, ele quer o silêncio pleno nesta Casa. Mas eu estou
vendo aqui de cima que estou tendo atenção dos nossos colegas e isso
é importante. Então o que eu coloco a todos vocês, senhores deputados
e ao governo do Estado, é que vejam esta Casa... Não é fazer oposição
por fazer oposição, mas que se participe, porque esse é o nosso papel,
deputada Graça, é discutir e melhorar os projetos. O nosso objetivo é
que o Maranhão ganhe e colocar um projeto dessa magnitude em questão
de a oposição é contra, porque é contra e o governo é a favor, porque
é a favor, mas não discutir, isso é diminuir a Assembleia Legislativa.
Deputado Rafael Leitoa, eu tenho uma grande admiração por V. Ex.ª,
um jovem que traz debates técnicos para esta Casa e este seria um
assunto que devia estar sendo debatido de maneira ampla. Eu sou a
favor que a siderúrgica venha, mas, para ela vir, deputado Bira do
Pindaré, ela tem que ter incentivos para diferenciar o estado do
Maranhão de outros estados a fim de que possa competir com os
incentivos que os outros estados dão para esses empreendimentos. Eu
perguntei na Comissão de Constituição e Justiça quais são os incentivos
que os outros estados estão dando para atrair investimentos. São os
mesmos que o governo do Estado do Maranhão está dando: 30 anos de
isenção de ICMS. Nós temos que comparar isso, nós temos que impor
no momento em que a gente dá essa vantagem enorme para essa
multinacional, nós temos que amarrar as coisas, temos que dizer que
quem vai construir empreendimentos são as empresas maranhenses
que tiverem condições de fazer, que os equipamentos quem vai fornecer
são as empresas maranhenses. Nós temos que ter condicionantes para
que realmente esse projeto não seja mais um enclave que se implante
no nosso estado e que o grande ganhador seja o capital multinacional,
e que a população fique sem ter vantagem nesses empreendimentos.
Uma siderúrgica pode sem dúvida trazer as indústrias de transformação
do ferro, do alumínio, melhorar, agregar valor, empregar mais gente,
empregar mão de obra mais qualificada. Mas isso tem que ser tratado
de maneira transparente. Isso tem que ser amarrado. No momento em
que se dão todos os incentivos, esses condicionantes tem que estar no
projeto. E talvez, Deputado Wellington, nós estejamos perdendo uma
grande oportunidade de realmente trazer uma siderúrgica em condições
que favoreça a população do Maranhão. Onde é que vai ser implantada
essa siderúrgica, Deputado Vinícius Louro? Vai ser na Ilha de São Luís,
que tem um ecossistema tão sensível, que tem já explorado, aqui tem a
lama vermelha da ALCOA com não sei quantas bacias de lama vermelha,
e se aquilo implementar no subsolo, vai inviabilizar a água potável na
Ilha de São Luís. Nós vamos implantar isso na Ilha de São Luís ou vai
ser no continente? Isso tem que ser esclarecido. A questão ambiental
hoje é fundamental para o nosso Estado, para o nosso País e para o
mundo. E esses questionamentos têm que ser feitos. E não adianta,
meu amigo Deputado Hemetério Weba, fazer essa discussão depois
que as vantagens forem dadas. Depois que ele já está com o incentivo
todinho, é que a gente vai pedir para ele dar o que a gente quer. Nós
temos que negociar na hora que nós estamos dando os benefícios. Eu
sou a favor da implantação da siderúrgica. Eu acho que pode melhorar
a economia do nosso Estado. Eu acho que pode melhorar a renda da
população do Maranhão. Mas esse processo tem que ser transparente
para que essa siderúrgica não seja mais um enclave no nosso Estado e
que, ao contrário de trazer renda para a população, traga dinheiro para
a multinacional e só sirva para melhorar o superávit do governo
brasileiro. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Deputado Adriano Sarney por dez minutos, sem direito
a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, retorno a esta tribuna para tratar desta
vez da Medida Provisória nº 240, mas gostaria de mais uma vez enfatizar
o absurdo que é o envio dessas medidas provisórias para esta Casa.
Uma quantidade que extrapolou todos os limites do bom senso e que
certamente prejudicará e prejudica o bom combate, o bom diálogo
entre o Executivo e o Legislativo, prejudica a democracia, porque as
discussões na Casa são apequenadas, as comissões são ignoradas, as
frentes parlamentares são excluídas do debate. Então é de fundamental
importância que o Governador Flávio Dino tenha a noção necessária
de que é importante parar esse absurdo de mandar medidas provisórias
para esta Casa. E aqui eu gostaria de ler, Senhor Presidente, um trecho
do livro do contraditório Governador Flávio Dino, aquele que acende
uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu consegui pegar alguns
trechos aqui na internet, porque, como eu disse aqui anteriormente, eu
rasguei a única amostra do livro que existia no Maranhão, infelizmente
porque os professores que estavam aqui presentes pediram para eu
fazer isso. Então rasguei a última e a única amostra que tinha e acho
que o governador Flávio Dino conseguiu vender 10 unidades desse
livro e uma delas caiu na minha mão, porque eu consegui nessas casas
que vendem livros velhos, livros antigos, livros mofados. Mas rasguei,
joguei fora e agora não consigo achar mais porque foi um fracasso esse
livro, porque um livro desse que o sujeito escreve e depois não faz o
que escreveu é realmente um fracasso absoluto em uma carreira de
alguém que se diz intelectual, que quer chegar a algum lugar na esquerda
brasileira. Enfim, ultimamente, senhor Presidente, desculpe porque
vou abrir só um parêntese, ele quis polarizar com Dória. Ridículo, o
Dória nunca vai polarizar com ele, porque Flávio Dino é um, vamos
dizer assim, aspirante a liderança de esquerda, mas que pelas suas
contradições e pela sua falta de intelecto e de inteligência está muito
aquém disso. Ganhou o governo, porque foi uma onda que aconteceu
contra o governo que aí estava, mas que agora todos viram que estão
arrependidos, então Flávio Dino não tem mais chance alguma de voltar
ao governo, porque o que ele é ele não consegue mais desfazer. Mas o
trecho é o seguinte, abre aspas, são as palavras do governador comunista,
do governador que escreve, mas não cumpre o que ele coloca no livro.
“São as Medidas Provisórias compatíveis com o Estado Democrático”?
Questiona Flávio Dino e seu companheiro Damus. “No Brasil, o
autoritarismo possui raízes profundas”. O autoritarismo possui raízes
profundas, ou será que ele está falando dele? Será que ele está falando
do governo dele? Mas vou continuar. “Independentemente de estarmos
sob a vigência de uma ditadura”. Aí o deputado Adriano Sarney vem
aqui e fala de ditadura e o governador fica chateado, mas ele escreveu
que é uma ditadura. “Ou de um regime formalmente democrático, sendo
ambiente propício, pois para que instrumentos normativos
monocráticos sejam manejados ditatorialmente”. Para que instrumentos
normativos monocráticos, leia-se Medidas Provisórias, sejam manejados
ditatorialmente. E aí pergunto ao governador Flávio Dino olhando aqui
a TV Assembleia, e pergunto a ele: Governador Flávio Dino, o senhor
está utilizando de Medidas Provisórias... e hoje aqui estamos para
votar 09 delas, o senhor está manejando artifícios de maneira ditatorial?
O senhor está sendo um ditador, governador Flávio Dino? Porque é
isso que o senhor escreveu em seu livro! O senhor, governador, está
sendo ditador? Vamos ver se ele responde essa pergunta, importante.
É uma pergunta importante para se fazer. Isso sacramenta e me dá
legitimidade de subir a esta tribuna e o chamar de ditador, me dá
legitimidade de fazer isso. Mas vou continuar um outro trecho e “nesse
livro são criticadas aqui as Medidas Provisórias. Esse livro que está
aqui é um fruto da ditadura militar”. Então. Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Deputado
Adriano, mais uma vez, parabenizar pelo seu discurso que de forma
clara, desmonta mais uma vez essa farsa. Esse governador que é tão
incoerente que diz uma coisa e faz outra totalmente diferente. Foi
assim na campanha de 2014, apoiou vários candidatos e no final mostrou
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que estava só do lado da ex-Presidente Dilma e agora está tentando
fazer a mesma coisa. Isso mostra só a face do governador da incoerência.
V. Ex.ª bem lembrou do livro que ele fez e que ele foi bem claro,
enquanto deputado federal, que Medida Provisória era questão ditatorial
e ali depois que ele assumiu agora a cadeira do Palácio dos Leões, ele
mostrou que rasgou a própria biografia, mas isso aí não vem de agora.
A promessa que ele fez de campanha em 2014, Deputado Adriano, da
questão de conquistar voto do eleitorado, prometeu a PEC 300 dos
policiais militares e os policiais militares acreditaram que a PEC 300 ia
equiparar o salário de um policial distrital ao policial, de colocar em
todos os patamares da Polícia Militar, pegar como parâmetro o salário
do policial distrital e colocar no Maranhão, isso aí é uma PEC 300 que
estava tramitando lá em Brasília, inclusive ele disse que, assim que
assumisse o Palácio dos Leões, a primeira coisa que ele ia mandar para
esta Casa seria fazer uma PEC 300 estadual e aqui quem apresentou
fui eu, V. Exa. foi uma das pessoas que assinaram, só para mostrar a
incoerência e mostrar que V. Exa. desmascara, desmascara e, a cada dia
que passa, o povo do estado do Maranhão está conhecendo o governador
que aí está, é o governador de todos eles.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Obrigado,
deputado Sousa Neto, e gostaria de incorporar essas suas palavras ao
nosso discurso. Bom, para finalizar, senhor presidente, o meu último
minuto que resta, eu quero continuar nessa tangente técnica utilizando-
me aqui da legalidade, do direito, do que foi escrito provando, lendo
trechos de depoimentos do próprio governador, mas quero dizer e
lembrar a todos os maranhenses, aqueles que não estão tão acostumados
com o processo legislativo, que para o governador editar uma medida
provisória e aí isso está na nossa Constituição Estadual e na nossa
Constituição Federal o objeto precisa ter relevância e precisa ter
urgência. Para finalizar, senhor presidente, lógico que eu sou um
defensor da iniciativa privada, da geração de emprego e renda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, um minuto a V. Ex.ª para terminar o seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Ok. Vou
terminar, senhor presidente. Achar que o emprego, a renda e a iniciativa
privada vão nos levar realmente a um Maranhão melhor e não a máquina
pública, esta que está aí, que precisa trabalhar para o povo de forma
eficiente no que diz respeito à questão pública, lógico que eu sou a
favor de uma siderúrgica no Maranhão, mas por que o governador
Flávio Dino vai editar uma medida provisória? Qual é a relevância e a
urgência de uma medida provisória em vez de um projeto de lei que
levaria mais um mês para ser votado nesta Casa depois de algumas
discussões importantes, inclusive com os próprios representantes da
empresa? Porque aqui ele diz: com os potenciais investidores, mas não
fala quem são os potenciais investidores. Quem são eles? Eles são os
chineses? Eles são os indianos? Eles são os brasileiros ou são fantasmas,
deputado Wellington? Por que cadê? Deputado Sousa Neto, são os
investidores fantasmas ou investidores camaradas? Não sei. Nós nunca
os vimos aqui, senhor presidente. Eu vou retornar novamente a esta
tribuna e vou aprofundar mais essa questão técnica da medida
provisória. Muito obrigado pela tolerância.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Questão de
Ordem, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de Ordem ao deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Eu só queria que V. Ex.ª registrasse a presença da liderança
política Ricardo, da cidade de Tuntum, na galeria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O deputado Ricardo está por onde? Também tenho o
prazer de receber o meu amigo Ricardo de longas datas. Seja bem-

vindo a esta Casa. Sempre será bem-vindo. Para encaminhar a votação,
a deputada Andréa Murad, depois o deputado Braide. Deputado Braide
primeiro, depois é V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia e
internautas que nos assistem, nós iremos analisar agora, senhoras e
senhores deputados, a Medida Provisória nº 240/2017 que trata
exatamente do sistema tributário para a implantação do complexo
siderúrgico de produção integrada de aço e derivados, estabelecido no
estado do Maranhão, no âmbito do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de
transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS.
Traz a referida Medida Provisória, Deputado Max Barros, como bem
lembrado por V. Ex.ª, uma série de incentivos aos investidores que
querem implantar um Complexo Siderúrgico, ao que já foi divulgado,
no município de Bacabeira. Prevê, no seu artigo 1º, o seguinte: Fica
concedido incentivo fiscal no âmbito do imposto sobre operações
relativas à situação de mercadorias e sobre prestação de serviços de
transportes interestadual e intermunicipal de comunicação - ICMS em
conformidade com essa Medida Provisória, para complexo industrial
que venha a ser implantado e alcance em sistema de produção
integrada pelo menos três dos seguintes itens. E aí vêm os itens. Inciso
I: Aço e produtos siderúrgicos. Inciso II: Materiais para
transformadores e equipamentos elétricos; Inciso III: Cimento a partir
da escória da siderurgia; Inciso IV: Aço siliconado ou similar; Inciso
V: energia elétrica. E aí, Deputado Max Barros, eu chamo a primeira
atenção: todos esses benefícios, que serão dados a essa empresa que
vem se instalar no complexo siderúrgico, isenção de ICMS durante 30
anos, isenção de imposto de doação e causa mortes, isenção de IPVA,
uma das atividades, Deputado Max Barros, que estará incluída é
exatamente a produção de cimento a partir da escória da siderurgia. E
aí eu pergunto, Deputado Max Barros, será que as indústrias que estão
instaladas no Maranhão, que produzem cimento e a gente sabe que
existem, têm hoje o mesmo tratamento que será dado a essas empresas?
Porque aí eu vou fazer minhas as suas palavras, eu não sou contra a
vinda de nenhum empreendimento para cá, mas por que o que está
vindo agora vai ter cinquenta vezes mais benefícios do que aquele que
luta todos os dias para tentar sobreviver? Com uma diferença, Deputado
Max Barros, o que está funcionando hoje já recebeu dois aumentos de
ICMS e o que vai vir vai ser isento do pagamento de ICMS. Talvez
seja por isso, Deputado Max Barros, que essa matéria veio através de
uma medida provisória e não de um projeto de lei, para que não houvesse
a discussão nas comissões, para que não houvesse a participação das
indústrias que estão instaladas no Maranhão. Aqui tem vários deputados
que são da região tocantina, conversem com as guserias da região de
Açailândia, que eu tive a oportunidade já de receber representantes de
trabalhadores da região. Os benefícios que serão dados, Deputado
Max Barros, para instalação dessa indústria siderúrgica são
infinitamente maiores aos que já estão instalados e lutam todos os dias
para sobreviver. E o que tem acontecido? Desemprego. Todo mundo...
Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, senhor
presidente, exatamente... O Deputado Wellington estava presente, o
Deputado Marco Aurélio acho que estava presente, o Deputado Sérgio
Vieira, que aqui então tinha uma cadeira nesta Casa estava presente. E
nós vimos, Deputado Wellington, exatamente a crise do setor siderúrgico
maranhense. E nessa audiência pública ficou muito claro que é
exatamente, Deputado Max Barros, os incentivos, um momento de
crise, Deputado Max Barros, é exatamente a hora para o poder
Executivo, o Governo do Estado, o Governo Federal, os municípios
chegarem e apoiar as indústrias que já estão se instalando, porque o
que não é justo, Deputado Max Barros, é quem está funcionando hoje
ter que pagar dois aumentos de ICMS e para as que vão vir de fora
agora 30 anos de isenção de ICMS. Então isso nada mais nada menos,
Deputado Sousa Neto, é uma concorrência desleal. Então fica aqui,
senhoras e senhores deputados, a nossa repulsa, a nossa indignação
por essa matéria estar sendo tratada por uma Medida Provisória. Como
disse, senhor Presidente, no começo do pronunciamento, ninguém,
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deputado Wellington, absolutamente, eu tenho certeza que nenhum
deputado estadual é contra a vinda de novos investimentos para o
Maranhão. Agora, isso tem que ser discutido. Conversaram com as
empresas siderúrgicas de Açailândia? Conversaram com as indústrias
de cimento que ficam lá no município de Codó? Conversaram com
outras indústrias que serão afetadas, deputado Antônio Pereira, e que
poderiam na discussão dessa série de incentivos que está sendo dada
pelo Governo do Estado também receber uma parte dos incentivos
para poder não ter a concorrência desleal, deputado Wellington? Mas,
infelizmente, e aí volto à crítica, o Governo do Estado já editou este
ano, deputado Sousa Neto, 25 Medidas Provisórias, mais do que o
número de Projetos de Lei do Poder Executivo que foram 24. Então
como é que pode, senhores deputados? Edita Medida Provisória, não
dá oportunidade da ampla discussão nesta Casa. E o mais grave, não
discute, antes de mandar essas matérias para cá, com quem deveria
conversar. Eu pergunto, fiz o primeiro desafio com a Medida 239 e
vou fazer novamente com a Medida 240, deputado Sousa Neto. Eu
quero que alguém me traga a informação de que esse assunto foi tratado
pelo Conselho Empresarial do Maranhão, onde lá nós temos
representantes da FIEMA, representantes da Associação Comercial
do Maranhão. E aí, deputado Wellington, por isso fica claro que a
Medida Provisória que passou na CCJ agora e que virá ao Plenário, o
Governo do Estado fez questão de impedir que um representante da
FIEMA fizesse parte do Conselho. É exatamente para que as medidas
sejam tomadas de forma ditatorial, como estão sendo tomadas. É
exatamente para que os acordos que estão sendo feitos aconteçam só
entre o governo e quem vem de fora. Mas a pergunta que fica, senhores,
e aí eu quero lembrar a cada um de V. Exas a forma como esses incentivos
está sendo dada sem o devido repasse de parte desses incentivos para
as empresas que já estão instaladas no Maranhão, vai levar a uma
concorrência desleal e vai levar a uma quebradeira e desemprego. E é
exatamente por isso, senhor Presidente, o apelo que fazemos para que
o Governo do Estado comece a encaminhar essas matérias...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, V. Exa já estourou dois minutos e meio.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concluo,
senhor Presidente. É exatamente por isso que faço o apelo ao Governo
do Estado para que essas matérias possam ser encaminhadas por meio
de Projeto de Lei. Certamente, deputado Wellington do Curso, nós
teríamos realizado uma audiência pela Comissão de Administração
Pública e Relações de Trabalho para ouvir os trabalhadores da área, da
crise que foi implantada lá na siderurgia da região de Açailândia.
Ouviríamos os trabalhadores que estão lutando por seu emprego na
indústria do cimento. Porque aqui está muito claro, senhor Presidente,
para finalizar, o item 3 diz o seguinte...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, V. Exa precisa finalizar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concluo,
senhor Presidente. Aqui está muito claro: Produção de cimento a partir
da escória da siderurgia. Ora, deputado Max Barros, 30 anos de isenção
de ICMS, isenção de imposto sobre doação, isenção de IPVA, vamos
ver como é que está a situação da empresa que está implantada há
vários anos no Maranhão tentando manter os empregos, senhor
Presidente. Eram essas as considerações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa, por cinco minutos sem direito a
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, eu estou estarrecida com essas medidas provisórias enviadas
para esta Casa, deputada Graça Paz, nove medidas provisórias para
serem votadas, para enfiarem goela abaixo dos deputados. Só ano de
2017, o governador já enviou para esta Casa 25 medidas provisórias,

ou seja, é um verdadeiro absurdo contra 24 projetos de lei. E qual é a
diferença para as pessoas entenderem a questão da medida provisória?
A medida provisória não passa em discussão, ela vem para o plenário,
ele tem a maioria. Pronto, está aprovado. O projeto de lei tem que ser
discutido nas comissões, os deputados têm que entender o projeto, o
governador que fez um livro, porque hoje ele tirou o livro de circulação
porque ele não cumpre nada do que ele diz, inclusive o título do livro
era Medidas Provisórias no Brasil, onde ele condenava a medida
provisória e hoje o governador Flávio Dino governa por meio de medidas
provisórias, ou seja, um verdadeiro ditador, essa Assembleia, deputado
Adriano Sarney, hoje só serve para dar título de cidadão e medalha
Manuel Beckman, ela não serve para absolutamente mais nada, ela só
serve para dar título de cidadão e dar medalha de mérito, a Assembleia
só faz sim senhor, governador, obedeço, Governador”. Eu quero apostar
quantos deputados que estão aqui nesta Casa sabem do que se trata
essas Medidas Provisórias, eles nem leem, não sabem absolutamente
do que se trata, vai votando sim, sim, sim, sim e não entendem
absolutamente nada do que o governador está jogando aqui para esta
Assembleia passar vergonha, porque o que esta Assembleia passa, é
vergonha. Utilizar de Medida Provisória, sem tramitação necessária
nesta Casa, sem passar pelas Comissões, sem projetos que passem
pela Comissão, é colocar goela abaixo dos deputados e dizer: “vocês
não valem nada, vocês estão aí sob minhas ordens e se quiserem
continuar tendo suas emendas, obedeçam ao que eu estou dizendo e
votem a favor do Governo”. Parabéns, Deputados e Deputadas, eu
tenho certeza de que os eleitores de vocês estão vendo isso, e ano que
nas urnas vão dar resposta necessária para essa pouca vergonha, vão
dar as respostas para vocês e para o governador de vocês. Ditador,
governador ditador, governador que está arrasando com o Maranhão.
Ninguém aqui é contrário a colocar uma siderúrgica no Estado, mas
esses empregos vão ser para os maranhenses? Isentar, por 30 anos, o
ICMS dessas empresas e os que estão penando, quase fechando suas
empresas aqui, pelo contrário, ele castiga aumentando o ICMS dessas
empresas. Então, Senhoras e Senhores Deputados, pelo menos, uma
vez a mão na consciência, não se humilhem mais, não se agachem mais,
isso já está chegando ao fim, graças a Deus. E eu espero que neste fim,
V. Ex.ªs realmente pensem na vergonha que vão fazer para a história.
Não é agora não, é para a história. Governadores achacados pelo
governador. Deputados simplesmente dando “sim, senhor” para
governador. Deputados esses que não merecem um voto na próxima
eleição dos eleitores. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor presidente, Questão de Ordem. Conferência de quórum para a
próxima matéria. Não estou falando de encaminhamento. Estou falando
de verificação de quórum para a próxima matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos zerar o painel.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Bloco Independente em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Inscrito para discutir a Medida Provisória nº 241/17,
de autoria do Poder Executivo, deputado Wellington do Curso, por dez
minutos com direito a apartes. A pedido do Deputado Othelino, quero
anunciar a presença do Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Moisés
Ventura, o Vereador e Presidente da Câmara, Antônio Borba, e os
Vereadores Abidiel, Osmar Ramos, Martito, Eudes e Richard Muniz.
Que todos sejam bem-vindos a esta Casa. Com a palavra, o Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
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Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanha através da TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia! Senhor Presidente, eu fiz a minha inscrição para
discutir a Medida Provisória nº 241. E ela trata, dispõe da contratação
por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração
penitenciária estadual, nos termos do Inciso IX, do artigo 19 da
Constituição Estadual. Senhor Presidente, a nossa Constituição
Federal, no artigo 37, a constituição pública, direta e indireta, de qualquer
dos Poderes da União, do Estado, dos municípios, é regida e obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência. E a investidura em cargo público ou emprego depende da
aprovação prévia de concurso público. Então vejam, não sou eu que
estou dizendo, é a Constituição Federal do nosso País, que é bem clara
que, para a investidura em cargo público, há a necessidade de concurso
público. E quando o Governador Flávio Dino assumiu o Governo do
Estado e no seu primeiro pronunciamento, no dia 01 de janeiro, no
Palácio dos Leões, ele destacou e ressaltou a importância da
administração pública. A importância dos servidores públicos para a
administração pública, a valorização do servidor público. E destacou
naquele momento, Deputada Graça Paz, que iria realizar concurso
público para várias áreas. E anunciou na época o grande déficit, uma
grande carência, uma grande necessidade que o Estado do Maranhão na
época e que permanece, que era o concurso na área de saúde, por
exemplo. O último concurso na área de saúde, só para se ter uma ideia,
foi em 1993, há 24 anos. E o que o Governador fez até o presente
momento, três anos de governo? Passou por cima do que ele havia
falado no ato da posse. E o que ele tem feito? Contratações temporárias,
contrações precárias seletivas. Mas vou trazer para um recorte local,
vou trazer para a pauta na discussão na manhã de hoje, que é essa
medida provisória. A medida provisória dispõe sobre a contratação
por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração
penitenciária estadual. Ora, ora, ora, senhores! Fazer uma contratação
temporária, uma contratação precária, uma seletivação para um médico,
para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem já é contraditório do
que ele anunciou quando assumiu o Governo do Estado. Mas, deputado
Adriano Sarney, é uma atividade atípica o trabalho na Penitenciária, ou
nas Penitenciárias, no sistema prisional, há necessidade de um
treinamento, há necessidade de um curso, há necessidade de cuidados
e atenção totalmente especial. E o governador Flávio Dino já teve
tempo suficiente em quase 03 anos de governo para realizar concurso
público. O deputado Bira questionou, quer ocupar a tribuna, sobre o
nosso posicionamento, se somos contra ou favor à Medida Provisória?
Sou contra a Medida Provisória em tela. Contra por quê? Porque nós
temos aqui na Medida Provisória jogado no ralo, jogado no chão o que
justificaria a Medida Provisória. Qual o caráter emergencial dessa
Medida Provisória? Qual é a urgência dessa Medida Provisória já que
o governo, deputado Adriano Sarney, teve tempo suficiente para a
realização de concurso público e não o fez. De forma irresponsável, de
forma desatenciosa não fez, não o fez em tempo hábil. E aí o que
justifica uma Medida Provisória para a contratação temporária, para
um prazo determinado de mão de obra para trabalhar no Sistema
Prisional no Estado do Maranhão? E fica a pergunta ao Governo do
Estado, o que justifica? E vamos mais uma vez bater na mesma tecla
usurpando as nossas atribuições regulamentares, regimentais,
constitucionais: 25 Medidas Provisórias só em 2017. Só no presente
Diário Oficial são 09 Medidas Provisórias. E deputado Adriano, eu
comentei na discussão anterior que a quantidade de Medidas Provisórias,
retirando a nossa atribuição de legislar, usurpando os nossos poderes,
é melhor fechar esta Casa. A Assembleia Legislativa está se
transformando em um puxadinho do Palácio e não podemos permitir
isso. E mais ainda, Projetos de Lei de autoria do deputado Adriano
Sarney, deputado César Pires, deputado Eduardo Braide, dos deputados
desta Casa não são sancionados pelo governo do Estado. São boicotados
pelo governo do Estado, são barrados pelo governo do Estado. Passam
pela apreciação na CCJ, deputado Max Barros, Projetos de Lei que
foram estudados, que foram exauridos nas comissões, recebe o parecer
favorável e depois não recebe a sanção do governo do Estado. E o

governo do Estado submete a elevada deliberação de V. Exa. o texto da
presente Medida Provisória, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público no âmbito da administração. Deputado
Max Barros, eu pergunto, deputada Andréa Murad, qual o excepcional
interesse do governo do Estado em mandar uma Medida Provisória
para contratação temporária, para a contratação de servidores, de mão
de obra para o sistema prisional? Por que o governo do Estado não fez
em 03 anos a realização de concurso público? Tendo em vista a delicada
situação do Sistema de Segurança do Estado e do Sistema Prisional.
Deputado Sousa Neto, nós chamamos a atenção para as várias fugas
dos três anos de Governo Flávio Dino, derrubaram o muro, foram mais
de trinta fugas e até hoje uma fuga que não foi explicada se houve
participação de servidores, se houve participação do Sistema Prisional.
Então, o Sistema Prisional, que é delicado, o Sistema Prisional que
requer cuidados e não é por meio de Medidas Provisórias, senhores
deputados, senhores pares, que vamos solucionar a situação do Sistema
Prisional do Estado do Maranhão, e é por isso que o deputado
Wellington é contra essa Medida Provisória. E já faço a solicitação do
Bloco Independente, deputado Max Barros, com argumentos, não estou
sendo só por ser contra, estamos sendo contra com os argumentos
necessários. O Governo do Estado do Maranhão teve tempo suficiente
para elaborar o projeto e encaminhar a esta Casa para que nós possamos
apreciar, para que nós possamos aprovar o projeto de lei e a criação de
concurso público para o Sistema Prisional no Estado do Maranhão. O
Governador Flávio Dino, no seu artigo 1º, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, deputado Max Barros, eu
pergunto: Cadê o planejamento do estado? Ao assumir o Governo do
Estado, em janeiro de 2015, e não fez nenhum planejamento já se
passaram quase três anos e não tem planejamento, como que já se
passaram quase três anos e agora ele vem com essa lorota, com essa
Medida Provisória solicitando a necessidade temporária e excepcional
de interesse público para administração penitenciária estadual, para
efetuar contratação de pessoal, por tempo indeterminado, nas condições
de prazos previstas nessa Medida Provisória? Considera-se necessidade
provisória de excepcional e interesse público a contratação de auxiliares,
técnicos, no âmbito do sistema penitenciário, desde que não existam
os candidatos aprovados em concurso público, devidamente
habilitados. Ora, ora, ora como que o governo edita uma Medida
Provisória, traz para esta Casa e ele acusa o próprio golpe, a falta de
planejamento para com a administração pública, o respeito à
Constituição Federal no seu Artigo 37, que é bem claro, há necessidade,
vou concluir, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, na Constituição Federal, no seu Artigo 37, que é bem
clara, quando ela diz que a investidura em cargo ou com emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos. E é por isso que somos contra essa medida
provisória, que essa medida provisória é engodo, Deputado Max Barros,
essa Medida Provisória é um engodo, uma enganação e um tapa buraco,
um tapa buraco porque o Governo do Estado teve tempo suficiente
para realizar concurso público, para fazer com que a administração
pública do Estado do Maranhão não necessitasse nesse momento de
mais uma edição, de mais uma medida provisória. Era o que eu tinha
para o momento, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edilázio, dez minutos com direito a aparte.
Deputado Sousa Neto, dez minutos com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente, mais uma vez subo a esta tribuna. A gente
está discutindo aqui uma pouca vergonha, uma medida provisória que
chega a esta Casa para ser discutida e que diz: Submeto à elevada
deliberação de V. Ex.ª o texto da medida provisória que dispõe sobre a
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contratação, por tempo determinado... Preste atenção vocês todos.
Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
no âmbito da Administração Penitenciária Estadual nos termos do
Inciso IX do Artigo 19 da Constituição Estadual. A medida regulamenta
a contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, resolvendo
divergências normativas no que diz respeito à aplicabilidade da
previsão contida. Eu subo a esta tribuna, senhor presidente, com toda
a tranquilidade do mundo porque, deputado Wellington, nobres, caros
jornalistas, essa contratação temporária é o retrato de uma denúncia
que fiz junto ao Ministério Público de uma instituição chamada Funcap,
que foi contratada para fazer o concurso público dos agentes
penitenciários tendo sido denunciada em nove estados, denunciada e
condenada a devolver aos cofres públicos. Até no Ministério Público
Federal a Funcap foi denunciada e condenada, por isso, deputado
Adriano Sarney, eles contrataram para cá. Com a denúncia que eu fiz,
a Secretaria de Administração Penitenciária simplesmente manda para
esta Casa uma medida provisória pedindo a contratação temporária
porque não tem capacidade para fazer concurso público. Quando eu
denunciei, inclusive, puxando a linha toda da Funcap, deputada
Francisca Primo, foi descoberto que esta mesma instituição pelo mesmo
diretor tinha um filiado do PCdoB, que era do Rio de Janeiro, ligado ao
ex-ministro do Esporte, Orlando Silva. Eis a explicação para uma medida
provisória tão absurda chegar nesta Casa, deputado Max. Talvez Vossa
Excelência não soubesse, mas eu falo com propriedade. Essa contratação,
a que eu sou contra, foi por causa da denúncia que eu fiz da FUNCAP,
que foi denunciada em nove estados e condenada até pelo Ministério
Público Federal. E ela foi contratada, mais grave ainda, por dispensa de
licitação. Que uma das coisas básicas da dispensa de licitação é ter a
idoneidade, Deputado Max Barros. E é uma empresa suja, foi contratada
assim mesmo pelo Governo comunista. E o que aconteceu? Fizeram
um seletivo pela nova empresa chamada EBADE. Inclusive a EBADE
fez o seletivo da Saúde da EMSERH. Então quando essa Medida
Provisória chegou aqui eu não fui pego de surpresa, Deputado Eduardo
Braide, eu já sabia que isso ia acontecer. Falo com propriedade, porque
depois que se toma uma atitude dessas, que vê que o Ministério Público
está investigando essas empresas ligadas ao Governo do Estado do
Maranhão, é que eles mandam para cá um absurdo desses, que eu faço
questão de ler. Artigo 1º: para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público a administração penitenciária estadual
poderá efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado nas
condições e prazos previstos nessas Medidas Provisórias. Tempo
determinado, tempo que algum camarada do PCdoB estiver
desempregado e eles vão saber a quantidade e o tempo que ele pode
ficar no cargo. Segundo: considerando-se necessidade temporária de
excepcional interesse público, a contratação de auxiliares e técnicos
no âmbito do sistema penitenciário - ou seja, deve ser filiado do PCdoB
- desde que não existam candidatos aprovados em concurso público.
Como assim? E devidamente habilitado, não precisa ter concurso
público, basta ser filiado eu acho do PCdoB, ser aliado e está
desempregado. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos
da med ida provisória será feito med iante processo seletivo
simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive, por meio do Diário
Oficial do Estado. E que também deve estar constando as fileiras do
Partido Comunista, porque deve ser algum filiado do Partido Comunista
também para ser contratado. Parágrafo Único, que é o mais interessante:
a contratação de pessoal poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica, científica do profissional, mediante análise do
curriculum vitae. Isso aqui nada mais é do que no período eleitoral
colocar filiados do Partido Comunista para trabalhar em algum cargo
do Governo. E agora eles estão criando essa medida provisória para
chamar através de curriculum, sem concurso e sem seletivo, Deputado
Hemetério Weba. Artigo 4º: as contratações serão feitas por tempo
determinado e programáveis, desde que não ultrapassem o prazo de
quatro anos. Ou seja, o período eleitoral. Essa é a Medida Provisória
que está tramitando aqui na Casa nada mais é do que uma Medida
Provisória meramente eleitoral. Contratação temporária, primeiro eles
deveriam, o governo, era baixar uma nota para saber o porquê de
contratar uma empresa que não tenha nenhuma capacidade para fazer

concurso público e seletivo e foi contratada. Essa empresa que foi
condenada em 09 Estados do Brasil e foi contratada por dispensa de
licitação aqui no Maranhão, no governo comunista. A denúncia que fiz,
e isso prejudicou mais de 100 concurseiros, mais de 100 pessoas que
fizeram o concurso público para agente penitenciário, depois disso
fizeram um seletivo que tem tempo de dois anos para serem cumpridos
e agora essa pouca vergonha dessa Medida Provisória que aqui estão
criando contratação temporária para auxiliares e técnicos do sistema
penitenciário. Por quê? Porque ainda não responderam os
questionamentos do Ministério Público sobre a contratação dessa
Funcab e Ibade, deputado Léo Cunha. E é isso que eu queria dizer.
Tecnicamente eles não têm a mínima condição, nem moralmente,
deputado Eduardo Braide, nem moralmente porque estão arrolados na
justiça para responder sobre a contratação de uma empresa que não
tem a mínima capacidade de fazer concurso público, nem seletivo e foi
contratada pelo governador Flávio Dino para fazer contratação
temporária, tempo de 04 anos para poder ser avaliado pelo currículo.
Ou seja, ano eleitoral, mais penduricalhos para o governador, esse
governador comunista e esse governador que enganou a todos os
maranhenses. Mas ano que vem vai ser dada a resposta. Fica aqui a
minha indignação por essa Medida Provisória ter chegado nesta Casa
desse modo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Para encaminhar votação o deputado Wellington. Bloco
Independente, cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
deputados. Senhor Presidente, mais uma vez falando da incoerência do
Governo do Estado com relação à administração pública e da Medida
Provisória em tela. A Medida Provisória dispõe sobre a contratação
por tempo determinado de pessoal para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito da administração
penitenciária. Deputado Sousa Neto, deputado Adriano Sarney, diante
das fugas na Penitenciária de Pedrinhas por que não foi realizado o
concurso público naquele instante, naquele momento? Feito um estudo,
um planejamento e mandado para esta Casa, um Projeto de Lei criando
as vagas para que nós pudéssemos aprovar a realização do concurso
público para agente penitenciário, para auxiliar, para técnico para a
área administrativa. Quase 3 anos de governo e não houve planejamento
para o sistema prisional, quase 3 anos de governo e não houve sequer
a preocupação em mandar para esta Casa um Projeto de Lei criando os
cargos, criando as vagas, para que pudesse ter discutido na Comissão
de Administração, na CCJ, tendo em vista a necessidade e a situação
delicada que o sistema prisional já viveu e ainda pode e tem resquícios
do passado como foi o caso da última fuga na penitenciária em Pedrinhas.
Então, nós não compreendemos a urgência, a necessidade dessa Medida
Provisória, nós compreendemos sim que o governo do Estado deveria
ter tido o planejamento, feito o planejamento e ter encaminhado para
esta Casa para que pudéssemos apreciar com mais tempo, com mais
cautela. E não compreendemos quais os meandros, quais as situações
dessas contratações temporárias desse seletivo. Para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, a
administração penitenciária estadual poderá efetuar contratação de
pessoal por tempo indeterminado nas condições e prazos previstos
nessa medida provisória. Considera-se necessidade temporária,
excepcional e interesse público a contratação de auxiliares e técnicos
no âmbito do sistema penitenciário, desde que não existam candidatos
aprovados no último concurso público e devidamente habilitados. O
recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos dessa medida
será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla
divulgação, inclusive por meio de Diário oficial do Estado. Senhoras e
Senhores, é uma área delicada do Estado, é uma área de segurança, é
uma área que requer cuidados. Não podemos estar colocando na
administração pública, no sistema prisional contratações temporárias,
contratações precárias, por meio de seletivo, homens e mulheres para
trabalhar em nossas delegacias, no nosso sistema prisional, no sistema
carcerário do Maranhão, pessoas contratadas, por meio de seletivo, há
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necessidade do concurso público, necessidade do treinamento,
necessidade de um curso de formação para que esses servidores, esses
funcionários possam trabalhar de forma correta. Já vou concluir, Senhor
Presidente. Deputado Raimundo Cutrim, V. Ex.ª, que foi secretário de
Segurança Pública, é inadmissível votar uma Medida Provisória dessa,
Deputado Raimundo Cutrim, uma medida provisória que vai colocar
nas nossas penitenciárias, nas nossas delegacias, servidores contratados,
seletivados que não sabem nem o que é segurança pública, precisamos
dar atenção à segurança pública e todos os dias eu ouço o Deputado
Raimundo Cutrim na tribuna desta Casa, logo do outro lado e fazendo
críticas pontuais ao Governo do Estado, críticas à segurança pública
como homem conhecedor da segurança pública. Deputado Raimundo
Cutrim, o Bloco Independente vota contra essa Medida Provisória. O
deputado Raimundo Cutrim possui história na segurança pública. V.
Ex.ª não pode ser a favor dessa medida provisória que vai de encontro
ao que o governo tem falado, tem dito, tem empregado na sua
administração pública. O governo do Estado deve retirar essa medida
provisória e mandar para esta Casa um projeto de lei criando os cargos,
criando as vagas e essa solicitação. Peço a atenção de todos os
deputados que é mais uma medida provisória arbitrária e ditatorial.
Deputado Raimundo Cutrim...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos encerrar. Já passou um minuto e
meio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Raimundo Cutrim, o governador, com essa medida provisória,
retira os poderes do deputado Raimundo Cutrim, do deputado Max
Barros e de todos os deputados desta Casa. Estão tirando o nosso
poder de legislar, estão tirando as atribuições desta Casa. Vamos fechar
as portas da Assembleia, vamos fazer um puxadinho lá no palácio e
vamos todos para o palácio a partir de amanhã. O Bloco Independente
é contra essa medida provisória do governo do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu estava tentando
falar, senhor Presidente, presidente. Estava gritando aqui. Senhor
presidente, pela ordem, verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Zera o painel e os deputados confirmem presença.
Medida Provisória nº 242/2017, Mensagem Governamental nº 056/
2017, de autoria do Poder Executivo, transporte escolar de indígena.
Para discutir o Deputado Wellington do Curso, 10 minutos com direito
a apartes. Logo após, o Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, galeria, imprensa
que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa que
difunde as nossas ações do Parlamento Estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia.
Senhor Presidente, eu quero e vou discutir a Medida Provisória 242.
Institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Indígena
no Estado do Maranhão e dá outras providências. No uso das
atribuições que confere o art. 1º, Inciso I do art. 42 da Constituição
Federal, adota a seguinte Medida Provisória: Fica instituído o Programa
Estadual de Apoio ao transporte escolar indígena no Estado do
Maranhão, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação com
objetivo de propiciar acesso aos meios de transporte e transferir
recursos financeiros diretamente aos municípios que realizem, nos
seus respectivos territórios, o transporte escolar de alunos indígenas
da rede pública estadual, em caráter complementar ao repasse do
programa nacional de apoio ao transporte escolar. E aqui eu faço um
questionamento, Senhor Presidente: qual a preocupação do Governador
Flávio Dino com os índios do Maranhão? Deputado Adriano Sarney,

eu pergunto a V.Exa., qual a preocupação do Governador Flávio Dino
com os índios no Estado do Maranhão? Deputado Max Barros, qual a
preocupação do Governador Flávio Dino com os índios do Maranhão?
Deputado Zé Inácio, qual a preocupação do Governador Flávio Dino
com os Índios do Maranhão? Deputado Rafael Leitoa, qual a
preocupação do Governador Flávio Dino com os índios no Estado do
Maranhão? Eu respondo a V. Exas., eu respondo. O Governador Flávio
Dino, ao assumir o Governo do Estado, ao fazer o discurso no Palácio
dos Leões no dia 1º de janeiro de que seria o Maranhão de todos nós,
que os leões não iam mais rugir para a população, ele falou que iria dar
atenção a todos, sem distinção. E eu acreditava naquele momento que
os índios também estavam incluídos, que os índios também faziam
parte, que os índios seriam contemplados com políticas públicas, mas
vexatoriamente, vergonhosamente não foi isso que aconteceu. Deputado
Zé Inácio, no início do mês de julho de 2015 esta Casa foi ocupada de
forma pacífica, de forma educada por índios de várias tribos. Eu fui o
primeiro a me dirigir aos índios, conquistamos a confiança dos índios
que ocuparam a galeria desta Casa e se acorrentaram na galeria da
Assembleia Legislativa, deputada Francisca Primo. Poucos foram os
deputados que foram falar com os índios, entre eles o deputado
Wellington, deputado Zé Inácio, deputado Adriano Sarney, deputada
Andréa Murad, deputado Sousa Neto, deputado Eduardo Braide. Se
não me falha a memória foram 06 deputados que foram até os índios
ouvir as suas demandas, as suas súplicas, os seus questionamentos. E
ali ficou bem latente o descaso do Governo do Estado com a sua
população indígena, com a população indígena do estado do Maranhão.
Os índios faziam várias reivindicações, como a construção de escolas
nas aldeias indígenas, nas áreas indígenas, o transporte escolar nas
áreas indígenas, a preocupação dos índios. E o mais importante,
deputado Adriano Sarney, não foi a Assembleia Legislativa que foi até
às tribos indígenas, às áreas indígenas. Não foi o Governo do Estado
que foi até os índios. Mas ele foi antes, ele foi pedir voto dos índios.
Foi à região dos índios pedir votos aos índios, mas ele não voltou
depois para saber as demandas e muito menos fazer políticas públicas
voltadas para os índios. O que o governador do Estado fez? Virou as
costas para os índios. E respondo a pergunta que fiz aos deputados:
qual a preocupação do Governador do Estado do Maranhão com os
índios do nosso Estado? Nenhuma. Nenhuma preocupação. Deputado
Wellington, V. Exa está dizendo que o governador do Estado não tem
preocupação com os índios? Estou dizendo e provo. Por quê? Os
índios ocuparam a galeria desta Casa no início do mês de julho de 2015
e só desocuparam a galeria desta Casa fruto da negociação e fruto da
confiança que foi depositada sobre os ombros, inicialmente do deputado
Wellington e do deputado Zé Inácio. Deputado Zé Inácio que se encontra
na tribuna desta Casa e que não me deixa faltar com a verdade. Os
índios ocuparam a galeria desta Casa, se desacorrentaram em decorrência
da confiança que depositaram sobre os ombros do deputado Wellington
e do deputado Zé Inácio. O deputado Zé Inácio à época Presidente da
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, que de forma briosa, de
forma responsável conduziu tão bem, em nosso primeiro ano nesta
legislatura, a Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Deputado
Zé Inácio, ficamos aqui até meia noite, V. Exa costurando uma
negociação, a desocupação, V. Exª. lembra dos vários documentos que
fizemos ainda tarde da noite nesta Casa, V. Exª empenhou a sua palavra,
Deputado Zé Inácio, V. Exª empenhou a sua palavra, nós empenhamos
a nossa palavra, nós empenhamos a palavra do Poder Legislativo
Estadual. E o que o governo fez? Rasgou a minha palavra, rasgou a
palavra do Deputado Zé Inácio, rasgou a palavra da Assembleia
Legislativa, rasgou a palavra do Poder Legislativo. Eu tenho certeza de
que o Deputado Zé Inácio traz à memória aqueles dias de negociação,
foram memoráveis, foram os primeiros dias que nós podemos trazer
para a nossa trajetória parlamentar como de luta em defesa da população
indígena e, Deputado Zé Inácio, depois nós participamos de uma
audiência pública com todos os entes envolvidos, Governo do Estado,
com o secretario de Articulação Política e de Comunicação, com a
Justiça Federal, com o INCRA, estavam presentes o Deputado Eduardo
Braide, Deputado Zé Inácio e olha o documento que foi produzido no
dia 09 de julho, um documento que trouxe dez itens, e desses dez itens,
Deputado Zé Inácio, dizia que o Governo do Estado se comprometia
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a continuar o cronograma de pagamento nos processos de transporte
escolar indígena, se encontravam aptos para o pagamento, ninguém
estava pedindo nada irregular, de acordo com a disponibilidade financeira
do Estado e ele se comprometia a disponibilizar a relação dos processos
de transporte escolar indígena que foram analisados e isso que ainda
estava em análise, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, o
Ministério Público Federal, por meio do Dr. Juraci Guimarães e da
Dra. Thalita de Oliveira, solicitaram também encaminhamento para
que a lista dos processos fosse entregue ao Ministério Público Federal
que disponibilizaria pela entrega aos líderes indígenas para que houvesse
acompanhamento e a Assembleia Legislativa, a preocupação desta Casa,
esta Casa se debruçou sobre o tema, deputado Max Barros, esta Casa
não foi omissa, não foi covarde, esta Casa teve um papel fundamental
na negociação com os índios que ocuparam esta Casa, e o papel
fundamental que o governo do Estado teve tempo, desde o dia 09 de
julho de 2015 até 09 de julho de 2016 até o dia 09 de julho de 2017, e
nada fez e nada fez, deitou-se em berço esplêndido, foi isso, deputado
Max Barros, que o governo do Estado fez, deitou-se em berço
esplêndido, o que o governo do Estado fez em 2 anos e 2 meses? Se
acovardou, foi omisso, se escondeu na omissão e na preguiça que ora
reina em algumas ações do governo do Estado e agora, senhoras e
senhores, o quê que nos aparece? Uma medida provisória como
salvadora da pátria solicitando urgência, solicitando emergência,
deputado Eduardo Braide, fica aqui o meu questionamento, o governo
do Estado teve dois anos para solucionar o problema, e agora vem
editar uma Medida Provisória para tentar solucionar o problema.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos encerrar. Acabou o tempo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
meu tempo já acabou. Eu vou aproveitar logo após para fazer o
encaminhamento. Faço as conclusões finais e necessárias a esse tema
tão importante e de um governador que virou as costas para os índios.
O governador Flávio Dino não gosta de índio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Sousa Neto, dez minutos com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente, mais uma vez retorno a esta tribuna para
falar sobre essa medida provisória, porque na verdade eu não sou
contra, que fique bem claro aqui na TV Assembleia, não sou contra
essa medida provisória, a qual eu vou ler, mas espero que todo
maranhense escute, deputado Max o que eu tenho a dizer. A Medida
Provisória Mensagem nº 056/2017 diz: Eu tenho a honra de submeter
à deliberação dos senhores deputados e senhoras deputadas o texto
da presente medida provisória que institui o Programa Estadual de
Apoio ao Transporte Escolar Indígena. Transporte escolar indígena!
Isso lembra alguma coisa, nobres deputados e deputadas, amigos da
imprensa, galeria, amigos de casa? Transporte escolar indígena para
quem não tá lembrado, deputado Max Barros, é daquele povo que
passou um tempo deitado, daqueles índios que vieram de Grajaú, da
tribo Guajajaras, que ficaram deitados na porta do Palácio dos Leões e
o governador não os recebeu. Para quê? Para quitar primeiro um débito
porque eles tinham feito o pacto de pagar um débito deles com o
transporte indígena, depois chamaram o índio de empresário, o
Uirauchene Alves, e depois se acorrentaram aqui exatamente pedindo
para que fosse acertado o transporte indígena. Eu vou ler aos poucos
aqui. Para quem não se lembra, esse transporte indígena, Hemetério
Weba, existia e ainda existe agora lá, em Grajaú, Simone Lameira que
recebeu propina, que está respondendo na Justiça por ter pago para
liberar o pagamento do transporte indígena. A Simone Lameira já
recebeu dinheiro, foi comprovado, foi denunciado ao Ministério Público,
responde processo. O meu voto é favorável a que seja criada essa
medida provisória, agora eu não quero propina não, não preciso não.
Isso aqui é uma coisa para o bem do povo indígena. Esses mesmos
índios que passaram quase um mês acorrentados nesta Casa.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado,
depois V. Ex.ª me dê um aparte? Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Claro, deputado
Adriano. Esses mesmos índios que passaram um mês nesta Casa,
acorrentados, o deputado Humberto se lembra muito bem do desgaste
que foi ficar olhando esse pessoal na porta da Assembleia e aqui na
galeria. V. Exa. foi de uma educação, de um respeito que eu nunca tinha
visto que ganhou mais ainda a minha admiração por não deixar faltar
nada. Era comida, tinha água para os índios utilizar os banheiros. Não
mandou colocar para fora, pelo contrário, foi de uma elegância muito
peculiar. Semana retrasada, Deputado Adriano, os índios estavam em
Brasília, reivindicando o transporte escolar, com o deputado Hildon
Rocha que os recebeu. Então, quando se fala de transporte escolar
indígena, primeiro se paga o que se tem de débito de 2015, de 2016 que
ainda há, para poder mandar uma Medida Provisória e dar calote em
dois anos. E agora este ano que ano vem, Deputado Max, que é um ano
eleitoral, eles querem agora mandar essa Medida Provisória para criar
a questão do apoio ao transporte escolar indígena. Não sou contra,
mas eu não aceito propina também. Porque quando foi para se liberar
e contratar o transporte indígena em 2015, foi com pagamento de
propina, e o processo foi denunciado no Ministério Público. Com o
aparte o nobre Deputado Adriano Sarney

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado
Sousa Neto, me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO- Então um aparte
ao nobre Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Deputado
Sousa Neto, gostaria primeiramente de parabenizá-lo V. Exa. e também
ao Deputado Welington do Curso que falou logo antes de V. Exa. É
muito importante, muito delicada essa questão indígena. Nós sabemos
por que nós demos todo o apoio necessário para aqueles índios que
estavam nessa Casa, que se acorrentaram na galeria. E foi muito
simbólico da falta de respeito, da falta de sensibilidade que o
Governador Flávio Dino tem, que o governo comunista de uma forma
geral tem em relação aos indígenas do Maranhão. Sabemos, e V. Ex.ª
falou e muito bem lembrado, as situações que ocorreram e que até
envolveram propinas, corrupções. E é triste, porque nós sabemos que
os indígenas precisam. Eles precisam de apoio do Governo. Eles
precisam ser apoiados e não serem extorquidos em todos os sentidos.
No sentido figurativo é quando diz respeito àquele episódio de
corrupção que houve aqui. Mas também extorque no sentido de um
governo não atender ao princípio da constitucionalidade federal,
estadual. Mas, deputado, eu acredito que o Governador Flávio Dino
editou essa medida provisória de forma sorrateira, com pressa,
apressado. Podia ter feito isso muito antes com uma discussão, mas
poderia ter chamado, inclusive, os próprios índios, os indígenas que
estavam aqui, as lideranças indígenas, para discutir mais. Porque eu
tenho certeza absoluta que ele não fez. E eu gostaria só é de fazer uma
correção, porque os colegas têm falado aqui em 20 e tantas Medidas
Provisórias que o governador Flávio Dino... 25 Medidas Provisórias
só este ano, porque desde 2015 que o governador assumiu ele já editou
68 Medidas Provisórias. Então é um verdadeiro absurdo. Muito
obrigado pelo aparte e parabéns mais uma vez, deputado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu agradeço a V.
Ex.ª. Só para mostrar a incoerência do governador. Mas fico aqui no
projeto, está aqui no Projeto de Lei da Medida Provisória que está
mandando aqui, tem um Artigo 2º aqui, deputado Adriano Sarney, que
diz: Para participar do programa o município deverá habilitar-se no
programa mediante a assinatura de um Termo de Adesão a ser
celebrado com o Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria
de Educação. Eu te pergunto, deputado Adriano Sarney, deputado
Hemetério Weba, se não for aliado do governador comunista será que
eles vão aceitar esse Termo de Adesão? Se eles não vão usar de forma
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eleitoreira, mais uma vez? Porque é uma coisa que ninguém entende.
Uma pessoa que ninguém entende. A última vez que se foi para se
pagar o transporte escolar indígena teve que se pagar propina, corrupção
dentro do próprio governo. E essa mesma pessoa que recebeu a propina,
que é ligada ao governador, foi apoiada no passado por ele dentro da
cidade de Grajaú, candidato a prefeito. É uma vergonha. Fecha os
olhos para seus aliados, se diz ex-juiz federal, se diz moralista e agora
findando o final de 2017, praticamente estamos no mês 09, que ele
manda essa Medida Provisória para criar esse programa, primeiro ele
deveria olhar para o passado, olhar para trás onde ele deixou de pagar
no exercício de 2015/2016. E para poder fazer uma liberação de um
recurso tem que se pagar propina dentro dessa pouca vergonha que é o
governador do Estado do Maranhão, que é o Governo do Estado do
Maranhão. Então fica aqui para dizer que voto a favor, mas que não
seja da forma, do jeito que ele age com os indígenas, pedindo propina.
Que seja votado o Projeto de forma que beneficie o povo indígena do
Estado do Maranhão da sua melhor forma. Uma forma legal, uma
forma ética e uma forma moral, e não imoral que foi a última vez que
para liberar um pagamento teve que pagar R$ 8 mil de propina a
Simone Lameira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Para encaminhar a votação o deputado
Wellington, por 05 minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Presidente, questão de ordem. O deputado Wellington, em
nenhum momento aqui eu quero cercear a palavra do deputado, mas ele
já se inscreveu nessa Medida Provisória na discussão. E na discussão
regimentalmente o deputado tem que se posicionar a favor ou contra,
e eu não vi o deputado se manifestando a favor ou contra a Medida
Provisória, o Programa de Transporte Escolar Indígena, porque a gente
está na dúvida. E ele vai encaminhar votação, porque foi pouco o
tempo de 10 minutos para discutir a matéria, que ele vai voltar e a
gente queria saber qual o posicionamento do deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ele está encaminhando votação, por 05 minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, após o deputado Wellington, o deputado Adriano gostaria
de encaminhar, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Deputados, demais
pares, galeria, imprensa. Deputado Rafael Leitoa, próclise, ênclise e
mesóclise, responder-te-ei, deputado Rafael Leitoa. Senhor presidente,
o questionamento que nós fizemos com relação à medida provisória nº
242 foi com relação ao lapso temporal da solução do problema. Durante
o encaminhamento, nós apresentamos aqui os argumentos que foram
mostrados nesta Casa e vivenciados nesta Casa pela Comissão dos
Direitos Humanos. Nós vivenciamos dias em que os índios ocuparam
a galeria desta Casa, já está no mês 7, no mês de julho de 2015, 7 meses
contando com omissão do Governo, 7 meses contando com ostracismo
do Governo, 7 meses contando com as mãos atadas do Governo sem
fazer nada em defesa dos índios e é por isso que questionei, Deputado
Rafael Leitoa, o que o Governo do Estado tinha feito em defesa dos
índios, em favor dos índios? Quais as políticas públicas em defesa dos
índios? Se o senhor tiver a oportunidade de ir agora à tarde ou neste
final de semana em qualquer aldeia indígena, o senhor vai verificar a
carência na saúde indígena, o senhor vai verificar a carência na educação
indígena, o senhor vai verificar não só do transporte, mas o governador
do Estado está solucionando o problema agora, o governo do Estado é
bonzinho agora? Não, Deputado Max Barros, deputado Adriano, por
que o governo do Estado está mandando uma medida provisória também
para socorrer a saúde dos índios? Para socorrer a educação dos índios?
Para reformar as escolas dos índios? Por que essa medida provisória
está vindo agora? Porque o governo está com a corda no pescoço, está

com a faca no pescoço, deputado Rigo Teles, V. Exa. conhece a situação
, V. Exa. é conhecedor, chegou o momento em que a situação está
estrangulada, o governo teve tempo hábil para resolver, teve tempo
hábil para solucionar e o governo não solucionou, não teve tempo para
solucionar. Deputado Eduardo Braide, se o governador quer mostrar
políticas públicas para os índios, ele manda medida provisória na saúde
indígena, na educação indígena, construindo escolas, ele só está fazendo
isso para tapar buraco, ele está com a corda no pescoço, está
pressionado porque pode ir à bancarrota, pode ter problemas dos
índios na próxima semana fazer manifestação, ocupar esta Casa
novamente, porque ele foi omisso, não tomou nenhuma providência.
Deputado Rafael Leitoa, eu não posso neste momento deixar de estender
as mãos para os índios, eu não posso dizer que sou contra, eu não
posso dizer que sou contra, eu sou a favor e sou a favor em defesa dos
índios. Nós desta Casa, na manhã de hoje, vamos socorrer o governo
do Estado. Deputado Eduardo Braide, na manhã de hoje, deputado
Sousa Neto, Vossa Excelência compreendeu o que é essa medida
provisória? É o governo que está no fundo do poço, vai ter a qualquer
instante problema com o transporte indígena. O governo meteu a mão
para fora e disse: deputados, socorram-me que os índios vão invadir a
Assembleia de novo ou virão para a porta do Palácio. Neste momento,
nessa medida provisória, nós vamos socorrer o governador Flávio Dino
que está dentro do poço pedindo apoio, pedindo socorro neste
momento. Nós vamos estender a mão para o governador. Nós somos a
favor dessa medida provisória, somos a favor dos índios, mas V. Exª
foi omisso, foi covarde, foi desatento com os índios do Maranhão. V.
Exª seja mais atencioso, seja mais cuidadoso. Concluindo, senhor
presidente. V. Ex.ª não realiza política de Estado e muito menos política
de governo, é política de poder. Vamos socorrê-lo nessa política de
poder para que os índios não invadam a Assembleia novamente e não
invadam o Palácio. O governador pede socorro e nessa, deputado Rafael
Leitoa, somos a favor e vamos socorrer, mas a nossa crítica e a
ponderação é a omissão do governo em dois anos em não solucionar o
problema dos índios. E mais, estamos esperando a medida provisória
da saúde indígena, da educação indígena, da reforma das escolas dos
índios.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado, vamos encerrar que seu tempo expirou.
Deputado Adriano Sarney, cinco minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor presidente, eu retorno novamente a esta
tribuna para tratar desta vez a Mensagem Medida Provisória nº 242/
2017. Primeiramente, gostaria de lembrar a todos os senhores e senhoras
e aos maranhenses que o governo comunista já editou 68 medidas
provisórias. É um recorde no Maranhão e deve ser um recorde entre os
outros estados do Brasil, certamente. Indo nesse ritmo, o governo
comunista chegará aí a mais de 100 medidas provisórias, um ato que o
próprio governador, em um livro escrito pouco vendido, uma verdadeira
decepção editorial, um livro que vendeu apenas 10 edições, disse que o
ato de editar medidas provisórias é um ato ditatorial, portanto, eu já
ganhei toda e qualquer liberdade para chamar o governo comunista de
governo ditador. Eu gostaria de ler aqui a Mensagem Governamental
que veio, que foi enviada junto com essa Medida Provisória. Aqui
nessa mensagem. Só para que todos possam entender melhor porque é
que eu vou lê-la. Deveriam vir explicações sensatas sobre a relevância
e a urgência da Medida Provisória. O Governo precisa fazer isso, mas
vamos avaliar. São Luís, 7 de agosto de 2017. Senhor Presidente. Tenho
a honra de submeter à deliberação dos senhores deputados e das
senhoras deputadas o texto da presente Medida Provisória, que institui
o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Indígena que
atende no Estado do Maranhão. Programa este que já deveria ter sido
feito muito antes. Principalmente devido àquela circunstância que
ocorreu aqui na Assembleia Legislativa dos índios, que se acorrentaram
e passaram dias aqui na Assembleia Legislativa, clamando uma atitude
do Governo do Estado e que não estão sendo atendidas nem nessa
Medida Provisória, diga-se de passagem, muito menos em um Projeto
de Lei que tramitaria normalmente nesta Casa com discussão, com o
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convite de todos aqueles que estavam aqui presentes, que passaram
dias aqui acorrentados, dormindo nesta Casa. A Medida Provisória
reafirma o compromisso do Governo em apoiar a educação dos povos
indígenas com o objetivo de conservar suas tradições, garantindo o
ensino público dentro de seus territórios e permitindo o acesso em
sentido amplo a todos os estudantes matriculados. Vamos fiscalizar,
nós vamos fiscalizar para ver se de fato isso aqui vai acontecer na
prática. Porque o Governo é muito de conversar, de falar, de propaganda,
mas nós vamos fiscalizar essa situação. E por aí vai: tendo em vista que
os municípios possuem por vocação relacionamento mais próximo
com a população notadamente indígena, isso e isso e aquilo. E aí
continua aqui a mensagem. Assim entendendo ser de uma importância
para o Estado a aprovação da presente Medida Provisória, submeto
seus termos ao juízo dessa respeitável Casa. Contando com elevado
espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à presente
iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e de distinta
consideração. Atenciosamente. Flávio Dino. Bom, em nenhum
momento aqui, nessa mensagem governamental, em nenhum momento,
o Governo do Estado explicou o porquê de ser uma Medida Provisória.
Qual seria a relevância e a urgência? E aqui eu recorro à Constituição
Estadual, à Constituição Federal, que é muito clara ao dizer que a
Medida Provisória só poderá existir mediante urgência e relevância, o
que certamente não ocorre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, seu tempo já expirou.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - O que
certamente não ocorre nessa Medida Provisória porque se ocorresse o
governador teria o mínimo, digamos assim, de respeito por esta Casa
de ao menos relatar em sua Mensagem Governamental o porquê dessa
Medida Provisória. Então senhor Presidente, para finalizar, gostaria
de dizer, eu não era deputado na legislatura passada, é o meu primeiro
mandato, mas tenho pesquisado e tenho visto como as Mensagens
Governamentais das Medidas Provisórias em governos anteriores, seja
de Jackson Lago, seja da Roseana, seja dos outros governadores, ali
nas Mensagens está escrito e está muito claro o que é a urgência e a
relevância, coisa que aqui não está e seria muito bom que o Governo do
Estado respeitasse esta Casa e passasse assim a explicar o porquê e o
motivo dessas Medidas Provisórias ditatoriais, segundo o próprio
governador do Estado em seu livro que foi uma decepção de venda.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação. Os senhores deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Pela ordem,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela ordem, deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Solicito a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Verificação de quórum. Zera o painel para verificação
de quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente, o Bloco Independente está em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não há quórum regimental, fica transferido para a
próxima Sessão. Requerimentos à Deliberação da Mesa. Justificativa
de falta, Deputada Nina Melo. Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não há orador inscrito. Tempo dos Blocos e Partidos.
Bloco Parlamentar Democrático? Declina. Bloco Parlamentar pelo
Maranhão? Declina. Bloco Parlamentar Independente? Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição? Declina. Partido Verde? Declina. Antes de
encerrar a Sessão, eu quero pedir a compreensão a um Requerimento
de Pesar, Deputado Edivaldo Holanda, é de pesar, sim, eu estou
perguntando, se tem objeção? Está bom, deferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Décima Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de setembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Eduardo Braide.
 Às nove horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):

Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Max Barros, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios e Sousa Neto. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Marcos Caldas, Nina Melo, Othelino Neto, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente, em
exercício, Deputado César Pires, 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. Não
houve oradores inscritos no Pequeno Expediente nem matéria a ser
apreciada na Ordem do Dia. No primeiro Horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito, assim como não houve indicação dos líderes
para o tempo dos partido e Blocos, nem orador inscrito para o
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 13 de setembro de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 683/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 656/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 04 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período

14 a 24 de agosto de 2017, do deputado Fábio Macêdo, tendo em vista
o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 13 de
setembro de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE.
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE
- SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 684/2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
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considerando o deferimento do Requerimento nº 662/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 05 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 31 de

agosto de 2017 do deputado Junior Verde, tendo em vista o mesmo
encontrar-se num evento  representando esta Casa na cidade de São
Mateus.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 13 de
setembro de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE.
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE
- SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 685/2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 655/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 04 de agosto do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 24 de

agosto do deputado Adriano Sarney, tendo em vista o mesmo encontrar-
se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 06 de
agosto de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE.
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

LEI Nº 10.675, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.

Cria cargos do quadro 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.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º Ficam criados 04 (quatro) cargos de Assessor de
Promotor de Justiça.

Art. 2º O Anexo II da Lei Estadual nº 8.077/2004 passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º As despesas resultantes da presente Lei correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.

Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto
no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º O provimento dos cargos criados por esta Lei atenderá aos
critérios da conveniência e da oportunidade da Administração.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 239, DE 11 DE JULHO DE 2017)
LEI Nº 10.676 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

Institui sistemática de tributação para instalação e
operação de refinaria de petróleo no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 239, de 11 de julho de 2017,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a sistemática de tributação do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, para instalação e operação de refinaria de petróleo localizada no
Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se refinaria
de petróleo o estabelecimento industrial que, mediante processos físico-
químicos,transforme petróleo em produtos derivados.

Art. 2º Os incentivos desta Lei compreendem:
I - crédito presumido à refinaria de petróleo definida no parágrafo

único do artigo 1°, no percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor do ICMS mensal apurado, no caso de implantação, pelo prazo de 15
(quinze) anos;

II - diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas
aquisições de bens, por refinaria de petróleo, de aparelhos, equipamentos,
máquinas e ferramentas que venham a integrar o seu ativo permanente,
inclusive de partes, peças e componentes, destinados à instalação,
montagem ou reposição de tais bens e de estruturas metálicas, limitado ao
período de implantação, em operações:

a) internas, relativamente ao imposto que seria destacado pelo
remetente;

b) interestaduais, relativamente à diferença entre alíquota interna
e a interestadual, bem como o ICMS relativo ao serviço de transporte;

c) de importação do exterior, inclusive em relação ao respectivo
serviço de transporte, desde que o seu desembaraço ocorra em território
maranhense.
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III - diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas

saídas internas e na importação de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados direta ou indiretamente no processo
produtivo, destinadas a refinaria de petróleo definida no art. 1°, inclusive
em relação ao respectivo serviço de transporte, exceto o fornecimento
de energia elétrica, observado o prazo estabelecido no inciso I deste
artigo.

Art. 3º Encerrado o diferimento, considera-se incorporado ao
valor do ICMS devido, o valor do imposto que deixou de ser recolhido
nas etapas anteriores, conforme previsto no artigo anterior.

§ 1° O imposto diferido nos termos da alínea “a” do inciso II
do artigo 2º será deduzido do valor da operação pelo remetente.

§ 2° Encerra-se o diferimento, surgindo a obrigação de pagar o
imposto pela refinaria de petróleo:

I - na desincorporação do bem do ativo permanente;
II - a qualquer momento em que for dada ao bem, destinação

diversa da efetiva utilização pela refinaria de petróleo, hipótese em
que o ICMS diferido será acrescido de juros e atualização monetária,
computados a partir da data de ocorrência do fato gerador, conforme
previsto na legislação aplicável.

§ 3° Fica dispensado o pagamento do imposto diferido quando
a desincorporação do bem do ativo permanente se der após o transcurso
do período de depreciação e na hipótese de arrendamento dos bens,
desde que os referidos bens permaneçam no Maranhão e sejam
utilizados pelo arrendatário em atividades de distribuição, armazenagem
e transporte de petróleo e derivados, bem como em quaisquer outras
atividades correlatas e afins.

§ 4° Fica dispensado o pagamento do imposto diferido quando
a saída dos bens referidos no caput for decorrente de fusão, cisão ou
incorporação de empresas, alienação de estabelecimento, aporte de
capital e qualquer outro tipo de sucessão ou ainda no caso de
transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, desde que os
mencionados bens permaneçam no Maranhão.

Art. 4º Aplica-se às empresas de engenharia de construção
civil e montagem industrial, contratadas por beneficiária desta Lei, o
previsto no inciso II do artigo 2°,  limitado ao período de implantação.

§ 1º As empresas contratadas na modalidade descrita no caput
deste  artigo, após efetuarem a entrega dos bens contratados, poderão
transferir para o contribuinte contratante, os créditos eventualmente
acumulados em decorrência daquele tratamento tributário.

§ 2º A transferência de créditos acumulados pelos contribuintes
de que trata este artigo será autorizada pelo Secretário de Estado da
Fazenda, mediante:

I - petição informando o valor a ser transferido, a finalidade,
bem como o nome, endereço, os números de inscrição estadual e do
CNPJ do destinatário;

II - depois de deferido o pedido, será expedido certificado de
crédito que deverá ser anexado pelo contribuinte à nota fiscal emitida
para efetivação da transferência, consignando, além das demais
informações, o número do respectivo processo.

Art. 5º O empreendimento alcançado pelos incentivos fiscais
aqui propostos contribuirá ao Programa Mais IDH no percentual
correspondente a 3% (três por cento) do valor dos incentivos utilizados
em cada período de apuração, para fomentar o desenvolvimento
socioeconômico deste Estado, na forma constante em regulamento
próprio.

Parágrafo único. A contribuição prevista neste artigo somente
será cobrada depois de completados três anos do início da operação.

Art. 6º Aos empreendimentos alcançados pelos incentivos
fiscais previstos nesta Lei fica vedada a fruição de quaisquer outros
incentivos fiscais no âmbito do ICMS, concedidos pelo Estado do
Maranhão.

Art. 7º Nas saídas de mercadorias exportadas para o exterior
promovidas por empreendimentos alcançados pelo previsto nesta Lei,
não serão exigidos o recolhimento do ICMS diferido, nem o estorno do
crédito do ICMS, em relação à matéria-prima e demais materiais e
insumos empregados no processo produtivo.

Art. 8º A refinaria de petróleo como definido no parágrafo
único do artigo 1º, responderá na condição de responsável solidário,

pelo pagamento do ICMS diferido nos termos desta Lei, inclusive o
devido pelas empresas contratadas para  construção e instalação do
empreendimento, nos casos de cometimento de infração à legislação
tributária.

Art. 9º A empresa terá seu beneficio suspenso de oficio nas
seguintes hipóteses:

I - infração à legislação tributária federal, estadual ou municipal,
ou a legislação da seguridade social, ressalvados os casos de suspensão
de exigibilidade de crédito tributário na forma do art. 151 do Código
Tributário Nacional, ou processo  judicial com as garantias necessárias;

II - inadimplência com o pagamento do ICMS e com a obrigação
de que  trata o artigo 5º por mais de 60 (sessenta dias).

Art. 10. Os benefícios previstos nesta Lei não serão alcançados
pelo previsto no inciso II do artigo 4° da Lei n° 10.542, de 15 de
dezembro de 2016.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 12. Fica revogada a Lei n° 9.027, de 28 de setembro de 2009.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 240, DE 11 DE JULHO DE 2017)
LEI Nº 10.677 DE  13  DE SETEMBRO DE 2017

Institui tratamento tributário para complexo
siderúrgico de produção integrada de aço e
derivados, estabelecido no Estado do Maranhão.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 240, de 11 de julho de 2017,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido incentivo fiscal no âmbito do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação
de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação –
ICMS, em conformidade com esta Lei, para complexo                 industrial
que venha a ser implantado e alcance, em sistema de produção integrada,
pelo menos 03 (três) dos seguintes itens:

I – aço e produtos siderúrgicos;
II – materiais para transformadores e equipamentos elétricos;
III – cimento a partir da escória da siderurgia;
IV – aço siliconado ou similar;
V – energia elétrica.
Art. 2º Será concedido ao complexo industrial definido no caput

do artigo 1º, crédito presumido sobre o valor do ICMS mensal apurado, no
caso de implantação, bem como diferimento no período e proporção
conforme disposto nesta Lei.

§ 1º O complexo industrial beneficiário do previsto no caput do
artigo 2º receberá, a título de crédito presumido, no percentual entre 95%
(noventa e cinco por cento) e 100% (cem por cento) do valor do ICMS
mensal apurado, em decorrência de implantação de planta industrial com
geração de mais de mil empregos diretos, de acordo com cronograma definido
no artigo 3º, pelo prazo de 30 (trinta) anos.

§ 2º Será concedido diferimento do lançamento e do pagamento do
ICMS nas aquisições de bens, máquinas, equipamentos, peças, partes,
componentes, ferramentas, estruturas metálicas e instalações, destinados
aos estabelecimentos beneficiários dos incentivos previstos     nesta
Lei, limitado ao período de implantação, em operações:
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I - internas, relativamente ao imposto que seria destacado pelo

remetente;
II - interestaduais, relativamente à diferença entre a alíquota

interna e a interestadual, bem como o ICMS relativo ao serviço de
transporte;

III - de importação do exterior, inclusive em relação ao
respectivo serviço de transporte, quanto ao imposto que seria pago no
momento do desembaraço aduaneiro;

§ 3º Será concedido diferimento do lançamento e do pagamento
do ICMS nas saídas internas e na importação de matérias-primas e
produtos intermediários utilizados direta ou  indiretamente no processo
produtivo, destinadas ao complexo industrial definido no artigo 1º,
inclusive em relação ao respectivo serviço de transporte, exceto o
fornecimento de energia elétrica, observado o prazo estabelecido no §
1º do artigo 2º desta Lei.

§ 4º Haverá diferimento também nas saídas internas de energia
elétrica produzida pelo complexo industrial, para distribuidoras.

Art. 3º O crédito presumido previsto no § 1º do artigo 2º será
de 100% (cem por cento) nos três primeiros anos de operação e sofrerá
redução gradativa até atingir 95% (noventa e cinco por cento), de
acordo com cronograma constante do Anexo I desta Lei.

Art. 4º O prazo estabelecido no § 1º do artigo 2º será contado
a partir da data da concessão do credenciamento que habilitar o
empreendimento.

Art. 5º O imposto diferido nos termos do inciso I do § 2º do
artigo 2º será deduzido do valor da operação pelo remetente.

Art. 6º Encerra-se a fase do diferimento no momento da
desincorporação do ativo imobilizado ou nas saídas dos produtos
resultantes da industrialização.

§ 1º Encerrado o diferimento, considera-se incorporado ao valor
do ICMS devido, o valor do imposto que deixou de ser recolhido nas
etapas anteriores, conforme previsto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 2º.

§ 2º Fica dispensado o pagamento do imposto diferido quando
a desincorporação do bem do ativo imobilizado ocorrer após o transcurso
do período de depreciação ou na hipótese de arrendamento dos bens,
desde que os referidos bens permaneçam no Estado e sejam utilizados
pelo arrendatário em atividades correlatas ou afins.

§ 3º Fica dispensado o pagamento do imposto diferido quando
a saída dos bens for decorrente de fusão, cisão ou incorporação de
empresas, aporte de capital, ou ainda, no caso de transferência entre
estabelecimentos do mesmo titular, desde que os mencionados bens
permaneçam no Estado.

Art. 7º Aplica-se às empresas de engenharia de construção
civil e montagem industrial, contratadas por beneficiária desta Lei, o
diferimento previsto no § 2º do artigo 2º, limitado ao período de
implantação, devidamente credenciadas pela Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ.

§ 1º As empresas contratadas na modalidade descrita no caput
deste artigo, após efetuarem a entrega dos bens contratados, poderão
transferir para o contribuinte contratante, os créditos eventualmente
acumulados em decorrência daquele tratamento tributário.

§ 2º A transferência de créditos acumulados pelos contribuintes
de que trata este artigo será autorizada pelo Secretário da Fazenda,
mediante:

I - petição informando o valor a ser transferido, a finalidade,
bem como o nome, endereço, os números de inscrição estadual e do
CNPJ do destinatário;

II - deferido o pedido, será expedido certificado de crédito que
deverá ser anexado pelo contribuinte à nota fiscal emitida para
efetivação da transferência, consignando, além das   demais informações,
o número do respectivo processo.

Art. 8º Os empreendimentos alcançados pelos incentivos fiscais
aqui propostos contribuirão ao Programa Mais IDH no percentual
correspondente a 3% (três por cento) do valor dos incentivos utilizados
em cada período de apuração, para fomentar o desenvolvimento
socioeconômico deste Estado, na forma constante em regulamento
próprio.

Parágrafo único. A contribuição prevista neste artigo, somente
será cobrada depois de completados três anos do início da operação.

Art. 9º Aos empreendimentos alcançados pelos incentivos fiscais
previstos nesta Lei fica vedada a fruição de quaisquer outros incentivos
fiscais no âmbito do ICMS, concedidos pelo Estado do Maranhão.

Art. 10. Nas saídas de mercadorias exportadas para o exterior
promovidas por empreendimentos alcançados pelo previsto nesta Lei,
não serão exigidos o recolhimento do ICMS diferido, nem o estorno do
crédito do ICMS, em relação à matéria-prima e demais materiais e
insumos empregados no processo produtivo.

Art. 11. O complexo industrial como definido no caput do artigo
1º responderá, na condição de responsável solidário, pelo pagamento do
ICMS diferido nos termos desta Lei, inclusive o devido pelas empresas
contratadas para construção e instalação do empreendimento, nos casos
de cometimento de infração à legislação tributária.

Art. 12. O complexo industrial para se habilitar aos incentivos
fiscais propostos nesta Lei deverá se credenciar junto à SEFAZ, observadas
as seguintes condições:

I - exigência de regularidade fiscal e cadastral;
II - adimplência com a obrigação de que trata o artigo 8º desta Lei;
III - outras definidas em regulamento.
Parágrafo único. O prazo de vigência do credenciamento será de

12 (doze) meses, renovável por igual período, observado o prazo limite
previsto no § 1º do artigo 2º desta Lei.

Art. 13. A empresa terá seu benefício suspenso de ofício nas
seguintes hipóteses:

I - infração à legislação tributária federal, estadual ou municipal,
ou a legislação da seguridade social, ressalvados os casos de suspensão de
exigibilidade de crédito tributário na forma do art. 151 do Código Tributário
Nacional, ou processo judicial com as garantias necessárias;

II - inadimplência com o pagamento do ICMS e com as obrigações
de que trata o artigo 8º, por mais de 60 (sessenta dias);

III - utilização dos incentivos para atividades ou produtos não
contemplados nesta Lei.

Art. 14. Os beneficiários desta Lei não serão alcançados pelo
previsto no inciso II do artigo 4º da Lei nº 10.542, de 15 de dezembro de
2016.

Art. 15. Ficam isentas do Imposto sobre as Transmissões “Causa
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, as doações
feitas a complexo siderúrgico previsto no artigo 1º desta Lei, que gerem
mais de mil empregos diretos.

Parágrafo único.  O incentivo aqui proposto terá duração de 15
(quinze) anos, podendo ser estendido por igual período, de acordo com a
vontade expressa de ambas as partes.

Art. 16. Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA, os veículos industriais pertencentes a complexo
siderúrgico definido no artigo 1º, instalado neste Estado.

§ 1º A isenção prevista no caput se aplica a veículos novos, usados,
alugados ou arrendados, do tipo:

I – tratores;
II – escavadeiras;
III – pás carregadeiras;
IV – máquinas de terraplenagem;
V – guindastes; e
VI – caçambas.
§ 2º Somente terá direito à isenção referida neste artigo, o complexo

industrial definido no caput deste artigo, com geração de mais de mil
empregos diretos.

§ 3º No caso de não cumprimento do disposto no § 2º deste artigo,
o adquirente do  veículo deverá recolher o imposto, com atualização
monetária e acréscimos legais, a contar da data de aquisição constante no
documento fiscal de venda, nos termos da legislação vigente.

§ 4º O incentivo fiscal aqui proposto terá duração de 15 (quinze)
anos, podendo ser  estendido por igual período, de acordo com a vontade
expressa de ambas as partes.

Art. 17. Caso não seja cumprida a condição prevista no § 1º do
artigo 2º e arts. 15 e 16 desta Lei, o imposto será devido, observado o
prazo de carência de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se à geração de
mais de mil empregos diretos pela beneficiária.
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Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato

de serviços com empresa que se enquadre no disposto nesta Lei, no
qual deve constar compromisso de ambas as partes relativo à
implantação do empreendimento industrial neste Estado.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 241, DE 14 DE JULHO DE 2017)
LEI Nº 10.678 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a contratação, por tempo
determinado, de pessoal para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público no âmbito da Administração Penitenciária
estadual, nos termos do inciso IX do art. 19 da
Constituição Estadual.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 241, de 14 de julho de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, a  administração penitenciária estadual poderá efetuar
contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos
previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional
interesse público a  contratação de auxiliares e técnicos no âmbito do
sistema penitenciário, desde que não existam candidatos aprovados
em concurso público e devidamente habilitados.

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos
desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a
ampla divulgação, inclusive por meio do Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. A contratação de pessoal poderá ser efetivada
à vista de notória  capacidade técnica ou científica do profissional,
mediante análise de curriculum vitae.

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado e
prorrogáveis, desde que não ultrapassem o prazo de 04 (quatro) anos.

Art. 5º Nos casos omissos, aplica-se a Lei Estadual nº 6.915,
de 11 de abril de 1997.

Art. 6º O inciso III do art. 4º da Lei Estadual nº 6.915, de 11 de
abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
III - até quatro anos, nos casos dos incisos V e VI do art.
2º”.

Art. 7º Fica revogado o inciso IX do art. 2º da Lei Estadual nº
6.915, de 11 de abril de 1997.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 242, DE 04 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.679 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

Institui o Programa Estadual de Apoio ao
Transporte Escolar Indígena - PEATEIND/MA no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 242, de 04 de agosto de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Apoio ao
Transporte Escolar Indígena no Estado do Maranhão - PEATEIND/
MA, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com o
objetivo de propiciar acesso aos meios de transporte e transferir
recursos financeiros diretamente aos Municípios que realizem, nos
seus respectivos territórios, o transporte escolar de alunos indígenas
da rede pública estadual, em caráter complementar ao repasse do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

§ 1º Poderão ser transferidos recursos do PEATEIND/MA aos
Municípios que comprovarem a realização de transporte escolar de
alunos indígenas, residentes em seu território, matriculados na rede
pública estadual, desde que avaliada a real necessidade pela SEDUC.

§ 2º A transferência será efetuada pelo Estado em conta corrente
específica a ser indicada pelo Município.

§ 3º Excepcionalmente, poderão ser transferidos recursos
referentes a roteiros praticados pelos Municípios para o transporte de
alunos indígenas de sua própria rede de ensino, desde que observada a
disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.

Art. 2º Para participar do PEATEIND/MA, o Município deverá
habilitar-se no Programa, mediante a assinatura de um termo de adesão
a ser celebrado com o Estado do Maranhão, por intermédio da SEDUC.

§ 1º O termo de adesão de que trata o caput deste artigo terá
vigência de 2 (dois) anos, sendo admitida a prorrogação, mediante
prévia justificativa e autorização da autoridade competente, além de
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devidamente formalizada, mantendo-se os requisitos exigidos
originariamente para a formalização do termo de adesão.

§ 2º O Município poderá rescindir o termo de adesão ao
PEATEIND/MA a qualquer tempo, resguardada a manutenção do
serviço de transporte escolar indígena até o término do ano letivo em
curso, devendo apresentar manifestação do interesse na rescisão até
180 (cento e oitenta) dias antes de sua efetivação.

Art. 3º O valor dos recursos do PEATEIND/MA a ser
repassado a cada Município será regulamentado por ato do Poder
Executivo e divulgado a cada exercício financeiro.

§ 1º Serão também publicados a forma de cálculo, o valor do
repasse, a periodicidade, bem como as orientações e instruções
necessárias à execução do Programa, observado o montante de recursos
disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual.

§ 2º A relação de alunos indígenas efetivamente transportados
deverá ser validada pela SEDUC.

§ 3º Os recursos do PEATEIND/MA repassados ao Município,
enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituições
financeiras oficiais.

§ 4º Os rendimentos provenientes das aplicações de que trata
o § 3º deverão se voltar para o atendimento do Programa.

Art. 4º O repasse dos recursos do PEATEIND/MA destina-
se, exclusivamente, ao pagamento das despesas com o serviço de
transporte escolar indígena, executado de forma direta ou terceirizada.

Parágrafo único.  Os recursos derivados de transferências
voluntárias não podem ser aplicados em pagamento de despesa de
pessoal ativo, inativo e pensionista, nos termos do inciso X do art.
167 da Constituição Federal.

Art. 5º Os recursos do PEATEIND/MA repassados aos
Municípios serão movimentados nas contas específicas pelo ordenador
de despesas e um gestor expressamente designado pelo prefeito
municipal, sendo-lhes proibido:

I - utilizar recursos em desacordo com as normas estabelecidas
para a execução do Programa;

II - apresentar a prestação de contas em desacordo com a
forma e o prazo estabelecidos;

III - descumprir ou permitir que se descumpram as normas
definidas no Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 6º O controle e a fiscalização quanto ao repasse e efetiva
aplicação dos recursos do PEATEIND/MA serão realizados pela
SEDUC.

Art. 7º Os Municípios que aderirem ao PEATEIND/MA
prestarão contas dos recursos recebidos, anualmente, até o dia 28 de
fevereiro do ano subsequente.

Parágrafo único.  Os documentos que instruem a prestação de
contas, juntamente com os comprovantes de pagamentos efetuados
com recursos do PEATEIND/MA, serão mantidos pelo Estado e pelos
Municípios em seus arquivos, pelos prazos previstos na legislação em
vigor.

Art. 8º O responsável pela prestação de contas do PEATEIND/
MA que inserir ou fizer inserir documentos ou declarações falsas,
responderá civil, penal e administrativamente.

Art. 9º O montante de recursos a ser utilizado no PEATEIND/
MA, em cada exercício financeiro, será fixado na Lei Orçamentária
Anual, à conta de dotação específica.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 813/2017

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 do Memorando
nº 168/2017-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MIGUEL DA FONSECA

HAICKEL FILHO, matrícula nº 1214121 e CAMILA SILVEIRA
PEREIRA, matrícula nº 1611185, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
da Ata de Registro de Preços - 048/2017-ALEMA, para futura e eventual
aquisição de material de consumo na espécie de “polpas de frutas”
destinados a atender as necessidades da sede da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de
agosto de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 814/2017

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 do Memorando
nº 169/2017 - DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores FLAVIA CRISTINA SOUSA

REGO, matrícula nº 097931 e VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA,
matrícula  nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro
de Preços – 046/2017-ALEMA, para futura e eventual aquisição de
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materiais de construção na espécie  “granito”, destinados a atender as
necessidades da sede da  Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de
agosto de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 815/2017

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 do Memorando
nº 170/2017 - D.A,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores FLAVIA CRISTINA SOUSA

REGO, matrícula nº 097931 e VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA,
matrícula  nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro
de Preços – 047/2017-ALEMA, para futura e eventual aquisição de
materiais de construção na espécie  “granito”, destinados a atender as
necessidades da sede da  Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de
agosto de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -  Presidente

P O R T A R I A   Nº 841/2017

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 do Ofício
006/2017 – DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores WEVERSON PABLO SOARES

MORAES, matrícula nº 1386739 e  MARCIO DOS SANTOS MENDES,
matrícula nº 1624881,  ambos lotados na Diretoria de Tecnologia da
Informação DTI, para atuarem,  respectivamente, como Gestor e Substituto
da Ata de Registro de Preços  nº 045/2017-ALEMA, conforme Processo
nº 0683/2017, que tem por objeto aquisição de material de consumo na
espécie      “peças e equipamentos para desenvolvimento de atividades do
setor de ti” visando contratações futuras e eventuais  destinadas à ALEMA,
conforme determina  o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06 de
setembro  de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 842/2017

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 do
Ofício nº 007/2017 - DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar o servidor IAPORÃ JOSÉ DE ARAUJO  E

SOUSA, matrícula nº 135327, para substituir o servidor HELTON
FRAZÃO CASTELO BRANCO, matrícula nº 1412147, ambos lotados
na Diretoria de Tecnologia da Informação DTI, para atuar,  como
Gestor Substituto do Contrato nº 023/2016-AL, Ata de Registro de
Preços  nº 55/2015-TER/MA e Edital Pregão Eletrônico nº 30/2015 -
TER/MA, designado pela Portaria nº 150/2017, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06
de setembro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente

P O R T A R I A   Nº 843/2017

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 do
Ofício 008/2017 – DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores WEVERSON PABLO SOARES
MORAES, matrícula nº 1386739, para substituir como Gestor o
servidor HELTON FRAZÃO CASTELO BRANCO, matrícula nº
1412147 e  MARCIO DOS SANTOS MENDES, matrícula nº 1624881,
para substituir como Gestor substituto o servidor WEVERSON
PABLO SOARES MORAES, matrícula nº 1386739,  ambos lotados
na Diretoria de Tecnologia da Informação DTI, para atuarem,
respectivamente do Contrato nº 015/2016-AL, firmado entre a Empresa
Telecomunicações Nordeste Ltda-TVN,  conforme  Processo  nº 3744/
2016 (Apensado ao Processo nº 5815/2015), prestação de serviços de
TV por assinatura com transmissão via cabo com sinal  digital em alta
definição (HD), designado pela Portaria nº 622/2016, conforme
determina  o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12
de setembro  de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente

P O R T A R I A   Nº 850/2017

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 182/2017 – DA,
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R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de  Preços - 045/2017 - ALEMA, para
futura e eventual aquisição de material de consumo na espécie “peças
e equipamentos para desenvolvimento de atividades do Setor de TI”,
conforme determina  o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/
2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12
de setembro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente.
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