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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/09/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.09.2017

I - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (M.P. 250/17)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 003/2017, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 250/2017
(MENSAGEM Nº 074/2017), QUE INSTITUI O PROGRAMA
CARTÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NO ÂMBITO DA
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E
PARTICIPAÇÃO POPULAR – SEDIHPOP E DA SECRETARIA
DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE - SEEJUV.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA COMISSÃO, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

II – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

2. 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.

3. 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.

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 238/2017 (MENSAGEM Nº
051/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI
SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, NO ÂMBITO DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE

MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO - ICMS. - 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.

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

5. 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.

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

6. 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.

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

7. 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).

VI – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. 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.
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VII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA(REQ. Nº 580/2017)

9. 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).

VIII – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. 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).

11. 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.

12. 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.

13. 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.

IX – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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 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.

19. 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.

20. 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
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(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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. REQUERIMENTO Nº 652/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE 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.

30. 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.

31. 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.

32. REQUERIMENTO Nº 658/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
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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.

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. REQUERIMENTO Nº 681/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PINHEIRO, PELA PASSAGEM DE SEU 161º (CENTÉSIMO
SEXAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO, OCORRIDO NO DIA
03/09/2017.

44.REQUERIMENTOS NºS 682 E 687/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS SERGIO FROTA JÚNIOR VERDE, QUE
REQUEREM DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNTUM, PELA
PASSAGEM DE SEU 62º (SEXAGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, OCORRIDO NO DIA 12/09/2017.

45. REQUERIMENTO Nº 683/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS, PELA PASSAGEM DE SEU 405º (QUATROCENTÉSIMO
QUINTO) ANIVERSÁRIO, OCORRIDO NO DIA 08/09/2017.

46. REQUERIMENTO Nº 684/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DO MARANHÃO, SR.  FELIPE MARANHÃO
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MUSSALEM, PELA COMEMORAÇÃO DOS 163º ANOS DA
INSTITUIÇÃO, OCORRIDO NO DIA 30/08/2017.

47. REQUERIMENTO Nº 685/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A MOÇÃO
Nº 012/2017, DE REPÚDIO 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.

48. REQUERIMENTO Nº 689/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
ESPECIAL NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, PARA
HOMENAGEAR OS 25 ANOS DO CÍRIO DE NAZARÉ, REALIZADA
PELA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ DO COHATRAC.

49. REQUERIMENTO Nº 690/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 237/2017, QUE INSTITUI O DIA 04 DE OUTUBRO,
COMO O DIA DA ADOÇÃO ANIMAL.

50. REQUERIMENTO Nº 692/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
LULA, PARA QUE VENHA A ESTE PODER, 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, SEM A CONTRAPRESTAÇÃO
DE SEUS EFETIVOS SERVIÇOS.

51. REQUERIMENTO Nº 695/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA FORMULADO CONVITE À SERVIDORA ALANA
VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO
EM COMISSÃO DE ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, LOTADA
NA SECRETARIA DE SAÚDE, A FIM DE QUE SEJA
OPORTUNIZADO À MESMA O DIREITO DE SE MANIFESTAR
(DEFENDER) PUBLICAMENTE QUANTO ÀS AFIRMATIVAS
FEITAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO
DE OLIVEIRA LULA.

52. REQUERIMENTO Nº 699/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE
NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA
HOMENAGEAR O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

53. REQUERIMENTO Nº 698/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA
OLINDA DO MARANHÃO, PELA PASSAGEM DE SEU 112º
(CENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, OCORRIDO
NO DIA 06/09/2017.

X - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

54. REQUERIMENTO Nº 686/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 05/09/17, POR MOTIVO
DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

55. REQUERIMENTO Nº 691/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 12/09/17, TENDO EM
VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO ESTE PODER,

NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃO.

56. REQUERIMENTO Nº 694/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A 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, DA SERVIDORA ALANA VALÉRIA LOPES COELHO
ALMEIDA.

57. REQUERIMENTO Nº 697/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES E AMIGOS DO SENHOR VICTOR FONTENELLE,
PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 12/09/2017.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 18/09/2017 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª 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
outras providências.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 14/09/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 697 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Pesar aos familiares e
amigos do Sr. Victor Fontenelle, por conta do seu falecimento
ocorrido no dia 12 de setembro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 13 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. 18.09.17
EM: 14.09.17

REQUERIMENTO Nº 698 / 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 Nova Olinda do Maranhão, pela passagem
de seu 112º (centésimo décimo segundo) aniversário, ocorrido no dia
06 de setembro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 13 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. 18.09.17
EM: 14.09.17

REQUERIMENTO N° 699 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma sessão
solene no dia 21 de setembro do ano em curso para homenagear o
Conselho Estadual de Educação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 13 de setembro de 2017. - Prof. Marco Aurélio -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.09.17
EM: 14.09.17

INDICAÇÃO Nº 1136 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, com encaminhamento para o Exmo.
Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, e o
CMT Geral da Policia Militar do Maranhão, Sr. José Frederico
Gomes Pereira, solicitando, a disponibilização de viatura policial
para a cidade de Cantanhede /MA.

Com uma população de aproximadamente 20.457 habitantes,
o município de Cantanhede enfrenta atualmente um aumento nos índices
de criminalidade, mazela esta que acomete as grandes cidades, mas que
migrou para os municípios, causando uma insegurança em todos os
estados.

Desse modo objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viatura para
policiamento ostensivo ao município de Altamira do Maranhão, a fim
de contribuir para uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
referido município que sofrem com a insegurança causada pelo aumento
da criminalidade e o contingente reduzido de policiais, bem como pela
inexistência de policiamento adequado e suficiente ao atendimento da
população urbana e zona rural.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia.

Assim, a disponibilização de viatura para o referido município
irá oferecer mais segurança à população, uma vez que as viaturas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial
para o combate à violência nas ruas, justificando assim a presente
indicação.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a segurança pública e a boa vontade do atual
Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 05 de setembro de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1137 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário Estadual de Infraestrutura,
solicitando, em caráter de urgência, que seja efetuado o melhoramento
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do caminho de acesso da MA 209 ao Povoado Limão, com
aproximadamente 18 Quilômetros e da MA 209 ao Povoado Cinco
Mil, com aproximadamente 30 quilômetros, localizados na Cidade de
Turiaçu. Justifico-me, pois, esta é uma demanda muito antiga daqueles
moradores, bem como, estas localidades são grandes núcleos de produção
agrícola daquela região.

O referido pedido é fruto também de solicitação efetuada pelos
Vereadores: Irmão Anízio e Leandro da cidade de Turiaçu, dos
Vereadores: Ribinha Sampaio e José Luís (pelego) da cidade de
Turilândia, do Ex candidato a Prefeito de Turiaçu Pastor Branco e das
Entidades:

1. Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Centro do
Marcelino;

2. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Nova Caxias;
3. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Areia Fina;
4. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Crispim I;
5. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Crispim II;
6. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Limão;
7. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Veloso;
8. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Veloso de

Campinho;
9. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Dois Mil e

Quinhentos;
10. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila da

Paz PA Cipoal;
11. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila da

Paz;
12. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Nova

Caxias.
Todos que habitam aquela regiaõ esperam por esse

melhoramento a muitos anos porque, além da dificuldade de acesso
dos moradores, prejudica sobremaneira o escoamento da produção
agrícola. Cabe ressaltar, que a pouco tempo já houve manifestações e
confronto, portanto, urge a necessidade de resolução desta problemática.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 05 de setembro de 2017. - Deputada Ana do
Gás - PC do B – MA.

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Oradores transferidos de ontem para hoje. Wellington
do Curso. Deputada Graça Paz. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, este mês de setembro, nós refazemos referência ao Setembro
Amarelo que traz a importância do debate e alerta à questão do suicídio.
Infelizmente, o suicídio, estudos colocam que a grande maioria é na
juventude. E, infelizmente, Senhor Presidente, ontem, nós, da Juventude
Socialista do PDT, tivemos um companheiro que infelizmente recorreu
à prática do suicídio. O companheiro Victor foi um companheiro que
creio que, mais de10 anos ou 15 talvez, militávamos juntos dentro da
Juventude do PDT, e adotou uma saída que, infelizmente, não resolve
e não resolveu os problemas que afligiu o nosso companheiro, o nosso
amigo, o nosso irmão Victor. Isso faz também com que a gente tenha
um alerta, porque, deputada Francisca, não é apenas como as pessoas
costumam dizer: Ah, Deputado Edivaldo Holanda, é falta de Deus. Ah,
é falta de religião”. Não é só isso. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas,

Deputado Max Barros, que estão próximas da gente e a gente não
percebe, não percebe sinais de depressão. E muitas vezes nesse corre-
corre, a gente também não percebe que às vezes um amigo do seu lado
precisa de uma conversa, de uma palavra ou de um afago. Vitor não se
despediu de ninguém, eu soube por uma publicação de um outro amigo
em comum, João Moraes, Presidente da Agremiação Favela do Samba.
E foi obviamente que deixou todos nós consternados, Vitor deve estar
sendo sepultado neste momento, e dizer aos familiares que Deus
realmente possa confortar o coração de cada um. Eu poderia ler um
Texto Bíblico ou até mesmo da doutrina que eu gosto muito de estudar,
que é o Evangelho, segundo o Espiritismo, e que, obviamente, assim
como todas as religiões, trabalha para que essa prática não seja feita,
ontem uma amiga, inclusive mandou uma mensagem, Rafael, eu queria
me solidarizar com todos vocês, porque eu sei que ou próximo ou
distante, Deputado Edivaldo Holanda, o senhor que talvez fosse o
Deputado que estivesse mais próximo ao Vitor, a esposa dele inclusive
trabalha com V. EXª, V. EXª inclusive fez uma homenagem ontem,
colocando uma placa de luto no seu gabinete, pedindo um Minuto de
Silêncio, e a gente conhecia aquela pessoa alegre, que era o Vitor, e
trabalhadora e assim um jovem com visão de ajudar outros jovens, a
conscientização política, aos trabalhos que Vitor fazia, desde muito
cedo. Conheci Vitor acho que ele ainda era menor de idade, talvez,
militando dentro dos grêmios estudantis, fazendo a boa política e a
verdadeira política. Acho que inclusive a política, se eu tenho uma base
teórica, foi por conta da militância, por conta do movimento estudantil.
Assim como vieram alguns colegas, como o deputado Roberto Costa,
como veio o deputado Weverton Rocha, como vieram outros líderes
que hoje ocupam cargos ou não, ajudam a administrar governos, como
o governo do prefeito Edivaldo Holanda Junior, como o governo do
governador Flávio Dino, como o nosso secretário de Agricultura, Márcio
Honaiser. A gente aprende muito com isso. Mas o que eu quero registrar
aqui, senhor presidente, é que a gente não pode simplesmente fechar
os olhos, deputado Souza Neto, e achar que suicídio não acontece com
os amigos e com os familiares. É um tema que realmente precisa ser
discutido e movimentado principalmente por nós, deputados, que
somos porta-vozes da população do estado do Maranhão. Para tanto,
devemos realizar audiências públicas e seminários com ajuda
profissional, com as deputadas Valéria e Nina que militam, a deputada
Francisca na área da saúde. Acho inclusive que já vão propor. O
deputado Wellington fez uma audiência com o Ministério Público
fazendo alusão ao Maio Amarelo, desculpa, ao Setembro Amarelo.
Essa lamentação, senhor presidente, que eu venho aqui no dia de hoje
é para, primeiro, manifestar meu pesar e as nossas condolências ao
companheiro Vitor. Não tive a oportunidade de fazê-lo ontem, mas
faço no dia de hoje. A família PDT está em luto. Todos nós estamos
muito abatidos. Companheiro Vitor vai fazer uma falta, pois deixa um
vazio enorme. Só peço a Deus que possa confortar toda a sua família e
que o espírito do companheiro Victor encontre a paz o mais rápido
possível. Era isso, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor presidente deputado Humberto Coutinho, senhores
deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos
assistem pela TV Assembleia e pela internet, farei um pronunciamento
hoje que não me agrada, mas, por obrigação e por ser líder do Bloco
Independente, eu tenho que fazê-lo. O fato é que, hoje pela manhã, nós
nos surpreendemos com a pauta da Ordem do Dia de hoje. O bloco
independente durante essa semana esteve em obstrução. Por que
obstrução, Deputada Francisca Primo? Porque nós queremos
estabelecer o mínimo de diálogo que nós tenhamos participação no
processo que acontecem no legislativo. Ontem eram para serem votadas
nove medidas provisórias, sem necessidade nenhuma. Devia ser projeto
de lei para nós pudermos participar do processo, passar pelas
comissões, a sociedade organizada participar dessa maneira mais ampla.
É isso que nós queremos. E nós não somos contra o projeto. Nós
queremos contribuir para o projeto e é por isso que nós estamos em
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obstrução. E obstrução porque um simples ofício, requerimento
pedindo informação do Governo de quais são as condições de
empréstimo, quais são o juros e quantos anos vai levar o empréstimo,
uma informação que é obstruída nesta Casa pela base do Governo.
Então em função disso, para estabelecer esse diálogo, nós estamos em
obstrução e votando em favor das matérias que são importantes para o
Maranhão. E ontem, Deputado Edivaldo, fizemos esse processo,
respeitamos o regimento e foram votadas quatro medidas provisórias.
Os deputados da base do Governo já estavam cansados e houve um
acordo, e avalizou esse acordo o Presidente Humberto Coutinho, de
que nós não iríamos mais obstruir e a Deputada Andréa Murad, que
estava aqui, não ia mais discursar e hoje só seria votado um requerimento
de interesse da Polícia Militar. E nós concordamos que votássemos
esse requerimento de interesse da Polícia Militar. E a pauta da Assembleia
seria somente esta. E quem avalizou este acordo e ouviu os líderes foi
o Presidente da Casa, Deputado Humberto Coutinho. E eu quero dizer
a todos vocês, eu quero dizer para vocês: o Deputado Humberto
Coutinho é um homem que tem uma história na política no Maranhão.
É um político de estatura. Se hoje o projeto político está em vigor, se
deve muito à posição que o Humberto Coutinho tomou como líder
político da região dos cocais, como líder de Caxias e se hoje o Governo
tem uma estabilidade nesta Casa, se deve ao respeito que todos nós
temos pelo Presidente Humberto Coutinho, que tem conduzido como
Presidente de maneira imparcial. Mas é um homem que tem posição
política e tem lado e tem o respeito de todos nós. E talvez, com
certeza, as matérias que têm sido aprovadas aqui, se não tivessem o
Deputado Humberto Coutinho como interlocutor de todos nós, não
seria. Ele tem sido o braço direito do Governo nesta Casa. Tem
conduzido com correção, tem posição política, tem estatura. E eu
lamento que um acordo simples e que pode ser votado segunda-feira,
terça-feira, se os deputados da base vierem aqui para votar, tem como
votar. Agora se constranger o Presidente da Casa para romper um
acordo nesta Casa, eu lamento que se faça isso com um homem da
estatura do Presidente da Casa Humberto Coutinho, que tem o meu
respeito. Eu lamento! Aqui nós podemos discutir ideias, podemos ter
posição diferente, mas nós temos que respeitar os acordos que são
feitos aqui. Isso dá credibilidade a todos nós. E eu quero dizer,
Presidente Humberto, que Vossa Excelência continua tendo o meu
respeito. Vossa Excelência é avalista desse projeto que hoje está no
Governo. Vossa Excelência credencia esse Governo nesta Casa com a
sua respeitabilidade. E lamento que o Governo tenha colocado Vossa
Excelência nesta circunstância de ter que romper o acordo que foi feito
ontem. É isso que eu tinha a dizer, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max, realmente foi falha minha, porque eu
falei com Vossa Excelência e com o Deputado Braide e não comuniquei
os líderes da base. Depois, em contato com os líderes da base, me
disseram que hoje ia ter quórum. E eu não pude ir contra os líderes da
base, mas eu realmente peço desculpa a Vossa Excelência e ao Deputado
Braide.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela ordem, o Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, primeiro eu quero dizer que entendo que
o descumprimento de acordo foi feito exatamente pelos líderes da
base, que eu vi que participaram da conversa, é a primeira referência
que quero fazer. E segundo, lembrar que essa semana já houve outra
quebra de acordo que foi a aprovação de um Requerimento de
Informações à Secretária de Planejamento. Já estou solicitando inclusive
as Notas Taquigráficas da Mesa Diretora para que possa colocar de
forma clara que o líder do governo assumiu o compromisso em aprovar
o Requerimento de Informações. Eu espero que pelo menos esse acordo
seja cumprido pela Base do Governo.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, em primeiro lugar,
deputado Max, desconheço de qualquer acordo, então não vou entrar
no mérito da discussão de acordos feitos aqui entre oposição, base e o
Presidente da Casa. Eu desconheço qualquer discussão a respeito disso,
não participei. Mas digo a V. Exa que ontem nos debates aqui eu achei
muito estranho, porque foram várias votações e em todas elas sucessivas
discussões e eu ficava na expectativa para saber qual era a posição da
oposição e na verdade a oposição foi a favor de tudo. Então realmente
é muito estranho quando há esse tipo de comportamento, em que
claramente a única intenção é obstruir as votações, sem que você tenha
qualquer divergência no mérito. Então é um comportamento estranho
que a gente não pode deixar de questionar. Até porque eu fui oposição
nesta Casa firmemente e eu não me recordo em nenhum momento de
ter usado desse tipo de procedimento. As nossas posições eram claras,
quando a gente vinha a esta tribuna, argumentava, defendia a posição e
votava contra, se esse era o nosso entendimento. Mas não me parece
ser a mesma linha que a oposição atual adota aqui nesta Casa. De
qualquer maneira fica a nossa reflexão, até porque as pautas dizem
respeito ao interesse público, ao interesse da população do Estado
como um todo e às vezes em razão de querelas políticas acaba que
atrasando e prejudicando decisões importantes para o estado do
Maranhão. Apenas uma observação em razão da reflexão que já foi
feita aqui pelo deputado Max, cujo mérito não vou entrar porque
desconheço qualquer discussão a respeito de acordo. Quero saudar os
integrantes da galeria que estão na luta, os sub judice da Polícia Militar.
É uma luta justa e que entendo que a Justiça precisa dar resposta para
essa questão. É muito complicado a gente ver juízes, cada um dá um
posicionamento, tem um que dá a favor, tem outro que dá contra e cria
uma situação de embaraço completa para essas pessoas que têm
expectativa pela convocação e pela sua efetivação no quadro da Polícia
Militar. Eu espero que a gente possa ter um desfecho favorável e que a
gente possa contemplar pelo menos a maioria ou senão todos, aqueles
que esperam ainda o chamamento para o quadro da Polícia Militar.
Queria, por fim, senhor Presidente, queria me referir ao Festival B-R-
O Bró que vai acontecer na cidade de Timon. B-R-O Bró é um festival
de música, é o primeiro festival de música na cidade de Timon. E por
que esta denominação? Porque “BR-O-BRÓ” é a forma de identificar
este período mais quente do Nordeste, que é o período que vai de
setembro a dezembro, setembro, outubro, novembro dezembro, por
isso esse período é chamado “BR-O-BRÓ”. Então, a Prefeitura de
Timon lançou o projeto de criar o festival de música “BR-O-BRÓ”, a
exemplo de outras cidades do Nordeste que também fazem os seus
festivais de música nesse período e é um importante fator de
desenvolvimento para a cultura, para o entretenimento, mas
principalmente para o comércio, para o turismo e para as atividades
hoteleiras, restaurantes, etc. E o “BR-O-BRÓ” vai acontecer nesse
final de semana, na cidade de Timon, tem o meu apoio e o apoio do
Deputado Rafael Leitoa, eu estarei lá presente acompanhando essa
importante ação coordenada pelo Prefeito Luciano Leitoa e que está
sendo aguardado com grande expectativa. A previsão é que nós tenhamos
a participação de mais de 100 mil pessoas nas 3 noites de festival, com
artistas locais e também artistas nacionais, artistas nacionais como,
por exemplo, a Banda Paralamas do Sucesso, Paula Toller, Biquíni
Cavadão, são grandes nomes da música nacional que estarão presentes,
neste festival em Timon, e grandes artistas também  da localidade.
Portanto, eu quero cumprimentar aqui o Prefeito Luciano Leitoa por
essa importante iniciativa de criar no calendário cultural da cidade de
Timon e do Estado do Maranhão um festival com essa estatura. É a 1ª
edição, nós esperamos todo o êxito do mundo, estamos apoiando
exatamente por isso por entender a importância social e econômica da
iniciativa, mas esperamos que esse festival possa ter longa vida e que
possa ser um fator realmente de agregação de entretenimento, de
fortalecimento da economia local no que diz respeito à política cultural
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para o município de Timon e de toda região, portanto, deputado Rafael
Leitoa, estaremos lá presentes participando e acompanhando, se Deus
quiser, o grande sucesso que vai ser o festival BR-O-BRÓ, no município
de Timon. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, senhor presidente deputado Humberto
Coutinho, caros colegas, senhoras e senhores deputados, imprensa,
galeria, servidores desta Casa. Venho aqui hoje registrar nesta tribuna
a visita do nosso governador Flávio Dino, na última terça-feira, dia 12,
na região central, no município de Presidente Dutra, inaugurando obras
e assinando ordens de serviço para melhor condição da nossa região.
Venho parabenizar que estive presente acompanhando o nosso
governador Flávio Dino num investimento feito no hospital
macrorregional, nosso Socorrão, o primeiro hospital regional feito pelo
nosso ex-governador, doutor Jackson Lago. É muito válido poder estar
presente comprovando todos esses investimentos. Está quase pronta
a reforma do nosso Hospital Socorrão, deputada Nina, com melhores
adequações ao povo da nossa região nesse tão importante hospital que
atende vários municípios, um hospital que está sendo cuidado, pois
são investimentos de mais de R$ 4 milhões no Hospital Socorrão de
Presidente Dutra. Eu venho parabenizar aqui o governador Flávio Dino
por cuidar da área da saúde daquela região que tanto precisa e pela qual
tanto pedi. Não parando por aí, entregamos também, no bairro Cohab
de Presidente Dutra, a uma população acima de cinco mil habitantes
um poço porque a nossa região central sofre muito. Você que é da
região do Sertão sabe que nós sofremos grandes problemas com a falta
de água, e foi entregue pelo governo do estado do Maranhão junto à
CAEMA, em Presidente Dutra, deputada Francisca, esse poço para
melhorar as condições do povo no bairro da Cohab. Aproveitando a
ocasião, o governador Flavio Dino também assinou a ordem de serviço
de mais de R$ 13 milhões de investimentos em saneamento, em rede de
distribuição para vários municípios como Capinzal do Norte,
Governador Archer, Santo Antônio dos Lopes e aquela região que
atende mais de 12 municípios. A empresa Hidrosonda, ganhadora do
processo de licitação, vai atender a nossa região com esse investimento
de mais de 13 milhões em água, poços e redes de distribuição. Visitamos
também, deputado Bira, a construção do nosso instituto técnico, o
IEMA, em Presidente Dutra, que começou em julho e já está bastante
avançado. Logo, logo, o povo daquela região, os jovens receberão aquela
escola de tempo integral, aquela escola técnica de tempo integral cuja
entrega está prevista para janeiro e fevereiro de 2018. Trata-se de algo
de muita importância, mas os investimentos estão sendo feitos não só
na área da saúde, não só na área do saneamento, mas também da educação.
O governador também entregou o nosso Ciretran regional no município
de Presidente Dutra, que atende também mais de 10 municípios
vizinhos, totalmente recuperados, com grandes condições de atender a
nossa população, porque serve vários serviços do Ciretran. Parabenizo
também essa iniciativa e a continuação do programa Mais Asfalto que
o município de Presidente Dutra recebeu, assim como vários municípios
da nossa região também estão recebendo. Hoje as máquinas se
encontram já no município de Capinzal e venho, em nome do prefeito
André Portela, agradecer ao secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
e ao nosso governador Flávio Dino que não têm medido esforços.
Ontem estive mais uma vez, em menos de 20 dias dentro de um mês,
deputado Rafael, entregamos mais de 80 viaturas a vários municípios
do estado do Maranhão, independente de partido, para melhorar a
segurança do povo do Maranhão. Eu só tenho que parabenizar essas
iniciativas. Ainda temos muito a fazer. De fato temos muito a fazer,
mas eu só tenho a parabenizar, porque eu acompanhei de perto desde
segunda-feira todos esses investimentos chegando ao povo do
Maranhão, a esse povo que tanto aguarda a mudança nesse Governo de
todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, imprensa, a todos
que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. E, de forma
muito especial, eu quero cumprimentar a galeria em nome de todos os
sub judice que estão presentes. Agradecemos imensamente a presença
de todos aqui.  É uma luta que nós temos acompanhado. Estamos
realmente hoje ombreados no sentido de poder fazer com que o Governo
consiga contemplar todos os sub judice que ainda estão aguardando as
nomeações, as convocações, na verdade. E nós estamos nessa luta. E
eu acredito, senhoras e senhores, que nós vamos conquistar essa grande
vitória, porque é uma vitória que não é nossa, é do Maranhão, é da
segurança pública deste Estado. Por isso que aqui quero cumprimentar,
em nome da galeria, a todos os maranhenses. Porque essa galeria hoje
está repleta de homens e mulheres honrados que querem realmente
servir este Estado. E essa vontade, aqui eu repito, por si só já contempla
as nossas vocações em querer realmente ajudar este Estado por meio
da convocação de V. Exas. que hoje acompanham essa sessão. Então
sejam bem-vindos a esta Casa. E eu quero aproveitar, Senhor
Presidente, nós estamos falando em segurança pública. Eu quero
aproveitar esse momento, quando nós estamos na presença de todos
os sub judice. Ontem nós tivemos a oportunidade de participar da
entrega de mais viaturas. Foram mais de 50 viaturas novas que foram
entregues para a Polícia Militar e que vão contemplar o Maranhão no
sentido de poder atender os municípios deste Estado. E eu não tenho
dúvida de que os nossos queridos sub judice vão fazer parte da Polícia
Militar e vão ter a oportunidade de estarem fazendo as suas atividades
em viaturas novas. Ou seja, é o combate à criminalidade que ganha um
passo importante de investimentos que foram as viaturas entregues,
como também as mais de 500 viaturas também já entregues que as
perspectivas seriam 600 viaturas até o final do ano. Então é um
instrumento importante. Nós conseguimos, inclusive, encaminhar para
municípios do Estado do Maranhão que nós temos certa penetração
política e temos feito um trabalho mais forte. E eu quero fazer referência
ao município de Sambaíba, ao prefeito Santana, que recebeu uma viatura.
Inclusive fazemos o registro que lá a viatura praticamente inexistia,
estava em situações precárias. E nós sabemos que os municípios
mantêm a questão do combustível e a manutenção das viaturas. Então,
chegando uma viatura nova vai ser economia para aquele município e
mais investimento para a segurança pública. Então, além do prefeito
Santana de Sambaíba, também o prefeito Arquimedes do município de
Afonso Cunha recebeu uma viatura, na mesma situação. E fazer
referência ao prefeito Adão Carneiro, de São Francisco do Brejão.
Foram vários prefeitos, dezenas de prefeitos tiveram a oportunidade
de receber novas viaturas, que significa investimento na segurança
pública. Mas, nobres parlamentares, segurança pública se faz
certamente com equipamentos, com armamento para o combate,
Deputado Wellington, com novas viaturas, com espaços adequados
em delegacias, em comandos. Mas nós precisamos pensar na condição
humana, naqueles que fazem segurança pública. Por isso que hoje a
nossa obstinação, o nosso desejo, a motivação e o nosso empenho na
convocação de todos os sub judice, porque a segurança pública é urgente,
não pode esperar. Digo isso porque na última agenda que tive com o
governador nós defendemos, quando elencamos vários pontos para a
segurança pública e da nossa agenda, nós destacamos ao governador a
necessidade da convocação urgente de mais policiais. Digo isso porque
o governo do Estado tem uma iniciativa que é um novo concurso e que
pese um novo concurso, que é muito importante. Nós precisamos
sempre estar substituindo uma mão de obra qualificada que a todo
tempo, a todo instante, a todo momento se aposenta, deixa o serviço
público por uma razão ou acometido de alguma situação de doenças,
então é preciso recompor as forças de segurança pública. E nesse
sentido eu falava com o governador. Governador, fazer um novo
concurso vai demandar tempo. Primeiro estamos falando de abertura
de um edital que vai ter um prazo estabelecido para as pessoas poderem
se inscrever, depois disso vai ter o prazo da prova, depois da prova vai
ter a correção, depois da correção, os aprovados, aí tem um tempo
para entregar a documentação, depois da documentação tem mais um
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tempo, que sabemos, para que as pessoas façam testes físicos e
entreguem os exames médicos, e outras questões. E o prazo da Academia,
sem contar o prazo que será necessário para que as pessoas tenham
essa formação para servir a questão pertinente hoje aqui em defesa,
que é a segurança pública. Então imaginem, dado esse tempo, esse
ínterim realmente desde o edital, aqueles que estarão aptos a ingressar
na Academia e até as suas nomeações, vai demandar certamente, talvez
quase dois anos. E nesse período nós sabemos do esforço que temos
que ter em reforçar a segurança pública. Ontem o governador
comemorou os indicadores da segurança, ele comemorou externando
que os investimentos estão realmente surtindo efeito. E ele falou
inclusive da estatística da questão de mortes violentas. Isso se dá pelo
esforço daqueles sub judice que foram convocados, porque foram mais
de dois mil, nobre vice-presidente Othelino Neto, mais de dois mil
convocados que reforçaram a segurança pública e em função disso a
sociedade teve paz, começou realmente a ter um caminho que a
sociedade precisa e merece, que é a paz pública. Então nesse sentido
nós aqui, mais uma vez, aproveitando a presença de todos os sub
judice, desta tribuna solicitamos ao governador, como foi o
entendimento na última reunião, que ele faça a convocação de mais
uma turma, como está previsto, mas que ele chame todos os aprovados
no último concurso, que ainda estão sub judice. Muito obrigado e que
Deus abençoe a todos. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, colegas jornalistas, quero cumprimentar também os sub
judice do concurso da Polícia Militar que aqui estão na galeria, faço
votos que vocês tenham êxito na luta para serem nomeados. Aliás, o
assunto que me traz à tribuna hoje é justamente o reforço, mais um
reforço da estrutura da Segurança Pública no Maranhão. Ontem,
deputado Cutrim, eu participei de mais uma solenidade de entrega de
viaturas para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Participei há
cerca de 15 dias de uma solenidade onde foram entregues algumas
dezenas de viaturas para  os municípios do Maranhão. Ontem, o
Governador Flávio Dino entregou mais 52 viaturas para reforçar a
estrutura da Polícia Militar da  segurança pública no interior do
Maranhão. Isso, por si só, já é um reforço importante, viaturas 4X4,
que vão ajudar a Polícia Militar para poder executar com mais
competência ainda as suas atribuições. Mas isso não é uma ação isolada,
isso é uma das ações com o objetivo de reforçar a estrutura e a eficiência
da Segurança Pública no Maranhão, melhorando, reduzindo assim os
índices de violência no nosso estado. Já foram muitos policiais
contratados, nomeados, espero que, em breve, sejam nomeados novos
policiais, inclusive vocês que estão aqui nesta galeria. O que,
evidentemente, só se faz segurança, e isso é um compromisso do
Governador Flávio Dino, só se faz segurança pública com gente, quanto
mais policiais bem tratados, bem remunerados, mais a nossa segurança
pública vai funcionar. Então, o Governo do Estado entregou algumas
centenas de viaturas, nomeou algumas centenas também de novos
policiais, adquiriu armamento, investiu em tecnologias da informação.
E, por isso, nós já conseguimos ver os indicadores de violência
reduzirem no Estado do Maranhão, em  especial na nossa capital onde
se tinha índices preocupantes. Agora, já consegue se observar, por
exemplo, em regiões onde o nível, por exemplo, de homicídio era elevado,
já está há seis meses, aqui em São Luís tem regiões onde a taxa de
homicídios era elevada, está há seis meses sem crimes contra vida.
Evidentemente que esses indicadores precisam melhorar, nós temos
que almejar que os crimes contra vida eles deixem de ocorrer, mas não
dá para deixar de reconhecer que a redução desses índices é fruto do
investimento elevadíssimo em segurança pública. Enquanto no Governo
anterior, a Secretaria de Segurança era usada como palanque eleitoral
do então secretário, neste governo, a secretaria promove efetivamente
segurança pública, porque as secretarias, a de Segurança e as outras,
obedecem neste governo a uma orientação política do Governador
Flávio Dino, diferente do passado, que eram várias secretarias dentro

de um mesmo governo, cada um com seus objetivos específicos e
nenhum com o objetivo de promover políticas públicas para o
Maranhão. E, assim basta comparar o Maranhão de hoje com o
Maranhão de ontem e ver o quanto valeu apena apostar na mudança.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Surpresa
minha, já estava na lista para falar na tribuna, pessoal da galeria todos
os excedentes, policiais, bombeiros militares, que fazem a segurança
daqui desta Casa, imprensa, TV Assembleia. Queridos, é com muita
satisfação que hoje está no projeto para votação nesta Casa o Projeto
de Lei que trata a respeito dos 30 anos para o ingresso na Polícia
Militar do Maranhão. Eu sou o autor de um projeto nesta Casa que
pedia 35 anos, mas uma comissão provisória feita pelo próprio
governador, em 2015, formada por praças e oficiais, entendeu que a
idade de 30 seria necessária como avanço. Como trata de plano de
cargo, carreira e salário, não passou pela Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, mas fizemos uma indicação pautada nessa comissão
provisória, pedindo os 30 anos, e hoje o governador do Estado do
Maranhão manda essa mensagem a esta Casa que nós podemos votar.
Eu sei que nós estamos com uma questão de oposição e situação, mas
nós já temos presentes 29 deputados, então peço aos nossos pares da
Casa que tenhamos o mesmo entendimento que tivemos com relação
ao quadro QOA da Polícia Militar. Peço ao presidente da Mesa que
coloque esta pauta como primeira votação, que é a questão da idade
limite para ingresso na Polícia Militar. Depois aqueles que quiseram
apartear, aqueles que quiserem não dar quórum, sair da sessão, que nós
façamos, mas aquela juventude que está ali em cima está carente disso,
porque são sub judice, portanto, isso pode ser um reforço muito grande
até para o entendimento do juiz que está nessa causa, do Poder
Judiciário. Assim nós entendemos que é possível. O poder de
longevidade do povo brasileiro e do maranhense está maior e logo nós
temos que trabalhar em cima disso, portanto, eu peço à oposição e à
situação que nós tenhamos esse entendimento. Vamos votar logo essa
questão da idade e depois voltemos à rotina desta Casa, companheiro
Max Barros. Quem quiser obstruir que obstrua a sessão, quem quiser
não votar que não vote, mas nós não podemos impedir que esses
jovens tenham esse alento. Eu gostei muito da sua palavra hoje pela
manhã. Muito obrigado e que Deus abençoe livre os sub judice.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Suspendo a sessão por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Mas eu quero fazer um cumprimento
especial a todos aqueles que estão ocupando a galeria desta Casa,
homens e mulheres valorosos. Eu tenho feito uma defesa nesta Casa da
segurança pública e da Polícia Militar. E eu tenho ressaltado que embaixo
do meu terno tem uma farda, embaixo do meu sapato é como se tivesse
um coturno. Em defesa da Polícia Militar, em defesa da segurança
pública e em defesa de todos os aprovados nos concursos públicos.
No início do nosso mandato, uma peregrinação, uma luta em várias
regiões em defesa dos excedentes, dos aprovados no concurso da Polícia
Militar. Várias reuniões cedendo espaço no curso Wellington, na Avenida
Litorânea, acompanhando o TAF, em vários momentos, em várias
lutas em defesa dos aprovados na Polícia Militar, na Polícia Civil,
escrivão, delegado. Várias ações e indicações solicitando a sensibilidade
do Governo do Estado para que pudesse nomear os aprovados na
Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros. Estamos
diante de uma segunda luta que é a luta dos excedentes. E o deputado
que nos antecedeu diz que, às vezes, há um litígio na justiça com um
juiz ou outro, mas o bem da verdade precisa ser esclarecido. Os sub
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judice só não foram nomeados ainda porque o Governador não quer.
Porque se o Governador quisesse, o Governador já teria nomeado.
Porque muitas das vezes quem tem recorrido é o Governo, é o Procurador
Rodrigo Maia, é o Governo do Estado. E mostra a real intenção do
Governo do Estado, que na segurança pública também é a segurança da
propaganda. Não fui eu que disse que ia dobrar o efetivo da Polícia
Militar. Foi o Governo do Estado do Maranhão que falou que ia dobrar
o efetivo da Polícia Militar.  Foi o Governo do Estado do Maranhão
que ia implantar a PEC 300 no Estado do Maranhão para igualar,
equiparar os salários dos policiais militares do Maranhão com o do
Distrito Federal, com a Polícia Militar do Distrito Federal. Promessas
que até então não foram cumpridas. E com o edital que está na iminência
de 1.300 vagas não vai dobrar efetivo da Polícia Militar nem aqui e nem
em lugar nenhum. O Governo do Estado ontem editou a Medida
Provisória, fazendo contratação temporária de servidores para trabalhar
na penitenciária, no serviço de segurança, no sistema carcerário. O
Governador só não faz Medida Provisória fazendo seletivo para colocar
na Polícia Militar e Polícia Civil tendo em vista o serviço delicado que
é, porque senão já tinha feito. A falta de atenção e o compromisso com
a segurança pública. Então não venhamos com balela, não venhamos
com viaturas alugadas. Solicitamos aqui do Governo do Estado do
Maranhão a relação das viaturas que o governo disse que adquiriu em
2015, 2016 e 2017. Estamos esperando até agora. Se o governo tem
transparência mande para esta Casa a quantidade de viaturas, placas
das viaturas, chassi das viaturas e a destinação de cada viatura para
cada Quartel, para cada local onde essa viatura foi mandada. A segurança
pública não quer propaganda, a segurança pública quer ações. Os sub
judice não querem propaganda dizendo que a segurança está boa, querem
é trabalhar, querem dar seu sangue, querem ser efetivados. Deputado
Júnior Verde, Presidente da Comissão de Segurança, todo o seu esforço
vai ser em vão se o Governo do Estado não tiver vontade de fazer. O
Governo do Estado tem a fazer, se ele quiser hoje ele vai para o Twitter,
vai para Facebook, vai para a imprensa e diga que vai nomear os sub
judice, é isso que ele tem que fazer. Vou concluir, senhor Presidente,
sabe por quê? Eu conheço a dor do sub judice, tem sub judice aqui que
estava no curso de formação, foi retirado do curso de formação, foi
humilhado, muitos de vocês estão sendo é humilhados. Precisam de
respeito e precisam que o Governo do Estado tenha compromisso com
a segurança e faça a nomeação dos sub judice. Era o que tinha para o
momento, senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, ontem estive presente a uma
solenidade de entrega de mais 50 viaturas e aqui queria fazer um registro,
e aproveitando o discurso do eminente deputado Wellington, que tem
um papel importante aqui, de oposição, de crítica, mas eu queria que o
deputado fizesse uma análise mais fria, menos emocional. A verdade,
deputada Nina, é que na história do Maranhão até o momento, deputado
Júnior Verde, nenhum governo fez tantos investimentos na área de
segurança como o atual. Isso é um fato, contra fato não há argumentos.
Atualmente, deputado Bira, a Polícia Militar do Maranhão tem o maior
efetivo da história da PM, da instituição. Pela primeira vez
ultrapassamos o número de 10 mil, nunca houve tantas promoções
como atualmente. Deputado Bira, eu tenho amigos que eram soldados,
durante 20 anos, e entraram e permaneceram como soldados durante
20 anos, nos três primeiros anos do governo de Flávio Dino, eles hoje
são terceiro-sargento, o que eles passaram mais de 20 anos sem nenhuma
promoção, eles tiveram quatro agora. Então, nós não podemos
desconsiderar não só a prioridade que o governador tem demonstrado,
deputado Júnior Verde, em relação à segurança como o esforço não
apenas em equipar, mas em valorizar os policiais militares. É óbvio
que existe um limite para que a gente possa fazer isso, não depende
apenas, como quis passar aqui o deputado Wellington, do governador
querer fazer, a legislação, deputado Josimar, coloca freios em qualquer
administrador. Um governador pode muito, mas não pode tudo, e o

que foi colocado aqui, o sub judice já diz, está sub judice,  e a
Procuradoria e o procurador, deputado Wellington, não é cargo de
confiança do governador. A PGE é órgão de Estado e não é de governo,
tanto que tem a incumbência de defender não apenas o Executivo, mas
o Legislativo e o Judiciário. Então, questões legais não devem ser
levadas aqui com um cunho político, eu acho que isso não contribui
para que a gente possa evoluir. Respeito a posição de V. Exª, a sua luta
em prol dos concursados, não só da Polícia Militar, Deputado
Wellington, mas de outras prefeituras, de outros municípios, mas eu
queria ponderar aqui com V. Ex.ª para que a gente pudesse também
fazer uma crítica levando em consideração os investimentos feitos e o
momento em que o País vive, nesse momento não é fácil para Estado
nenhum investir e o Maranhão, apesar de toda a dificuldade que nós
temos passado, tem investido não apenas na área de segurança, mas de
educação e saúde e pagando as suas contas em dia e deixando as finanças
do Estado em equilíbrio. Era isto que eu tinha a dizer, Senhor Presidente,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, até agora não chegou...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos aguardar três minutos, hoje deu
problema em relação à internet e voltou agora.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço a V.
Ex.ª que suspenda a Sessão até que seja distribuído o Diário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A Sessão está suspensa até chegar aqui o Diário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Medida Provisória nº 244/2017, Mensagem
Governamental nº 058/2017, de autoria do Poder Executivo, sobre
aumento de idade de acesso à Polícia Militar, passando de 25 para 30
anos. Em discussão. Inscritos para discutir estão os deputados
Wellington do Curso e Sousa Neto. Deputado Eduardo Braide, quem
vai mais discutir? Esse é para a votação. Senhores deputados, vão
estar inscritos quatro deputados, dois têm que ser a favor e dois têm
que ser contra. Eu peço que os senhores deputados declarem se vão
votar a favor ou contra, porque só podem falar dois a favor e dois
contra. Alternado, vai ser alternado, um favor e um contra, um a favor
e um contra. Deputado Wellington do Curso, dez minutos com direitos
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
por gentileza, declare aí da tribuna quem são os deputados contra e
quem são os deputados a favor da Medida Provisória, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rafael, eu pedi para o deputado anunciar na
tribuna se ele vai contra ou a favor, porque são dois a favor e dois
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contra. Eu peço aos senhores deputados que, quando usarem a tribuna,
dizerem se são contra ou a favor.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
presidente, pela ordem. Regimentalmente, o deputado tem que se
declarar antes até para poder ordenar a inscrição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, ele está na tribuna, a primeira fala dele é se
é a favor ou contra, ele vai ter liberdade de dizer na tribuna se é a favor
ou contra. Deputado Wellington do Curso na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(sem revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia. Quão boa é a participação popular e quão boa é
a participação do povo nesta Casa. Esta Casa é a casa do povo. Essa
Medida Provisória é de suma importância para a população, para
quem sonha em entrar na Polícia Militar, para quem almeja entrar na
Polícia Militar, para quem tem a vocação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª está falando a favor ou contra a Medida
Provisória?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu só estou pedindo silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª está falando a favor ou contra?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Você está falando a favor da Medida Provisória?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Sim, Senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está Bom.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só estou pedindo a V. Ex.ª com relação à atenção no plenário. Tem um
projeto de suma importância para a sociedade e para a população.
Mas, na verdade, é um paliativo. Por que paliativo? E eu vou explicar.
Quando um jovem de 17, 18 anos almeja entrar na Polícia Militar por
meio do CFO, se ele não consegue entrar por meio do CFO, tem a
oportunidade por meio de concurso público. E ele expira esse prazo,
expira essa data por não ter atingido, não ter sido liberado o edital, não
ter sido liberado o concurso, durante a sua preparação, durante o seu
tempo até completar 28 anos. Ele frustra a expectativa, e ele guarda
para a justiça a possibilidade de reparar esse desejo, esse sonho, essa
vocação, essa vontade de servir a segurança pública. E, ao completar
18 anos, até 28 anos, ele fica na expectativa. E como não é liberado o
edital, quando o edital é liberado, ele tem 29 anos. Mas 29 anos ele está
em perfeitas condições, física, mental, intelectual, pronto para realizar
o concurso público. E nos moldes em que acontece em outros estados,
a facilidade em outros estados, amparados, inclusive, pela legislação.
Porque no Estado do Maranhão não é para facilitar; é para atrapalhar;
é para prejudicar. Senhoras e senhores, nós somos eleitos e temos
aproximação do povo. O Executivo não tem aproximação do povo. O
Executivo vai executar, vai contratar, vai nomear, vai realizar, vai
reformar, mas quem tem aproximação com o povo somos nós. Aqui é
a Casa do Povo. Nós é que temos o dever e a obrigação de defender o
povo, as necessidades do povo, os anseios do povo. E quando o sub
judice, quando a população vem até esta Casa trazer os seus anseios,

é para que nós possamos nos debruçar sobre o tema e resolver. Os
candidatos a uma vaga na Polícia Militar, por exemplo, tem três desejos,
três: primeiro, que a idade não seja 28 anos, que a idade seja 35 anos.
Aqui na verdade é um paliativo. Deputado Wellington, o senhor é
contra ou a favor? É claro que eu sou a favor. Não posso ser contra,
muito embora o desejo, as nossas solicitações, o nosso pedido, temos
implorado ao Governo do Estado que sejam os 35 anos. Segundo
pedido, segundo desejo, que a altura para homens não seja 1,65m, seja
até 1,60m. Você não pode ser excluído por conta da estatura. Um
homem de 1,60m ou 1,65m tem todas as condições e eu tiro por alguns
deputados que tem baixa estatura: eu, deputado Zé Inácio, deputado
Ricardo Rios, nós temos perfeitas condições. Fui sargento do Exército
durante 15 anos. Então a altura não é empecilho para que você possa
ser soldado, possa ser oficial da Polícia Militar. Três: para as mulheres,
1,55m para as mulheres. Muitas vezes é obstrução para as mulheres e
não leva em consideração que estamos no Nordeste, a baixa estatura do
nordestino por vários fatores, desde inanição, alimentação e deve se
levar  em conta  esses  fatores.  Quarto, que eu estava esquecendo: no
mínimo 30% para as mulheres. Respeito às mulheres. Deputada Valéria
Macedo, deputada Nina Melo, deputada Ana do Gás, deputada Andréa
Murad, são vários os pontos e os requisitos, essa Medida Provisória é
um quebra galho, é um paliativo. Nós vamos votar a favor porque se
não tem nada, o pouco que vier já ajuda. Nós fizemos várias ações logo
no primeiro ano de nossa legislatura em defesa dos policiais militares
e uma das nossas pautas no início do nosso mandato é a altura de
1,65m para descer para 1,60m para os homens, 1,60m para a mulher e
reduzir para 1,55m, 30% garantido para as mulheres e muitos do sub
judice só estão aqui porque não têm o amparo legal, que o ideal seria de
35%. Então Senhor Presidente, faço aqui não só a defesa, não só a
solicitação, mas o cuidado com cada um que hoje está ocupando esta
Casa. Se V. Exa tivesse a oportunidade de conversar com os sub judice,
têm alguns aqui que estão na graça de Deus, na misericórdia de Deus.
Já venderam televisão, já venderam pertences em casa e até a dificuldade
para pagar o IPVA da moto, pagar o IPVA do carro e o governo vai lá e
ainda apreende, de forma inconstitucional, que a Constituição no seu
art.150, inciso II é bem clara, não pode haver apreensão por fim de
confisco. Não pode. E as dificuldades que cada um passou até aqui, o
advogado recorrendo, muitos são pais de família, já têm esposas, já
têm filhos e no desespero, na correria, no sufoco. Hoje o que estamos
autorizando ao governo do Estado, por meio de Medida Provisória. Na
verdade a Constituição Estadual é bem clara, os limites de idade, de
altura, o acesso à Polícia Militar é através de lei. Já existe uma lei e nós
não queremos só a Medida Provisória! Senhor Governador, nós
queremos é que haja uma lei que ampare, no uso das atribuições que lhe
confere no artigo 1º, inciso 1°, no artigo 42 da Constituição Federal
adota as seguintes medidas: fica alterado o inciso 4 do artigo 9º, da lei
6.515, de 30 de novembro de 1995, modificado pela lei 7.855 de 31 de
janeiro de 2003 que passa a vigorar, possuir a data limite de inscrição
a idade máxima de 30 anos. No inciso 9º, artigo 24, servidores públicos
militares, a lei disporá sobre limites de idade, estabilidade e outras
condições de transferência do servidor militar da inatividade. O que o
governador faz é um paliativo, o que nós precisamos alterar nessa lei
são quatro pontos, precisamos alterar nessa lei não só 30 anos,
infelizmente, com medida provisória não vamos poder fazer alteração,
não vamos poder fazer emendas, mas solicitar também não só o que vai
para 35 anos, mas solicitar também a redução de altura para homem, a
redução de altura para mulher e, além disso, os 30% para a garantia de
efetivação da mulher no concurso e o mais  importante, o projeto de
lei, uma lei que possa corrigir isso, não por meio de medida provisória,
então hoje essa luta que vocês estão acompanhando é uma luta que vai
passar, com certeza vai passar, vai beneficiá-los, mas não contempla
na totalidade, não contempla os anseios de vocês, a necessidade de
vocês. Então, hoje nosso apelo, vamos aprovar, vamos apoiar, mas
solicitar ao Governo do Estado do Maranhão que edite a Medida
Provisória, que possa fazer até 35 anos, que possa reduzir a altura dos
homens para 1.60m, possa reduzir a altura das mulheres para 1.55m, e
possa garantir não o equilíbrio, porque não é equilíbrio, mas pelo
menos, deputada Valéria Macedo, deputada Ana do Gás, deputada
Francisca Primo, deputada Nina Melo, no mínimo, um pouco mais de
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participação das mulheres na Polícia Militar, garantir, pelo menos,
30% das mulheres na Polícia Militar. Então, este é meu posicionamento,
e eu vou ratificar o meu posicionamento para que não deturpem o meu
apoio incondicional à Polícia Militar, à segurança pública, aos aprovados
e a todos sub judice. Primeiro: ampliação não de 28 para 30, mas para
35. Segundo: a redução de 1.65m, para 1.60m para os homens, redução
de 1.60m para 1.55m para as mulheres e a garantia de 30% por lei para
as mulheres, para que possam entrar na Polícia Militar. Então, chega
de balela, chega de propaganda e apoio total aos sub judice.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Contra a medida provisória. Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, V. Ex.ª vai encaminhar contra ou a favor?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - O deputado
Wellington foi?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A favor.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu vou justificar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - V. Ex.ª vai falar, só isso que eu quero saber, contra ou
a favor?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Contra a medida
provisória.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Contra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
galeria que já está se esvaziando, o pessoal do sub judice, a quem eu
tenho um grande apreço, sabemos desde o começo dessa luta dos sub
judice que começou desde a nossa legislatura em 2015. Talvez, como
eles estão voltando, eu sabia que estavam esperando a minha fala
porque eles sabem que muitas vezes eu recuei para não causar embaraços
junto ao governo, vocês são testemunhas disso. Talvez eu não tenha
participado de certas coisas para não criar um embaraço para vocês,
vocês sabem disso, porque eu quero que vocês sejam chamados, porque
vocês já são praticamente policiais, falta entregar o material para vocês
irem para a rua e combater a criminalidade. Vocês já estão preparados
para isso. Senhor presidente, essa Medida Provisória nº 244, de autoria
do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei 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, está dizendo
o seguinte: que muda a idade para ingresso na Polícia Militar de 25
para 30 anos. Eu sou contra porque eu queria que fosse além, que fosse
para 35 anos. Foi pedido dos excedentes, no começo do mandato da
legislatura, que o governador falou de um pedido do deputado Cabo
Campos, a gente solicitou na Comissão de Segurança e ele mandou
para esta Casa uma medida provisória. Eu queria até explicar para
todos os sub judice que eu não estou aqui para fazer explicação da
minha votação como NÃO, deputado Cabo Campo, porque eu sou a
favor de até 35 anos. A idade dos 30 anos já é um grande avanço, 35
também é um grande avanço, mas o problema todo é que medidas
provisórias que o governador tanto condenou em 2005 quando ele foi
deputado federal, escreveu um livro dizendo que medidas provisórias
são coisas da época da Ditadura porque não tramitavam nas devidas
comissões da Casa, ou seja, não eram discutidas, não se fazia audiência
pública para poder saber se realmente os interessados queriam que
fossem encaminhadas para a Casa como um projeto de lei. E acontece
que mais uma vez chega uma medida provisória que não foi discutida

com a sociedade, não foi discutida com a Polícia Militar do Estado do
Maranhão, com aquelas pessoas que queriam ingressar na Polícia
Militar do Maranhão. Porque hoje, praticamente, uma pessoa com 30,
32, 33 anos que quer ingressar na Polícia Militar do Maranhão está
apto e jovem. A gente lutou tanto, Deputado Cabo Campos, pela LOB
da Polícia Militar, que é a  Lei de Organização Básica. Até agora não
saiu a LOB. Fatiaram a LOB em medidas provisórias. Foi mês passado,
se eu não me engano, a questão da criação dos quadros da Polícia
Militar, do QOA, que é para estar dentro da LOB também. A questão
da PEC-300 estadual, que também foi prometida pelo Governador. E
até hoje eu apresentei e V. Ex.ª até assinou, Deputado Cabo Campos.
Foram criados também, por meio de medidas provisórias, mais
Batalhões, Agora para a gente criar Batalhões a gente tem que ter o
quê? Efetivo. E eu digo isso para vocês, porque eu conheço vários
Batalhões que os coronéis estão trabalhando no limite e os policiais
são verdadeiros heróis, porque praticamente falta tudo para eles, as
condições para eles trabalharem. Então eu estou aqui com 1.432
aprovados sub judice hoje. Segundo dados atuais, eu tenho existentes
apenas um total de 764 sub judice, dos quais 103 são candidatos que
tiveram as liminares suspensas e que estavam realizando cursos de
formação; 661 candidatos aptos com etapas concluídas, que estão
somente no aguardo do curso de formação. Aí me fazem uma pergunta.
Gente, a gente discute tanto sobre segurança pública. A gente fala tanto
sobre a criminalidade. Eu acompanho de perto o dia a dia, apesar de
não estar do lado e não participar das reuniões. Mas aqueles que
conversam comigo, por meio das redes sociais, conheço como é a vida
do sub judice. Conheço porque muitos já venderam praticamente o que
tinham para realizar o sonho de ingressar na Polícia Militar, o sonho de
colocar sua vida para proteger a vida das outras pessoas. E não se tem
justificativa. E se fica nessa enrolação. Anos e anos se passando. Já
estamos chegando no fim de 2017. 2018 é ano eleitoral e vão fazer
média de novo. E o tempo passando e não se chama. E a gente precisando
de Policiais Militares nas ruas. Os sub judice, praticamente, a maioria
está todos aptos a ingressar no quadro da Polícia Militar. Infelizmente
esse jogo de empurra só tem prejudicado. E eu tenho a esperança e a fé
de agradecer. Agradecer apesar de ser oposição, mas eu sou coerente,
eu tenho humildade, eu tenho a simplicidade e a humildade de agradecer,
se for possível, ao Governador se chamar todos eles, os sub judice se
for por isso. Isso é um gesto de hombridade, não é de ficar enrolando
não. Porque quando eles chegam em casa, que estão seus pais, seus
familiares e filhos... como foi mais essa reunião? Olha, ficou para a
semana que vem. Vai dormir sonhando e o tempo passando, o tempo
voando e até agora nada. Eu sinceramente estou votando contra, porque
espero que a sensibilidade do governador em aumentar para 35 anos.
Para vocês terem uma ideia, de 2012 para cá são 05 anos e quem tinha
25 já tem 30, quem tinha 26 já está em 31 e já não poderia ingressar. O
tempo voa, o tempo passa. Então, senhor Presidente, eu queria aqui
deixar só o meu registro o porquê de eu votar NÃO para mudar de 25
para 30. O meu SIM é de 25 para 35 anos de idade, porque exemplo
claro são os sub judice, que se fosse para fazer um concurso público
agora, dependendo da idade deles a maioria não poderia fazer, deputada
Nina Melo, porque já extrapolou a idade. Então fica aqui o meu pedido,
fica aqui a minha solidariedade é a palavra certa e fica aqui sempre o
meu apoio. Eu não voto nada que seja for contra a questão da Polícia,
Bombeiro Militar, vocês sabem disso. Às vezes eu recuo
estrategicamente para poder não prejudicá-los, porque às vezes quando
falam que o deputado de oposição está presente é porque é questão de
birra que eles têm esse problema. O pessoal do governo tem um
chamado a questão de birra ou por qualquer outra questão eles não
fazem para dar uma desculpa. Mas agora com vocês eles não têm
desculpa, porque eu não participo mais, vocês sabem disso, não porque
eu não queira, mas é porque estrategicamente posso atrapalhar o
andamento e o avanço das questões que é o sonho de todos vocês sub
judice. Fica aqui, mais uma vez, só para registrar que posso não estar
presente na questão física, mas na questão espiritual estarei sempre do
lado de vocês, até vocês serem chamados e ingressar no quadro da
Polícia Militar.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Falar a favor do projeto deputado Júnior Verde. Logo
após, contra, o deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo Senhor Presidente em nome de quem quero saudar a
todos os participantes desta sessão. E de forma muito especial,
Presidente, quero só fazer algumas ponderações. Eu acredito que falar
é muito fácil. Falar é fácil, criticar é mais fácil ainda. Agora, quando a
crítica é construtiva e permite realmente o fortalecimento de uma
iniciativa, é fundamental. Claro que o que nós vamos discutir na manhã
de hoje é uma Medida Provisória, isso significa dizer que não é
permanente a condição e dar margem para que seja reavaliada. Na
audiência que tivemos com o governador fizemos referência à questão
da altura, à questão da idade também, foi um dos pontos que abordamos
e o governo avança quando manda para esta Casa essa medida. Agora,
é o que nós queremos? Claro que sempre queremos mais, todos nós
queremos mais. Mas em que pese a alteração, fiz até questão de
conversar com a assessoria e  questionar , por  exemplo, na época  do
concurso que aqui estão os sub judice,  as  pessoas tinham  em torno da
idade  28 anos, 29 anos, não é isso, ou seja, o que vale é a idade daquela
época, vocês passaram naquele concurso e tinham aquela  idade. Hoje,
eu sei que vocês  estão com uma idade a mais por conta realmente do
transcurso do tempo, mas vocês estão contemplados nessa Medida
Provisória, vai até  melhorar para todos vocês estejam aqui inseridos
nesse contexto, ou seja, a Lei retroage para beneficiar, a Lei não retroage
para prejudicar ninguém, isso é um princípio constitucional, saibam
disso. Então, é bom que  aqui se  esclareça que nós queremos, claro,
que  aumente ainda mais a idade, mas nesse ponto o governo está
atendendo uma reivindicação desta própria Casa, que é aumentar a
idade para justamente contemplá-los, que é justamente para que nós
possamos de fato ter  a  convocação dos  sub judice. Então, eu acredito
nas considerações que  nós  possamos  fazer de forma   a  acrescentar,
quando  nós  solicitamos aqui uma  demanda  para  o governo,  eu vou
conversar  com o Secretário, eu  converso com o Secretário, eu defendo
a minha proposição, quando eu  tenho uma  proposição eu converso
com o governador e peço  ao governador e  defendo  as  minhas  ideias,
agora só criticar sem ponderar, sem levar iniciativa, é inócuo,
infelizmente,  ela  não atinge  seu objetivo, eu  acho que  nós temos  até
diálogo.  E o que nós queremos aqui, deputado Wellington do Curso, é
o resultado, nós queremos  a convocação e  a convocação ela  vai se
fazer  com o diálogo, o  governador  chamou mais  de  dois mil policiais
daquele  concurso, que eles hoje estão sub judice,  do mesmo concurso.
Então, nós não podemos considerar que houve  um avanço, agora  nós
estamos  satisfeitos, não, prova  disso é  que  nós  estamos  aqui
defendendo a  convocação de mais  sub judice e  aqui estão os  números,
nós temos  os números  que  ainda  há  pouco  eu passei para  o
deputado  Sousa  Neto, 764  sub judice, está  aqui  a  indicação 1036,
olha a  Indicação recente, mais uma vez, nós encaminhamos ao
Governador Flávio Dino a convocação de 764 sub judice, sendo os 103
com liminares suspensas que estavam em Curso de Formação e os 661
candidatos aptos que estão aqui e estão buscando a sua convocação.
Então, esse instrumento aqui é um instrumento que nós temos para
dizer, aqui corroborando também com essa medida provisória, Senhor
Presidente, porque nós vamos votar a favor, mas com esse
entendimento, assim como o Deputado Wellington vai votar também a
favor da medida provisória, porque ele entende que já é um avanço,
agora queremos mais, nós precisamos avançar e é nesse sentido que a
nossa luta continua, se não fosse assim, nós não estaríamos hoje nesta
tribuna defendendo essa medida provisória e parabenizando o governo
que já avança e já demonstra, sinaliza a intenção de contemplá-los e
também de buscar novos policiais que ingressem no serviço público
com a idade de 30 anos. E é o que nós queremos, nós reforçarmos a
segurança pública e esse reforço nós estamos defendendo no diálogo,
no entendimento, conversando com o governo, mostrando essa
necessidade, quando aqui, na manhã de hoje, eu fiz um pronunciamento
falando que nós tentamos sensibilizar o governo pela convocação e o
Governador ele foi receptivo, ele chamou os seus servidores, os seus
secretários e conversou, dialogou e chegou num entendimento de chamar

mais uma turma nesse momento, vai chamar novamente, conversei
com ele novamente em outra oportunidade e ele disse: “Júnior, eu vou
fazer a convocação”. Então, quando ele diz que vai fazer a convocação,
isso nos enche de honra porque é a intenção que já está manifesta em
poder realmente reforçar a segurança pública. Agora, nós precisamos e
por isso que nós, mais uma vez, formalizamos essa indicação solicitando
a convocação de mais policiais, porque entendemos que nós precisamos
de imediato reforçar a segurança pública, porque quando ele comemorou
ontem no seu pronunciamento falando dos intentos contra os assaltos
a bancos para que haja a diminuição dos assaltos a bancos, é porque
estiveram mais policiais nos municípios maranhenses reforçando a
segurança pública, muitos deles sub judice, muitos aprovados no último
concurso. Isso significa dizer que ele estava comemorando, mas
entregando novas viaturas. Ele comemora também fazendo a nova
convocação que vai ser agora de mais de 106 novos sub judice, mas nós
queremos mais, queremos que todos sejam convocados com a bênção
de Deus. Eu acredito em Deus, tanto é que nós não perdemos a nossa
fé, mas a Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, portanto,
precisamos de obras e é por isso que, todas as vezes que eu converso
com o governador, eu falo dos sub judice e defendo a necessidade de
apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiro. E ele
tem feito esse trabalho, por isso aqui eu o parabenizo. Eu voto a favor,
senhor presidente, do encaminhamento e a favor dos sub judice. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max Barros vai encaminhar contra o projeto.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor presidente deputado Humberto Coutinho, senhoras
deputadas, senhores deputados, jornalistas, eu não vou chamar de
concursados, vou chamar de policias porque vocês vão ganhar essa
causa. Então, aos policias presentes nessa galeria. Senhor presidente,
eu volto à tecla que eu coloquei nas matérias que foram discutidas na
sessão de ontem: a idade para entrar na Polícia Militar está vigendo há
mais de 50 anos, então uma lei que vige por mais de 50 anos, uma regra
que está em vigor há mais de 50 anos... É um caso de emergência que a
gente tem que mudar de um dia para o outro, é caso de calamidade
pública para mudar a regra que vige durante 50 anos. É um absurdo
esta matéria vir para esta Casa na forma de medida provisória. É um
absurdo, é um equívoco, não há necessidade. Essa matéria tinha que vir
para cá na forma de projeto de lei para ser discutida com todos os
deputados, para chamar os policiais militares, os representantes dos
sindicatos e ver qual é a idade realmente que eles querem para entrar na
Polícia Militar. Não há necessidade de se colocar numa medida
provisória que, como já foi dito aqui, é herança do decreto lei da época
da ditadura militar. Só pode ser usada em caráter excepcionalíssimo.
Quando há uma emergência, uma calamidade pública, aí se faz uma
medida provisória. E ontem na pauta, deputado Edivaldo Holanda,
nove medidas provisórias no mesmo dia para serem votadas por esta
Casa, isso não tem cabimento, não há necessidade. Essa matéria de
alterar a idade dos policiais é consenso nesta Casa, basta saber se serão
30 ou 35 e todo mundo vota a favor, discute, debate e os policiais
participam desse processo. Nós vamos usar um instrumento que é
inconstitucional nesse caso porque não tem calamidade pública, não
tem emergência, portanto, não se justifica usar Medida Provisória.
Sabe o que é urgente, o que é emergente, o que a população clama? Ela
clama sempre que tenha um efetivo maior. Ela clama sempre que aqueles
que depositaram sua esperança, seu estudo, acreditaram no concurso,
que ele seja efetivado. Isso que é emergente, isso que é urgente. Urgente
é colocar aquele pessoal que botou o seu projeto de vida, que estudaram
e querem trabalhar, porque fizeram um concurso público, que ele seja
efetivado imediatamente. Isso que é emergência. Agora mudar a idade
de concurso de vinte e cinco para trinta anos é urgente, é motivo de
Medida Provisória? É um equívoco muito grande. Não é por aí e não há
necessidade, Deputado Vinícius Louro, não há necessidade. Manda o
Projeto de Lei, faça pela Comissão de Constituição e Justiça, faça
audiência pública, chama os policiais, discutam qual é a melhor idade
para entrar no concurso. É vinte e cinco? É trinta? É trinta e cinco
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como muitos defendem? E a gente vota todo mundo de acordo. Agora
isso é desconsiderar a própria Assembleia Legislativa. As Medidas
Provisórias entram em vigor a partir do momento em que são publicadas
no Diário Oficial do Estado e não no Diário Oficial da Assembleia.
Quando chega nesta Casa, os deputados não podem mais nem emendar
a Medida Provisória. Só os deputados da Comissão de Constituição e
Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu peço para a galeria não se manifestar. Pelo nosso
Regimento, a galeria não pode se manifestar. Também, como pessoas
educadas que são vocês, não tenho nenhum interesse de tomar qualquer
medida. Por isso que eu peço a vocês que mantenham a tranquilidade,
porque a Medida de vocês vai ser aprovada, certo? Não precisa de
nenhuma vibração, não precisa nenhuma torcida. Fiquem tranquilos
que vai ser aprovada. Eu peço para vocês a compreensão. Com a
palavra o Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Muito obrigado, Senhor Presidente. E eu queria também
parabenizar vocês. Como o Presidente disse, tem que ser obedecido o
Regimento, mas a presença de vocês aqui e a luta de vocês é que vai
conseguir chegar aonde vocês querem chegar. Às vezes, eu vejo alguns
líderes do Governo dizendo o seguinte: “ah, mas, nos governos
anteriores também usaram medidas provisórias”. E eles criticavam
quando era usada a medida provisória. E se estava errado lá, está
errado aqui. E não mudou nada. Se estava errado naquela época e eles
criticavam o excesso de medidas provisórias nos governos anteriores;
agora também está errado. E eles estão aprovando por quê? Porque não
faz a coisa correta? Se estava errado, vamos corrigir e melhorar o
trabalho nesta Assembleia. Vamos melhorar a maneira de nós legislarmos
nesta Casa. Esse é o apelo, Senhor Presidente, que eu faço. É que as
matérias venham com calma. Vai à Comissão de Constituição e Justiça,
vai à comissão específica. Convida a sociedade, o sindicato, os
trabalhadores, os empresários e vamos discutir essas matérias. Todo
mundo aqui, em princípio, eu acredito que tem boa fé e quer o bem do
Maranhão. Assim eu acredito. Agora cada um tem seu modo de ver tem
seu entendimento, porque todos nós aqui estamos é para aprimorar os
projetos que vêm para o Maranhão. E nós estamos aqui eleitos temos
legitimidade para melhorar esses projetos. É essa a nossa função aqui.
Então o projeto que vem do governo é 30 anos a idade que está mudando
para a entrada no concurso da Polícia Militar. Se a gente conversar com
os policias militares, se for consenso que 35 anos já melhorou a qualidade
de vida das pessoas, a longevidade, que 35 anos é a melhor idade, se
eles colocarem isso, por que a gente não faz uma emenda aqui e aprimora
o projeto que vem do Governo? Então essas questões, essa é a função
do Parlamento é fazer projetos, aprimorar e melhorar os projetos que
vêm do Poder Executivo. E é isso que estou defendendo. Sou contra a
forma como está sendo conduzida, por meio de Medida Provisória.
Gostaria de discutir se a melhor idade é 30 ou 35 anos, mas se for 30 já
é um avanço e sou a favor que seja aprovada a Medida Provisória, sou
contra a forma como ela está sendo feita sem necessidade alguma. Não
há essa necessidade. Tem questões aqui no Parlamento, e eu falei hoje
mais cedo, que são importantes e que às vezes causam constrangimentos
em lideranças importantes, e que inclusive sou avalista desse projeto
de governo, que não precisavam passar por um constrangimento como
hoje passaram, não há necessidade disso. Se há um acordo entre líderes
com a Mesa da Casa vamos cumprir o acordo, não vota hoje, vota
amanhã, mas tem que prevalecer esse acordo de cavalheiros. As palavras
que foram colocadas têm que ser preservadas, ainda mais quando é
feita pela Mesa e por pessoas que têm o respeito de todos nós
deputados, todos nós respeitamos. Quantos projetos de interesse do
governo que tínhamos posições divergentes, ele avalizou e nós apoiamos
em função da palavra do Presidente da Casa, que tem conceito e tem
respeito entre todos nós e por uma questão pequena, questão de um
dia a mais ou um dia a menos mudar o que foi acordado, constranger a
Presidência da Casa, isso é um equívoco. Os acordos têm que ser
cumpridos, isso é necessário. Eu coloco isso porque eu quero que a
gente discuta os projetos com profundidade, que a gente aprimore os

projetos, que melhore a situação do Maranhão e que respeite a posição
de cada um, de cada Partido, de cada Bloco, todos nós aqui
representamos um segmento da sociedade. Temos que ser ouvidos e no
final decide quem tem mais voto e esse projeto é que vai vencer, é
assim que funciona a democracia. Mas não se cerceando espaços das
minorias que podem discutir um projeto como esse por meio de Projeto
Lei. Isso está errado! Isso não é necessário. Então, senhor Presidente,
faço este apelo, V. Exa que é o interlocutor respeitável nesta Casa, que
pondere com o Executivo, que mande para cá os Projetos de Lei e que
nós temos o maior interesse de discutir e aprová-los, mas de maneira
correta. Porque não há nada que justifique, deputado Edivaldo Holanda,
qual é a calamidade para se mudar a idade do concurso público da
Polícia de 25 para 30 anos, vai acabar o mundo? Uma questão que já se
alonga aí por mais de 50 anos, não pode vir um projeto de lei em um
mês aqui e em até em regime de urgência a gente votar e aprovar,
discutindo com todo mundo, discutindo com os policiais? Então, senhor
Presidente, é este o apelo que faço e me inscrevi aqui contra a forma
como está vindo o projeto para cá como Medida Provisória. Essa
forma está errada, é inconstitucional, é incorreta e antidemocrática,
mas no mérito sou a favor do projeto. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Para encaminhar votação a favor o deputado Cabo
Campos. Deputado, por cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus Seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Serei breve.
Senhores, eu queria antes de mais nada fazer um pequeno resumo de
alguns aspectos que o governador Flávio Dino tem avançado e outros
que estão por avançar. Mas tenho 26 anos de Polícia, 22 na ativa e
alguns como reformado e nunca vi um governo tão preocupado com a
Segurança Pública e com os Policiais e Bombeiros Militares quanto
este. E eu quero aqui dizer de algumas Indicações que nós temos junto
à Casa. Uma é a carreira única, que pede que o soldado chegue a
coronel. Outro é objetivo de promoção automática. O código de ética
em substituição a RDE, que eu digo que é a bíblia do diabo, que ainda
faz o policial militar ficar preso ainda no cárcere, o policial e bombeiro
militar. Nível superior para ingresso nos quadros da Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros. Por isso que essa Medida Provisória é importante,
Deputado Edivaldo Holanda, por quê? Porque se nós queremos que
amanhã a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros tenham nível superior,
nós temos que dar o prazo necessário para que esse jovem possa se
formar. Uma outra situação é o escalonamento vertical. Pauta essa já
respondida pelo Governo do Estado. Foi motivo de greve em 2014, o
escalonamento vertical. E para os irmãos da imprensa eu quero aqui
explicar o que é escalonamento vertical. O escalonamento vertical é o
percentual que as patentes ganham com relação ao coronel. Por exemplo,
um soldado, Deputado Othelino, um soldado ganhava 19% do valor do
coronel, e nós pedimos 24%. No ano que vem, o soldado chegará a
26,5%, também uma Indicação nossa, do Deputado Estadual Cabo
Campos. Lei de Organização Básica, a LOB dos Bombeiros, tenho a
satisfação de ser o relator da LOB dos bombeiros. Eu tenho uma
Indicação com relação à PEC 300, companheiro Sousa Neto, e não
recuei no seu projeto. Eu assinei o seu projeto, porque jamais votaria
contra a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O meu partido não é
o Democratas, meu partido é a Polícia Militar do Maranhão e o Corpo
de Bombeiros Militar do Maranhão.  Nós temos aqui uma Indicação
que solicita que sejam chamados todos os sub judice da Polícia Militar
do Maranhão, feita no dia 20 de junho de 2016. E aqui reitero dizendo
que o primeiro pedido nosso foi que fossem chamados os excedentes.
Chamaram todos os excedentes, vieram os sub judice, e estamos com
essa Indicação dos sub judice. Temos um projeto, uma Indicação também
que eleva a idade máxima para ingresso na Polícia Militar do Maranhão,
que é justamente esta Medida Provisória. Temos também a Indicação,
temos o projeto e a Indicação. Temos o projeto também que diz a
altura mínima para ingresso na Polícia Militar do Maranhão aos moldes
do que acontece no Piauí. Gente, a Polícia do Piauí é tão boa quanto a
nossa. Os caras são bons. Quem é de Timon sabe. Deputado Rafael
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Leitoa, que a Polícia do Piauí é uma Polícia indo e voltando. E lá a
altura para o sexo masculino é de 1.60cm e para o sexo feminino é de
1.55cm. A mesma coisa vem para o Corpo de Bombeiros. Com relação
às mulheres do quadro de acesso para a promoção, nós estamos pedindo
que seja 20%, não só para os quadros de acesso, mas para todas as
patentes. Bira do Pindaré, de 33 coronéis que nós temos, temos apenas
um coronel feminina. Uma só, deveria ser no mínimo 04. E aqui quero
fazer uma ressalva, de todos esses projetos, que o deputado Wellington
do Curso falou que os projetos são dele, mas eu quero dizer que o
deputado Wellington do Curso chegou atrasado, pois isso aqui foram
todos protocolamentos antes do dele. Eu não quero pensar que o
deputado Edivaldo Holanda quando diz que ele tem uma diarreia mental
seja verdadeiro, não quero pensar isso! Quem vai a um curso onde o
cara é um plagiador, um copiador, é um pescador? Você vai colocar seu
filho em um curso desse em que o próprio dono do curso está ensinando
a pescar? Se a sua estrela não brilha, não apague a minha! Agora, esse
projeto aqui é bom e ninguém vem dizer que não foi discutido, porque
bem aqui no Plenarinho o governador do estado do Maranhão fez uma
comissão de praças e oficiais. É porque o pessoal não acompanha os
projetos da Polícia e querem se aparecer aqui em cima da hora para a
plateia. Foi discutido sim: o soldado Leite, cabo Mailson estiveram
aqui discutindo com os coronéis, por isso que recuei de 35 para 30
anos, porque os colegas decidiram por 30 anos, certo? Então, senhores,
de acordo com o quadro QOA, eu também queria que soldado chegasse
a coronel, que nós temos um acordo com o governador do Estado e vai
ser cumprido. Agora, se não chegarmos a 35 anos, que votemos os 30.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington do Curso para encaminhar votação,
por cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Então
na discussão do projeto da Medida Provisória, encaminhada a esta
Casa pelo Governo do Estado, que é o 244, já destacamos o nosso
posicionamento e as nossas observações. Inclusive nas nossas
observações, que foi muito bem lembrado pelo líder do Bloco
Independente deputado Max Barros, de forma muito centrada, de forma
muito prudente, o deputado Max Barros fez as observações inerentes
e já também referendadas pelo deputado Sousa Neto e todas as
observações que o caso requer. Trata-se de mais uma Medida Provisória,
ontem aprovamos quatro Medidas Provisórias, nós fizemos os
questionamentos de algumas Medidas Provisórias, dentre elas a
contratação temporária para o sistema carcerário, para o sistema
penitenciário do Estado do Maranhão, a situação da medida provisória
que é em caráter de urgência, caráter de emergência, nós perguntamos
qual o caráter de urgência e emergência se o governo do estado teve a
oportunidade de fazer, teve tempo para fazer. E o exemplo de ontem
cabe literalmente para o que nós apresentamos, nós estivemos aqui
nesta Casa a ocupação dos índios, no dia 09 de junho de 2015, o
governo teve de  09 de junho de 2015 a 09 de junho de 2016, a 09 de
junho 2017, dois anos para editar a medida provisória, dois anos para
encaminhar o projeto de lei, então mostra a omissão do governo, o
retardamento do governo, a lentidão do governo, senhoras e senhores,
nós estamos diante da lentidão de uma administração pública, da lentidão
de um governo, da lentidão na solução dos problemas, e a nossa crítica
vai nesse sentido, as nossas observações vão nesse sentido e mais
ainda, não só a lentidão administrativa, mas a falta de contemplação de
mais benefícios do que é solicitado pelos aprovados, pelos candidatos,
eu tive agora o cuidado, a preocupação de solicitar que fosse até a
galeria e ao chegar a galeria de 89, 90 pessoas que estavam aqui, vamos
arredondar de 100 que estavam aqui, 60 já têm 31 e 32 e 33 anos, de 60
sub judice que estão na galeria já têm acima de 30, 31 e 32 anos, muito
embora tenha sido lembrado pelo deputado Júnior Verde que a lei não
retroagem para prejudicar, sabemos disso perfeitamente. Mas observem
que hoje, nós estamos tapando um buraco, quebrando um galho, mas a
solicitação é até 35 anos. A solicitação é de 1.60m para homens, de

1.55m para mulher, 30% para o ingresso das mulheres, e nós temos as
nossas defesas apresentando a esta Casa em defesa da Polícia Militar,
da segurança, com uma realização do 2º Curso de Formação da Polícia
Militar, da Polícia Civil, dos investigadores da Polícia Civil, 2º Curso
de Formação da Polícia Civil para delegados, dos candidatos aprovados
nos concursos de 2012, 2014, dos aptos para iniciar o concurso para
delegado, de todos os aprovados no concurso da Polícia Militar. A
nossa luta pela PEC-300, e como eu já falei hoje, não fui que falei,
muito embora nosso material de campanha, durante nosso material de
campanha que distribuímos nas feiras, nos mercados, portas de
faculdades, escolas. Nós nos comprometemos em defendermos o
servidor público estadual, os aprovados no concurso, sub judice, a
Polícia Militar do Estado do Maranhão, muito antes de ser parlamentar,
muito antes de ser deputado eu já tinha feito o meu comprometimento
com a Polícia Militar. E lá, nosso material de campanha, nós já
cobrávamos a PEC-300 estadual. E, na manhã de hoje, aproveitando
esse tema oportuno, vamos mais uma vez desencadear essa discussão,
levar para a Comissão de Segurança desta Casa, fazer mais uma vez o
encaminhamento ao governo do Estado, e vamos mais uma vez levantar
a bandeira da PEC 300 Estadual. A partir de hoje, estou levantando,
estou entrando novamente na luta pela PEC 300 para os policiais
militares do estado do Maranhão para a equiparação dos salários com
a Polícia Civil e com a Polícia Militar do Distrito Federal. A partir de
agora, vamos entrar na luta da PEC 300 Estadual, porque foi algo
inclusive que o governo do Estado anunciou no seu primeiro dia quando
assumiu o governo do Estado. Mais uma vez a nossa defesa
incondicional à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros
e à segurança do estado do Maranhão. A segurança em duas vertentes,
a segurança pública da população e a segurança pública em defesa dos
agentes de segurança pública. Então, senhor presidente, mais uma vez
o nosso voto favorável aos 30 anos, mas recomendamos ao governo do
Estado, solicitamos ao governo do Estado que possa ampliar para 35
anos. Era o que tinha para o momento, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Adriano Sarney para
encaminhar a votação por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
presidente, Questão de Ordem. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Rafael Leitoa por
Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Dois
deputados já encaminharam a votação. Calma, deputado Max Barros,
não estou nem lhe dirigindo a palavra. Calma.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Partido ou bloco?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só estou com
a dúvida. O deputado Cabo Campos já encaminhou, o deputado
Wellington do Curso encaminhou, o deputado Adriano também vai
encaminhar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pelo PV. É bloco ou partido?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas e funcionários desta Casa, maranhenses. Subo agora a esta
tribuna para encaminhar esta votação da Medida Provisória 244. Em
primeiro lugar, é muito importe frisar e repetir algumas ponderações
que fiz ontem nesta Casa. Não sei se muitos dos deputados e das
deputadas e dos maranhenses que nos veem e nos ouvem pela
competente equipe de comunicação desta Casa, assim como da imprensa
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que aqui trabalha e que daqui frequenta, mas o que a oposição está
criticando é a forma. A oposição pontua determinados aspectos formais
das medidas provisórias, mas é a forma que esse processo legislativo
está tomando é que nós estamos criticando. Nós estamos criticando o
fato de o Governador editar medidas provisórias. Nós estamos
criticando o fato de o Governador não querer o debate nesta Casa, não
querer a transparência que o processo legislativo exige e que existe
para isso, que é o bom debate entre os deputados e deputadas com a
participação da população, de uma forma em geral, dos grupos que são
interessados pelas matérias. E também é, óbvio, a publicação da
imprensa, de um modo geral, para que a gente possa ter o conhecimento,
do que está sendo tratado e do impacto disso na população de todo o
nosso Estado no que diz respeito a esta medida provisória. O
Governador Flávio Dino tem que entender que o que a categoria deseja
profundamente é uma LOB, é uma lei que  abranja de forma única, de
forma objetiva e de forma definitiva. E se nós fomos contar dentre as
68 medidas provisórias que o Governador enviou para esta Casa, recorde
histórico, como eu disse ontem, nós vamos ver que grande parte dessas
68 medidas provisórias diz respeito à categoria dos policiais. Porque
ele está enviando a esta Casa uma LOB fatiada. Da mesma forma o que
ele está fazendo também em relação a uma minirreforma tributária no
Estado, enviando por medida provisória sem discussão. O que ele
deveria fazer de uma forma mais transparente, mais abrangente e como
ele gosta ou gostava muito de falar quando ia pedir voto no interior,
dialogar. Por que não dialoga com o parlamento? Ontem eu disse, lendo
um trecho de seu livro, que esse era um governo ditador. Mas eu disse
que ele era um governo ditador, porque em seu livro o Governador
Flávio Dino escreve que as medidas provisórias são medidas ditatoriais.
Portanto, Presidente, mais uma vez eu estou colocando isso e estou
aqui fazendo um apelo para o Governador e para toda a sua equipe,
aqueles que o aconselham. Governador, pare de mandar tanta medida
provisória para esta Casa. Vamos dar mais transparência ao processo,
vamos debater essas medidas, vamos debater com a sociedade, vamos
debater com os grupos de interesse, vamos debater com os policiais,
vamos debater com os empresários, com os microempresários, vamos
debater com os indígenas, senhor Presidente,. Vamos debater com a
população de uma forma geral. Senhor Presidente, é isso o que eu
gostaria de falar e sei que existem os colegas governistas que se utilizam,
é natural, utilizam-se de alguns instrumentos para querer calar ou
diminuir o tempo que nós temos direito aqui na oposição. Mas eu
quero deixar claro também, senhor Presidente, para finalizar, que o
direito de obstruir as votações é um instrumento da oposição e é o
único instrumento que temos, porque somos minoria e sabemos que
no Parlamento acaba prevalecendo o voto da maioria governista e
sabemos que historicamente, no Maranhão, o Palácio dos Leões faz
uma ingerência muito forte nos deputados. Ou seja, nada mudou neste
governo que era para ser o da mudança, mas que se transformou no
governo da mudança sim, mas para pior. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Obrigado, deputado. Convido o deputado Sousa Neto
para encaminhar a votação. Pelo Bloco de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – De maneira nenhuma quero cercear a palavra de nenhum
deputado, mas só pediria que a Mesa fosse rigorosa na questão do
tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Exa tem razão. Deputado Sousa Neto, vamos
respeitar o tempo de cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, mais uma vez retorno a esta tribuna,
senhoras e senhores deputados. Falar é muito fácil sobre segurança
pública, principalmente neste governo que agora aí está. Primeiro que
para se discutir uma matéria como essa a gente poderia primeiro saber
quais são as condições de trabalho nos Batalhões, não só aqui em São
Luís, na capital, mas como andam as condições de trabalho dos nossos
policiais militares lá em Colinas, nos Sertões, na região do Vale do
Pindaré, na região Tocantina. Para a gente discutir qualquer tipo de
melhoria a gente tem que saber e escutar como é que estão as situações
hoje dos Batalhões, a situação da Polícia Militar. Santa Inês hoje, no
Vale do Pindaré, Santa Inês hoje existem duas viaturas da polícia, duas
para fazer o efetivo daquela cidade tão grande. Maquiar os números da
criminalidade, isso não existe! Reconhecer que tem policiais a mais
isso aí já vem de concursos passados, não fez mais do que a obrigação
de chamá-los. Se quiser chamar os sub judice eles estão prontos, mas
como não vão chamar, vão lançar o edital agora em outubro para fazer
concurso da Polícia Militar, por isso que eles estão mandando para
esta Casa esta Medida Provisória. Agora a primeira coisa que seria é
dar condições. Deputado Cabo Campos, V. Ex.ª é policial, boto fé,
verdade, o seu partido é a polícia, tem razão. Por que eles não respeitaram
a nossa Comissão de Segurança quando a gente discutiu a LOB da
Polícia Militar que V. Ex.ª foi para cima? Por que V. Ex.ª não pediu para
mandar o texto da Lei de Organização Básica da Polícia por completo,
e não vir fatiado? Porque se causa um embaraço em toda a segurança
pública do Estado do Maranhão. Criaram-se Batalhões, tudo bem!
Cadê o efetivo para os Batalhões? Você sabe que para cada Batalhão
tem que ter um coronel e tem que ter toda uma estrutura, como é que
vão criar novos Batalhões se não vão dar as estruturas? A maioria dos
policiais e dos comandos que estão no interior do Estado, deputado
Paulo Neto, V. Ex.ª sabe muito bem disso, são custeados e ajudados
pelas Prefeituras, porque o Estado, muitos lugares abandonou, entrega
uma viatura e as condições do combustível. Então, a segurança pública
tem que ser tratada com seriedade, não como palanque político, como
foi feito em 2014, quando aconteceu a rebelião em Pedrinhas, e eles
mesmos comemoravam quando tinha algum tipo de rebelião, hoje as
condições são piores, mas eles usam do mesmo engodo e da mesma
propaganda de dizer que existem mais mil viaturas, mais mil, por que
não chamam o sub judice aqui para poder reforçar que já estão aptos a
trabalhar como policiais militares? Os coronéis hoje nos seus Batalhões,
eles que estão e sabem do que estou falando, porque eu conheço muitos
que estão no interior do Estado, passando por dificuldades por causa
do contingenciamento que houve na segurança pública. Então, a gente
tem que discutir uma coisa, segurança pública é uma coisa séria, tem
que ser levado a sério. Foi falado da PEC 300 aqui, a PEC 300, para
quem não sabe, é um projeto de lei federal que institui o salário do
policial militar, Deputado Wellington, equiparando ao policial do
Distrito Federal. Todo mundo tem que ganhar igual, Deputado Paulo
Neto, isso foi um projeto de lei que o Governador disse que ia
apresentar, aqui no Maranhão, assim que tomasse posse, até hoje,
quem apresentou foi o Deputado Sousa Neto, o Deputado Cabo Campos
assinou, foi um batalhador, tentou conversar com o secretário de
Segurança, mas, infelizmente, já vou encerrar, infelizmente, não foi
atendido. Mas só para dizer que não tem responsabilidade nenhuma
esse Governo com a segurança pública.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação. Deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Wellington do Curso.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Solicitar a V. Ex.ª a conferência de quórum, por favor.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO - Para qual medida?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Para a próxima nº 245.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - 245. Zera, eu peço que zere o painel. A favor, deputado
Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhores deputados, nós apreciaremos agora a Medida Provisória nº
245/2017. Essa medida provisória, senhores deputados, eu afirmo em
alto e bom som, é o atestado de incompetência do governo estadual em
relação à política econômica do estado do Maranhão. E eu explico a
vocês: esta Casa, contra o meu voto e de vários deputados aqui, deputado
Sousa Neto, o seu voto também, do deputado Max Barros, do deputado
Wellington do Curso e de vários outros deputados, votou contra a
alteração do regime de cobrança de antecipação do ICMS. O governo
do Estado retirou a possibilidade que os pequenos comerciantes tinham
de pagar a antecipação de 50% do ICMS até o dia 20 do mês seguinte
e passou a cobrar à vista, deputado Carlinhos Florêncio. Eu estive
nesta tribuna, e está registrado nas notas taquigráficas, falando que
isso acabaria com o capital de giro dos comerciantes maranhenses, que
isso levaria à inadimplência em vez de aumentar a arrecadação como
pretendia o governo do Estado. Agora vem o governador e confirma
tudo aquilo que eu dizia, deputado Max Barros, editando uma medida
provisória para o parcelamento dos débitos de juros e multas do ICMS.
Ora, senhores, primeiro ele manda os projetos de lei para cá aumentando
imposto e depois retirando a possibilidade que o pequeno comerciante
tinha de pagar, de recolher a antecipação de 50% do ICMS do seu
comércio até o dia 20 do mês seguinte, ele passa a cobrar a vista. Por
outro lado, Senhor Presidente, também por determinação do
Governador, os comerciantes informais que só recolhiam 30% da
antecipação do ICMS, passaram a recolher 50%, aumentou de 30%
para 50%. E nós dizíamos da tribuna, Deputado Max Barros, que isso
ia levar a quebradeira, que isso ia levar a inadimplência. E qual não é a
certeza que nós tínhamos quando o Governador edita agora a Medida
Provisória, reconhecendo que os comerciantes maranhenses estão
sufocados com a alta carga tributária que por ele foi imposta,
reconhecendo que ao alterar o regime de cobrança do ICMS,  que tinha
até o dia 20 do mês seguinte. Ou seja, o comerciante recebia hoje a sua
mercadoria e tinha até o dia 20 do mês seguinte para apurar o dinheiro,
o recurso para poder fazer o recolhimento da antecipação do ICMS.
Mas, não, a ânsia arrecadatória do Governador acabou com essa situação
e passou a ser exigido o pagamento à vista no regime de antecipação de
ICMS. E aí ele vem em sua mensagem e diz o seguinte: por mais a
aprovação desta medida é salutar, vez que a crise financeira que
ainda persiste atinge praticamente todos os setores da economia,
inclusive, o próprio Governo do Estado. Ora, Deputado Sousa Neto,
ele vem falar que a crise atingiu todo mundo e o Governo do Estado.
Mas nesta Casa tramita dois projetos de lei que é do Instituto de
Previdência e do Conselho do FUNBEN, onde ele cria 102 cargos em
comissão. Que crise é essa, Deputado Max Barros? Não tem dinheiro.
Outro dia ele deu uma declaração dizendo que o Estado não tinha um
centavo na conta e quer criar 102 cargos em comissão. Mas a medida
provisória diz exatamente isso. Dá a possibilidade dos comerciantes
parcelarem os débitos, Deputado Sousa Neto, que ele mesmo empurrou
goela abaixo. E aqui nós dissemos dessa tribuna. Nesse ponto, Senhor
Presidente, quero dizer a V. Ex.ª que tenho a minha consciência
absolutamente tranquila, porque alertei a esta Casa o risco que causaria
da inadimplência. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu lanço
um desafio a qualquer um de vocês, busquem conversar com os
comerciantes, especialmente os pequenos comerciantes, procurem os
menores municípios do Maranhão, Senhor Presidente, e conversem
com um comerciante e veja o que ele vai relatar a vocês. Diga a eles e
perguntem quantas pessoas eles já tiveram que desempregar por conta

da alta carga tributária e da mudança do regime e de cobrança do ICMS,
senhores.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado
Eduardo Braide, se V. Ex.ª puder me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Concedo
o aparte ao Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Parabenizar a V. Ex.ª pela perfeita análise e mais uma vez muito
inteligente essa questão, explicando para a sociedade maranhense como
é que age o Governado do Estado do Maranhão, pensando que o povo
não vai saber o que ele está fazendo. Primeiro, ele manda um aumento
para cá para apreciar, o aumento de impostos. E agora ele quer parcelar,
depois que ele já viu tanta reclamação. Eu digo isso porque lá em Santa
Inês, esse final de semana passada, eu tive uma reunião com pequenos
empresários no qual todos foram unânimes e perguntaram até qual dia
poderiam vir à Assembleia se reunirem nas comissões, porque eles não
aguentam pagar tanto imposto e a maioria disse que não está conseguindo
pagar. Eu quero até entender, então V. Ex.ª vai me explicar, eu acredito
que não tenha ninguém que vá votar a favor, não é possível. Já basta o
que o governador já fez, essa quebradeira toda no interior do estado do
Maranhão e agora ainda cria essa Medida Provisória no que ele realmente
está dando um atestado de irresponsabilidade. Então eu só queria fazer
este aparte, eu queria que V. Ex.ª continuasse a explanação porque o
Estado todo está lhe assistindo e V. Ex.ª está sendo muito brilhante na
sua explanação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
deputado Sousa Neto, e V. Ex.ª traz um assunto importante que é
capacidade, deputado Max Barros, que os políticos nunca devem perder
que é de ouvir, ouvir principalmente a população. Como eu estou
dizendo, conversem com qualquer comerciante, das maiores, médias
ou as pequenas cidades, ouçam o que eles vão dizer para vocês em
relação ao atual regime cobrança de impostos estaduais. Portanto,
senhores deputados, senhoras deputadas, essa Medida Provisória onde
o governador tenta remediar essa situação, nada mais é, deputado Sousa
Neto, do que demonstrar que o programa de maior sucesso do atual
governo é o programa Mais Imposto, esse com certeza é aquele em que
mais conseguiu se destacar, deputado Max Barros, é exatamente no
programa Mais Impostos. Porque ele reconhece, pela primeira vez,
ainda que não de forma direta, eu vejo o governador reconhecendo que
errou, deputado Max Barros, e isso já é um ponto positivo. A partir do
momento que ele manda uma Medida Provisória para cá reconhecendo
que a carga tributária está alta, que o comerciante maranhense não tem
condições de pagar o imposto na forma como ele está sendo cobrado,
ele reconhece que errou. Errou quando aumentou a alíquota do ICMS,
errou quando mudou o regime de cobrança de antecipação do ICMS do
dia 20 do mês seguinte para o pagamento a vista, errou quando
aumentou a alíquota do ICMS a ser recolhido do comerciante informal,
senhores. Esta Casa aprovou o aumento da alíquota do ICMS dos
vendedores ambulantes, daqueles que têm menos condições de pagar e
recolher os impostos e era exatamente por isso que o sistema era
diferenciado. Mas não, esta Casa não teve o pudor e votou o aumento
de 30% para 50% do regime de antecipação para os vendedores
ambulantes. E aí o que acontece? Pela primeira vez eu vejo o governador
reconhecendo um erro, deputado Max Barros, ainda que ele não diga
com a sua assinatura, mas todo o Maranhão já sabe agora que ele
reconhece o erro, sabe que não deveria ter aprovado essas matérias,
tanto é que estabelece agora. E aí eu quero só lembrar, deputado Max
Barros, dia 15 de março, deputado Carlinhos Florêncio, começou a
vigorar a nova alíquota do Imposto de Renda e a nova forma de cobrança
do ICMS. E no dia 07 de agosto ele edita a Medida Provisória. Ou seja,
os maranhenses suportaram poucos meses e agora ele já tem que editar
a Medida Provisória para poder permitir o pagamento com descontos,
o parcelamento, porque se assim não for, Deputado Max Barros, sabe
o que vai acontecer e isso já aconteceu, o tiro saiu pela culatra, com a
ânsia de arrecadar, ele tornou os comerciantes maranhenses



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2017 21
inadimplentes, essa Medida Provisória, senhores deputados, raciocinem
comigo, é a medida para quem está devendo o imposto ao Estado  e se
está devendo é por que é inadimplente, e quem tornou inadimplente,
Deputado Adriano? Exatamente as medidas equivocadas do Governador
Flávio Dino, então essa Medida Provisória nada mais é, senhoras e
senhores deputados, que o atestado de incompetência do Governo do
Estado em relação à política econômica do Maranhão, e é por isso que
o Governador, depois de vigorar, a partir do dia 15 de março, o aumento
da alíquota e o novo regime de cobrança da antecipação do ICMS, se
viu obrigado a editar essa Medida Provisória, senão, senhoras e senhores
deputados, os maranhenses vão continuar desempregando, continuar
na inadimplência sem ter que pagar. E agora, Senhor Presidente, só
para finalizar, isso quer dizer, Deputado Max Barros, que daqui para
frente, se ele não tiver a humildade de revogar a política inconsequente
que ele fez em relação ao ICMS, todo ano ele vai ter que baixar uma
Medida Provisória ou um Projeto de Lei permitindo que os maranhenses
parcelem o pagamento dos juros e multas, porque exatamente isso que
ele criou, um exército de comerciantes inadimplentes no Estado do
Maranhão, senhores deputados.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente. Vou me posicionar daqui mesmo favorável ao projeto. Sou
favorável ao projeto. Senhor Presidente e pode dar sequência aí. Minha
argumentação já foi contemplada.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente, só uma questão de ordem. Mas está registrado na Mesa,
Presidente. Só uma questão de ordem...

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MAX BARROS –
A questão de ordem é que exige, quando da inscrição, o deputado
disser se é contra ou a favor. Tem dois deputados que se inscreveram
primeiro e se inscreveram a favor. O Deputado Eduardo Braide e o
Deputado Max Barros. Então, existe...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max Barros a favor. Para usar a tribuna.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Mas na
alternância, Senhor Presidente, é um a favor e um contra. É a vez de um
contra agora.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira falou.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Quando
eu subi à tribuna. Eu só quero que seja dada a questão de tratamento de
justiça. Quando eu subi à tribuna, V. Ex.ª anunciou que eu estava
encaminhando a favor. Eu só gostaria que V. Ex.ª seguisse daqui para
frente também o tratamento igual.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está bom. Eu falei que era contra. Agora, a favor,

deputado Max Barros. O Deputado Bira já falou contra. Vai V. Ex.ª a
favor.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhoras
deputadas, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e
pela internet, estamos aqui de novo para discutir, eu estou quase
perdendo a conta, acho que já é a quinta ou sexta medida provisória em
sequência encaminha pelo governo do Estado, o que realmente é um
absurdo, parece que o governo agora está legislando no lugar da
Assembleia Legislativa, e de maneira inconstitucional porque para fazer
medida provisória tem que ter urgência e emergência, mas esse caso
não é nem de urgência e nem de emergência. Então, mais uma vez, uma
matéria que é importante e que poderia ser discutida e tramitada
normalmente nesta Casa, até em regime de urgência, mas com o apoio
total dos deputados independentes e da oposição, no entanto, se faz
de maneira atabalhoada. No meu entendimento, não cabe medida
provisória de maneira inconstitucional. Quanto ao mérito da medida
provisória, eu diria que é até uma contradição na política fiscal do
governo porque há pouco tempo foi aprovada nesta Casa para os
empresários e cidadãos que pagam corretamente e pagam em dia os
seus impostos, aquele empresário que paga em dia seu imposto, que
não está inadimplente, o cidadão que paga em dia as suas contas, foi
aprovada uma proposta do governo fazendo um tarifaço, aumentando
imposto para todo mundo. Agora, esse mesmo governo que fez um
tarifaço e aumentou os impostos para os adimplentes, para os que
pagam corretamente, agora ele faz uma medida provisória para isentar
aqueles que são maus pagadores de impostos. É uma total contradição
nessa política fiscal, realmente não casa, não está concatenado. Eu
queria dizer, senhor presidente, que de fato o deputado Eduardo Braide,
eu acho que ele tem razão quando coloca essa questão. Talvez essa
quantidade enorme de inadimplentes que agora não estão pagando
imposto, as empresas que não estão pagando imposto, que não têm
condições de pagar imposto, alguns podem até ser maus pagadores,
mas alguns não têm condições de pagar imposto, estão nessa situação
justamente em função do que o governo fez na avidez de arrecadar, ou
seja, aumentou o imposto, aumentou tanto o imposto que os
empresários não têm condições de pagar e agora, na contradição da sua
política fiscal, ele está fazendo uma medida provisória para isentar de
multa, de correção monetária e de juros as empresas.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Max Barros, V. Exª me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Com o maior
prazer, deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Só para clarear e dar um exemplo prático: o nosso regulamento do
ICMS sempre previu, ao longo dos anos, o regime de antecipação do
ICMS. O Maranhão na verdade tem uma das maiores alíquotas de
antecipação, que de é 50%. Como é que funcionava? Sempre funcionou
antes do governo Flávio Dino. O comerciante recebia a mercadoria e,
após ele receber a mercadoria, ele tinha até o dia 20 do mês seguinte
para poder recolher ao Tesouro Estadual os 50% da antecipação do
ICMS. O governador, e é isso que eu não entendo, deputado Max
Barros, o governador acabou com esse prazo do dia 20 do mês seguinte
e passou a exigir o pagamento à vista. Então, recebeu a mercadoria, tem
que pagar e na mesma hora emite uma nota fiscal para poder fazer o
pagamento. Então o que eu quero dizer a V. Exª é que aquele comerciante,
que recebia determinada mercadoria e que poderia vender inclusive
parte dessa mercadoria para apurar dinheiro e recolher a antecipação
do ICMS no dia 20 do mês seguinte, perdeu essa condição e passou a
ter a obrigação de recolher à vista. O que isso ocasionou? Quem não
tem capital de giro, e a gente sabe da situação de crise, não tem o
dinheiro para pagar o imposto à vista, e aí começa a correr o quê? Juros
e multa. E depois que começa a correr os juros e multa, porque ele tem
que pagar a vista, o que acontece? Ele é obrigado a editar essa medida
provisória, porque, então, na verdade, Deputado Max Barros, inclusive
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isso foi colocado de forma muito clara e contou com o meu voto
contrário, voto de V. Ex.ª contrário. Foi muito claro quando isso foi
colocado. E na hora em que o Governador alterou o regime de
antecipação de ICMS, ele acabaria com o capital de giro, principalmente,
dos pequenos comerciantes do Maranhão. Então o que vai acontecer?
E eu alerto logo como ele não tem a humildade de reconhecer que errou
quando mandou essa medida para cá. Ele todo ano agora vai ser obrigado
a editar uma medida provisória, encaminhar um projeto de lei a esta
Casa anistiando e parcelando os débitos, porque ele criou um exército
de inadimplentes no Maranhão. Converse com qualquer pequeno
comerciante nas cidades nas quais V. Ex.ª visita e vai ver. Então, para
deixar de forma muito didática, sem nenhum motivo, o Governador
Flávio Dino acabou com o capital de giro dos comerciantes maranhenses,
e a medida provisória é o atestado disso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço a
V. Ex.ª e digo, inclusive, que esse projeto não está errado. Esse projeto
não está errado. Está errado o projeto que o Governo mandou
anteriormente para cá, aumentando o imposto de todo mundo no
momento de crise, no momento que mais a população e os empresários
sofrem. Eles não conseguem vender, aumenta o imposto. Nós aqui
criticamos isso, até porque não houve queda de arrecadação no Estado
em função da repatriação dos recursos. Não houve queda de arrecadação
de estado e não havia necessidade daquele tarifaço que foi dado naquele
momento. Não havia necessidade e havia até outras alternativas.
Deputado Carlinhos Florêncio, tem nesta Casa aqui um projeto de
minha autoria e que taxa como os outros estados do Brasil onde há
exploração de minério, como Amapá, Pará, Minas Gerais, uma taxa
que cobra das mineradoras por usar toda a infraestrutura dos estados.
Se o Maranhão cobrasse essa mesma taxa que os outros estados cobram
dessas grandes mineradoras, teria receita de 600 milhões por ano. E
não precisava cobrar mais imposto, além do que não houve queda de
arrecadação. Então não faz sentido nenhum aquele tarifaço que penalizou
a população do Maranhão, penalizou os empresários e a consequência
disso, Presidente Humberto Coutinho, é que agora está emitindo uma
medida provisória para  isentar de multa, de juros quem está devendo
imposto. O mau pagador se tornou mau pagador porque aumentou os
impostos, agora está sendo isentado de juros, multas e etc. Então
mostra que foi equivocada a política fiscal do Governo do Estado do
Maranhão. E também mostra o procedimento ideológico até do PT, do
PCdoB. Está sendo votado  no Congresso Nacional agora o projeto  do
REFIS. O que é o projeto do REFIS? Também é uma renegociação de
dívida das empresas agropecuárias, das grandes empresas, diminuído
multa e diminuindo também a correção monetária. Qual é a posição do
PCdoB e do PT lá no Congresso no projeto semelhante a esse que está
sendo aprovado aqui nesta Casa? Totalmente contra. Está ajudando
caloteiro, tem que prestigiar aquele que paga. Não deve aprovar o
REFIS porque o REFIS está privilegiando os grandes empresários, os
caloteiros. Esse que é  o discurso do PT e do PCdoB no Congresso
Nacional no projeto também semelhante a esse, que diminui a multa,
que diminui a correção monetária dos empresários nacionais. E aqui o
PT e o PCdoB estão adotando justamente aquilo que criticam no
Congresso Nacional. Aí uma divergência do que diz aqui e do que
pratica no Congresso Nacional. Então, Senhor Presidente, eu acho que
foi muito equivocado o aumento do imposto, o grande tarifaço que
houve em energia, em vários produtos que foram... em combustível,
isso tudo aumentou o custo de vida de todos os maranhenses, isso foi
negativo para a economia do estado do Maranhão e a prova disso é a
necessidade de fazer uma Medida Provisória para isentar imposto que
foi aumentado pelo próprio governo. É um equívoco, é um equívoco
como está vindo para esta Casa em forma de Medida Provisória. Agora,
essa matéria eu sou a favor, porque vai corrigir, vai tentar corrigir o
equívoco que foi cometido no passado. Então, senhores deputados, eu
vou votar a favor do projeto e espero que a gente não taxe a população
do Maranhão. Se tiver que fazer uma taxa, faça realmente do grande,
faça daquele que é multinacional, que tem muito dinheiro que são as
grandes empresas mineradoras, essas sim têm recurso. A política não é
taxar os ricos para passar para os pobres? Por que em vez de taxar a
população mais pobre não taxa as mineradoras? Como nos outros

Estados ela paga a taxa mineral? É isso que eu questiono e isso tudo é
um debate importante, porque é em função do que o Estado arrecada
que vai ter consequência das políticas públicas na área de segurança, de
saúde, de infraestrutura. Então é importante essa questão fiscal e
cometeu um grande equívoco, do governo, quando no momento de
crise taxou a população maranhense com aumento de impostos. E a
consequência dessa decisão nós vemos agora, o próprio governo que
aumentou imposto está diminuindo e tirando multa de imposto dos
empresários, porque eles não conseguiram pagar o tarifaço que aconteceu
aqui e que, infelizmente, foi aprovado pela Assembleia Legislativa.
Mas nós queremos é que o empresário tenha condições de trabalhar e
se for necessário diminuir as multas e a correção monetária para que o
dinheiro fique na mão do empresário para que ele possa investir e gerar
emprego, nós votaremos a favor do projeto. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Contra, deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Senhor
Presidente, só para registrar daqui mesmo, para ganharmos tempo,
vou votar a favor do projeto.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano Sarney para encaminhar votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Antes peço pela ordem. Senhor Presidente, eu quero entender
uma questão. O deputado Othelino acabou de utilizar do tempo da
discussão...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, isso é matéria vencida.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Não, mas
preciso entender, porque agora há pouco...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, aqui é o seguinte, hoje só coisa estranha, é
oposição encaminhando a favor e o governo votando contra. Com a
palavra V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Só para
entender, o deputado Othelino utilizou-se do tempo da discussão, se
inscreveu como contra e a única coisa que ele disse foi o seguinte: “Eu
vou votar a favor do projeto”. Mas o que é isso? Não faz sentindo um
negócio desse.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, infelizmente eu não posso fazer nada. Com
a palavra V. Ex.ª para encaminhar votação, por cinco minutos sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu retorno agora a esta tribuna, vou
fazer só um adendo para explicar essa situação, porque assim, agora há
pouco, eu subi à tribuna, deputado Othelino,  que está aqui presente,
eu subi à tribuna agora há pouco e disse: a crítica da Oposição só forma
que está sendo feita e pontualmente dentro dos projetos, nós podemos
observar questões que poderiam ser mais discutidas, por exemplo, o
governador, nesse caso preciso, aumentou o imposto, aumentou o
imposto demais, a população não conseguiu, não está conseguindo
pagar o imposto, aí ele está cobrando taxas e multas, a população não
está conseguindo pagar as taxas e multas que o governo está cobrando
e aí ele foi forçado a fazer uma medida provisória para reduzir essas
taxas e multas. Então assim, como é que eu posso estar contra uma
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medida provisória dessa que corrige um erro lá de trás, mas se ele
tivesse ouvido a oposição lá atrás ele não teria feito a lei que ele está
corrigindo agora. Não sei se os maranhenses conseguem acompanhar o
meu raciocínio. Então, a atitude da Oposição aqui está completamente
dentro do normal, nós estamos criticando o que o governador fez no
passado e ele está tentando corrigir agora por medida provisória, mas
eu não estou entendendo  o que os governistas estão fazendo de utilizar
o tempo da discussão  para dizer que vota a favor do projeto. Então,
nós precisamos entender aonde nós queremos chegar com essa
discussão, porque o governador faz um problema, cria um problema,
tenta corrigir por medida provisória sem ao menos conversar. Muito
bem, aqui nessas nove medidas provisórias tem uma medida provisória
que ele está corrigindo uma outra medida provisória, Deputado Braide.
Nessa que nós estamos debatendo agora ele está corrigindo a lei que ele
aumenta o imposto, mas tem uma outra aqui que trata de microempresas
que ele está corrigindo uma outra medida provisória. Quer dizer, ele
está aumentando o prazo de uma medida provisória que ele fez no
passado, que fez errado. Sabe por que o Governador Flavio Dino está
errando tanto, apesar de ser juiz, apesar de teoricamente fazer parte do
mundo jurídico, que hoje ele não faz mais, quer dizer, ao menos
diretamente, mas ele está errando muito, está errando muito porque
não está debatendo com o Parlamento, está errando muito porque não
está debatendo com o Parlamento, está errando muito nas suas propostas
porque ele não está conversando com a população, com as entidades,
com as classes interessadas e erra, erra e erra e depois utiliza medidas
provisórias para corrigir outras medidas provisórias, é um verdadeiro
absurdo, é um verdadeiro absurdo, Senhor Presidente. Eu sou
plenamente, hoje, nesta manhã fatídica, cansativa, completamente a
favor de um acordo aqui entre o Governo e Oposição para que a gente
possa resolver essa situação. Vamos resolver essa situação. O
governador Flávio Dino não pode mais enviar medidas provisórias
para esta Casa da forma que ele está fazendo. Nós, da oposição, como
sempre fizemos, vamos votar aquilo que é melhor para o Estado, mas
dentro de uma transparência, de uma conversa, de uma interação, porque
isso é o importante. Essa medida provisória também faz parte daquilo
que falei agora há pouco, ou seja, é uma verdadeira minirreforma
tributária estadual que o governador está querendo fazer via medidas
provisórias, o que é um verdadeiro absurdo. Ou seja, ou vamos fazer
um pacote, uma reforma dialogando, conversando com os empresários,
com os deputados, ou vai acontecer o que está acontecendo agora que
é editar medidas provisórias para corrigir projetos de lei e outras
medidas provisórias do passado. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto para encaminhar a votação por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador)  – Senhor presidente, mais uma vez eu volto a esta tribuna,
povo do Maranhão que está acompanhando a TV Assembleia, só para
dizer que a gente da oposição, de forma responsável, tem fiscalizado o
governo, mostrando o atestado de incompetência deste atual governador
do Estado do Maranhão. Primeiro ele manda a medida provisória para
cá para aumentar a alíquota do ICM e agora o próprio colega, vice-
presidente da Assembleia, meu querido amigo Othelino Neto, acabou
de atestar para todos nós que eles estão na verdade querendo se
desculpar e, de alguma forma, reparar um erro gravíssimo que eles
fizeram ao aumentar os impostos e agora querer parcelar. Depois da
quebradeira que está principalmente no pequeno empresário, no
microempresário, para quem tem base no interior do estado do
Maranhão e que nos assiste sabe do que eu estou falando. O governador
manda proposta para cá e todo deputado governista aprova o aumento
dos impostos e agora, ele vendo a quebradeira geral no estado, por
onde passa pega vaia, o pessoal chega para ele e diz que não aguenta
mais pagar tanto imposto, aí ele manda uma medida provisória para cá
para querer, deputado Eduardo Braide, parcelar esses impostos. Os
deputados agora da base governista, querendo reparar o erro, aprovam.
Então é um atestado de incompetência. Nada mais do que isso. O
governador o que quer, constrange os deputados que votam a favor do

aumento dos impostos e agora manda a medida provisória para, depois
de constranger os deputados da Casa, da base do governo, manda uma
proposta para poder parcelar os débitos desses microempresários que
já estão com dificuldades para manter os seus estabelecimentos, seus
funcionários e suas contas em dia. E agora os deputados estão votando
a favor também, Deputado Adriano Sarney, de um projeto de um
atestado de incompetência do Governador do Estado do Maranhão.
Era para no nascedouro os deputados do Governo terem acabado com
isso. No nascedouro, terem votado contra os aumentos dos impostos
para o povo do Estado do Maranhão. Já no nascedouro, não agora
querer se redimir do erro. Porque agora é muito fácil, Deputado Adriano,
votar a favor do parcelamento.  Todos os empresários, os
microempresários sabem do que eu estou falando aqui. E eles,  por
onde a gente anda no Estado inteiro, é reclamando. No final de semana
agora, eu estive em Santa Inês e um grupo de microempresários me
procurou querendo fazer uma audiência aqui na Assembleia para ver de
que forma eles podem se salvar, sobreviver e tomar um fôlego na
questão financeira.  Essa medida provisória que vem para cá, vamos
saber quando vão ser sancionados e vamos saber se vai ser o resultado
esperado, desse pedido, desse clamor desses microempresários. Mas é
só para mostrar o atestado de incompetência e da falta de administração
do Governador Flávio Dino, que não sabe de forma  nenhuma governar
o Estado de forma equilibrada, de forma coerente e de forma responsável,
Deputado Adriano, e principalmente de forma moral, por quê? Fica
todo mundo aqui constrangido. Os deputados do Governo aprovaram
os aumentos dos impostos, pegaram reclamação no Estado todo e
agora manda uma medida provisória para poder refinanciar a questão
dos impostos. Estão votando a favor. É um atestado de incompetência
do Governador e constrange deputados da base do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Eduardo Braide por cinco minutos.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Há previsão regimental expressa para isso? Eu peço que a
sessão seja suspensa por 3 minutos para que haja um acordo entre os
líderes ali sobre as matérias...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Depois que V. Ex.ª encaminhar, a gente para. Quer
agora? Está bem, três minutos para as lideranças de partidos se
reunirem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Sessão reaberta. Em votação a Medida Provisória n.º
245/2017. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à promulgação.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, só para deixar registrado o acordo. Após
aprovação dessa Medida Provisória nós votaremos outra Medida
Provisória, que a Medida Provisória n.º 246, e logo após nós votaremos
o Requerimento do Poder Judiciário, Requerimento que cria o Dia
Estadual de São José e o Requerimento de Informação da Secretária de
Planejamento.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – De acordo?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – De acordo,
Presidente, pelo Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Alguma objeção dos senhores líderes? Medida
Provisória n.º 246/2017, Mensagem n.º 006/2017 de autoria do Poder
Executivo, parcelamento de débitos e doações. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à
promulgação.  Requerimento n.º 659/2017, de autoria do deputado
Eduardo Braide. (lê).

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) - Senhor Presidente, pela ordem. Aí eu chamo a atenção dos
líderes, porque estamos aprovando um requerimento de urgência, seria
interessante a gente efetivar que seja o primeiro ponto da pauta da
próxima sessão, na segunda-feira, ou vota agora?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Hoje mesmo?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Vota hoje.
Ah, tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em discussão. Em votação. Aprovado o requerimento
de autoria do deputado Eduardo Braide. Requerimento n.º 670/2017,
de autoria dos deputados Max Barros e Eduardo Braide. Esse
requerimento foi indeferido pela Mesa e ambos recorreram para o
Plenário. Em discussão. Em votação.  Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Qual é o problema aí?
Já votou a Medida Provisória. Está deferido o requerimento dos
deputados Max Barros e Eduardo Braide. Requerimento n.º 693/2017,
de autoria do deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em votação.
Os Senhores e Senhoras Deputadas que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Encerrada a Sessão.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017 ÀS 12h40.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Aberta a Sessão Extraordinária. Projeto de Lei
complementar N.º 009/2017, de autoria do Poder Judiciário, Mensagem
de 69/2017. Projeto de Lei completar N.º 10/2017, de autoria do Poder
Judiciário, e o Projeto de Lei N.º 235/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. Todos dependem do Parecer das Comissões Técnicas.
Suspendo a Sessão para que as Comissões Técnicas emitam os seus
pareceres. Sessão suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Sessão reaberta. Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Aprovados
os três projetos por unanimidade, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei Complementar 009/2017, de autoria do
Poder Judiciário. Em discussão. Em votação. Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei Complementar 010/2017, de autoria do Poder Judiciário.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Em primeiro e segundo
turnos, em regime de urgência. Projeto de Lei 235/2017, de autoria do
deputado Eduardo Braide, com emenda substitutiva. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Redação Final. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção.

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

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 11h30

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus declaro aberta a Sessão Solene em Homenagem ao
aniversário de 40 anos da Fundação Antônio Jorge Dino, convocada
por meio de Requerimento n.º 587/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Convido para compor a Mesa dos Trabalhos a
senhora Enide Moreira Lima, Presidente da Fundação Antônio Jorge
Dino. Quero convidar também o Exmo Senhor Antônio Nunes,
Secretário de Estado do Governo, neste ato representando o governador
Flávio Dino. Convido também o Senhor Antônio Dino Tavares, Vice-
Presidente da Fundação Antônio Dino. Convidar, de forma especial,
também o Vinícius Dino Tavares, Presidente-Mirim da Fundação
Antônio Dino. Convido a todos para assistirem ao vídeo institucional
produzido pela Fundação Antônio Jorge Dino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Quero agradecer ao Presidente
Humberto Coutinho, Presidente desta Casa e aos demais pares, demais
deputados por terem acatado nosso Requerimento de forma unânime e
esta justa homenagem na manhã desta quinta-feira, dia 31 de agosto de
2017. Agradecer a presença de todos vocês que estão participando
desta Sessão Solene. Aqui é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão é a Casa do Povo. Se façam mais vezes
presentes na Casa do Povo, acompanhem as atividades realizadas nesta
Casa, tenham maior aproximação com os parlamentares, com o Poder
Legislativo. Nós não temos o Poder de solucionar, de resolver, não
somos resolutivos, somos propositivos, mas com a sociedade civil,
com vocês temos uma força enorme e precisamos também do apoio de
vocês. Muitas vezes não temos a quem recorrer, muitas vezes da
mesma forma vocês não tenham a quem recorrer e construído com
várias mãos com certeza temos muito a ganhar e ter uma sociedade
melhor e mais justa para todos. Então o nosso muito obrigado a todos
vocês por terem vindo participar desta sessão solene. E muitas vezes
nos esquecemos de dizer o quanto amamos, o quanto gostamos e às
vezes pedir perdão, pedir desculpas quando ofendemos e quando
invadimos espaço dos outros. Muitas vezes fazemos isso quando as
pessoas não estão mais próximas e é um grave erro. Nós devemos sim
dizer que amamos, pedir desculpas quando erramos, pedir perdão e
fazer os reconhecimentos. E hoje esta Casa presta um justo
reconhecimento, uma justa homenagem à Fundação e ao Hospital
Aldenora Bello. Na mesma linha eu quero também fazer um justo
reconhecimento e nesse justo reconhecimento com o dever de justiça
quero convidar para presidir a Mesa, a partir de agora, o deputado
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Eduardo Braide que desenvolve um trabalho, e chamo atenção dos
demais pares, assim quando entrei na Assembleia Legislativa comecei
a desenvolver um trabalho em defesa das pessoas com câncer, em
apoio ao Hospital Aldenora Bello e muito embora as minhas Emendas
não tenham sido liberadas em 2015, em 2016 e em 2017, mas vou tratar
durante meu pronunciamento. Mas o deputado Eduardo Braide tem
feito um trabalho nesta Casa que é reconhecido, em defesa do Hospital
Aldenora Bello e é um dever de justiça convidá-lo, deputado Eduardo
Braide, para que possa presidir esta sessão solene a partir de agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Concedo a palavra ao deputado Wellington
do Curso, autor do Requerimento que convocou a presente sessão.
Antes, deputado, registrando a presença do senhor Nan Sousa, ex-
deputado estadual, seja bem-vindo a sua Casa. E registrar também o
meu agradecimento e até emoção pelo gesto de V. Exa em me deixar
conduzir esta sessão. Muito obrigado, é um ato que guardarei com
certeza em meu coração.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu que agradeço, deputado Eduardo Braide, em nome de todos que
realizam tratamento de câncer no estado do Maranhão, da Fundação e
do Hospital Aldenora Bello. Exmo Senhor deputado Eduardo Braide
que preside esta sessão solene. Senhora Enide Moreira Lima, é com
muito orgulho que temos a senhora nesta Mesa na condição de
homenageada e esta sessão solene tem na sua essência, a sua realização
hoje com a sua presença o ponto primordial. O Instituto foi
homenageado na Câmara dos Deputados, no Requerimento de autoria
do deputado Hildo Rocha e fizemos também um Requerimento para a
Assembleia Legislativa do Estado Maranhão e infelizmente a senhora
não pôde se fazer presente, em Brasília, na Câmara dos Deputados,
mas se faz presente na Assembleia Legislativa e que é motivo de orgulho
para todos nós, para o Presidente Humberto Coutinho, para os demais
pares e funcionários desta Casa. Exmo Senhor Antônio Nunes, Secretário
do Estado do Governo neste ato representando o governador Flávio
Dino, e ao final vou ressaltar algo de suma importância, vou pedir o
apoio de V. Exa e a gerência ao governador Flávio Dino. Senhor Antônio
Dino Tavares, Vice-Presidente da Fundação Antônio Dino, que ontem
me recebeu, onde fiz uma visita conhecendo as instalações, a reforma e
ampliação do Hospital Aldenora Bello. Vinícius Dino Tavares,
Presidente Mirim da Fundação Antônio Dino. Veja a responsabilidade
que recai sobre os vossos ombros e o olhar para o futuro que V. Ex.ª
tem que projetar, de dar continuidade, um olhar carinhoso, caridoso,
cuidadoso, zeloso e, principalmente, o que Jesus nos ensina: dar amor,
fazer com amor. Existem duas formas de aprendizado: aprende-se com
a dor e aprende-se com amor. Na manhã de hoje temos a oportunidade
de aprender com amor. O amor que emana do Hospital Aldenora Bello,
o amor que emana do Instituto, o amor que emana de cada um dos seus
diretores, presidente e vice-presidente, funcionários, médicos, o amor
com que conduzem as atividades no Hospital Aldenora Bello. De forma
velada por muito tempo, logo ali próximo no Curso Wellington, fizemos
campanha de arrecadação de alimentos, de visitas, de conscientização
dos nossos alunos, de forma velada, mas como parlamentar temos a
oportunidade de fazer proposições, indicações para a melhoria dos
trabalhos envolvidos pelo Instituto e pelo Hospital Aldenora Bello.
Tramita nesta Casa, deputado Eduardo Braide, que tem ações, defesas
efetivas, projetos de lei que são exequíveis, são possíveis de serem
realizados e que muitas vezes não encontra o respaldo, o amparo do
Executivo para a aplicação desses projetos de lei e essas leis aprovadas.
Temos um projeto que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e eu
pedi inclusive apoio de V. Ex.ª, eu que tenho sido assíduo, pontual na
CCJ mesmo não fazendo parte, não sendo membro e V. Ex.ª que faz
parte, que possa me ajudar nessa proposição, nesse projeto, que a
gente possa desengavetar, possa estudar, fazer as emedas necessárias
e reparos necessários para que a gente possa construir juntos. Eu
convido V. Exa, porque o projeto não é meu, o projeto é nosso, é da
Assembleia Legislativa. E, mais uma vez, elogiar a atuação do deputado
Eduardo Braide na defesa das pessoas com câncer. É louvável, tem o
nosso reconhecimento, tem o nosso respeito e eu não podia de fazer

este reconhecimento e convidar o deputado Eduardo Braide para que
pudesse presidir a presente Sessão Solene. Eu fiz algumas anotações,
mas essas anotações se perdem diante do vídeo. Podemos até ter
conflito das informações, inclusive com o vídeo. Então prefiro chamar
a atenção da responsabilidade que cada um de nós temos que ter. Eu
não sou deputado, eu estou deputado. Existe uma temporalidade do
cargo e essa temporalidade do cargo eu tenho essa perfeita compreensão
e a compreensão dos meus dias nesta Casa, de forma assídua, de forma
pontual, de forma atenciosa e o meu respeito ao Hospital Aldenora
Bello, pelos seus 52 anos de atividade. Meu respeito à Fundação, o
respeito a cada um de vocês. Eu estava conversando com o Antônio
que eu tenho um amigo, que quando começamos, quando fundamos o
Curso Wellington, desde o início, professor de Química, Física, Biologia,
depois aprovado para Medicina, hoje médico, desenvolve também o
trabalho no Hospital Aldenora Bello, que é o Dr. Ronald Coelho. Ontem
eu tive a oportunidade de visitar a fundação, de visitar o hospital,
visitei as instalações, a ampliação do hospital, a parte que está sendo
ampliada. Tive a oportunidade de conhecer várias dependências,
inclusive a Pediatria. Momentos memoráveis que guardo na lembrança
a atenção e o cuidado com o próximo. A atenção e o cuidado com as
pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento. Esse mesmo
cuidado, esse mesmo zelo, esse mesmo amor que a Fundação tem, que
o hospital tem é o que eu peço a todos os deputados que também
façam isso, que conheçam mais profundamente, se aproximem mais do
hospital Aldenora Bello, se aproximem de uma causa que o deputado
Eduardo Braide defendeu na legislatura passada e hoje tem o apoio do
deputado Wellington, não para competir, não para ultrapassar,  não
para fazer diferente, pelo contrário, para construir com várias mãos, e
hoje o deputado  Eduardo Braide  que tem trabalho reconhecido em
defesa do câncer tem mais um outro soldado, tem mais um outro
aguerrido e destemido  deputado estadual em defesa das pessoas com
câncer  no estado do Maranhão  e quero finalizar solicitando ao secretário
que hoje representa o governador Flávio Dino que as minhas emendas
para a saúde não foram liberadas, em 2015, de um milhão de reais,  em
2016 não foram liberadas de um milhão de reais, e nem 2017. Eu quero
destinar esses mais de três milhões de reais ao Hospital Aldenora Bello
e à Fundação Antônio Jorge Dino para custeio, para ajudar as pessoas
que fazem tratamento, como ontem eu conheci várias crianças, como o
caso do Calebe, uma criança que luta para restabelecer a sua saúde luta
para ter dias melhores e eu quero trazer a palavra de Deus que nos diz:
Que nós precisamos ter esperança e não podemos jamais baixar a
cabeça  diante das dificuldades,  diante das adversidades no momento
que o povo de Deus estava cativo  na Babilônia,  estava preso na
Babilônia, Deus levantou um profeta, profeta de nome Jeremias escreveu
um livro tão simples, tão pequeno, em três capítulos,  que é o livro de
Lamentações  e o profeta Jeremias inspirado por Deus escreveu o livro
das Lamentações que serve para todos nós até hoje e numa passagem
ele diz: “precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança”.
Diante de um mundo tão conturbado onde as pessoas não se respeitam,
onde as pessoas não se olham nos olhos, onde as pessoas invadem o
espaço dos outros, onde as pessoas querem ser melhores dos que os
outros, onde as pessoas se escondem atrás de um cargo público, se
escondem atrás de uma graduação, se escondem atrás do Poder e se
esquecem que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos, se esquecem
que nós podemos fazer muito mais pelo próximo, assim como Jesus
nos ensina e Deus nos ensina que precisamos trazer à memória as
coisas que nos dão esperança de um mundo tão conturbado, de uma
crise que o Brasil passa, uma crise financeira, uma crise econômica,
uma crise política e uma crise ética, precisamos trazer à memória as
coisas que nos dão esperança. E essa Sessão Solene, na manhã de hoje,
ela tem esse objetivo, trazer à memória as coisas que nos dão esperança,
trazer à memória o trabalho realizado pelo Hospital Aldenora Bello e
pela Fundação, trazer à memória a esperança do Deus vivo, a esperança
de restabelecer a saúde de pessoas que lutam por mais um dia de vida.
Deputado Eduardo Braide, deputada Gardeninha, que já faço o registro
da vossa presença, nós lutamos pra vencer na vida, eles lutam pra
viver. V. Exa. pode me perguntar: Deputado Wellington, existe diferença
em lutar para vencer e lutar para viver? Sim, deputado Eduardo Braide,
existe uma larga diferença, quando se luta para vencer às vezes não se



SEGUNDA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2017                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26
tem os cuidados com o próximo, um olhar carinhoso, cuidadoso e de
amor ao próximo, mas quando se luta para viver todos os dias se
acorda com esperança no coração e deposita essa esperança no Senhor,
no Criador. Nós que lutamos para vencer muitas vezes não temos a
humildade para reconhecer e agradecer a Deus, mas quem luta para
viver tem uma grande diferença. Porque quem luta para viver, luta para
vencer e luta para viver e para ganhar um dia a mais de vida. E se
aproxima de Deus, se aproxima de Jesus. Na manhã de hoje eu quero
deixar bem claro duas palavras: a palavra Respeito ao Hospital Aldenora
Bello e à Fundação. Dona Enide, o nosso respeito, o nosso carinho, o
nosso amor fraterno, esta Casa faz o reconhecimento ao trabalho que
vocês desenvolvem. E a segunda palavra é Gratidão. O nosso muito
obrigado a todos vocês do Hospital Aldenora Bello e da Fundação
Antônio Jorge Dino. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre a
vida de cada um de vocês e que possa restabelecer a saúde das pessoas
que vocês cuidam e também restabelecer o sonho de vocês. Que vocês
não desanimem, que vocês não desistam, porque somos orgulhosos de
tê-los na manhã de hoje e poder homenageá-los. Que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Eu convido o deputado Wellington do Curso,
neste momento, para fazer a entrega de uma placa em homenagem ao
evento, concedo a palavra à senhora Enide Moreira Lima Jorge Dino,
Presidente da Fundação Antônio Jorge Dino. Logo dizendo, dona Enide,
que aqui acabou a cerimônia, fique à vontade, fale o que quiser se
quiser conversar, a gente vai conversar, não tem mais protocolo daqui
para frente.

A SENHORA ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO -
Excelentíssimo senhor deputado Eduardo Braide presidindo a Sessão
em homenagem à Fundação Antônio Dino, Excelentíssimo Senhor
Deputado Wellington do Curso, promotor deste evento, que muito
temos que agradecer. Excelentíssimos senhores, autoridades presentes,
senhores deputados, senhoras deputadas, meus senhores e minhas
senhoras, a família Antônio Dino sente-se feliz e emocionada com esta
reunião. Vivenciamos o progresso da Fundação Antônio Dino. Há 40
anos, criamos a Fundação Antônio Dino, cujo nome presta homenagem
a um dos mais notáveis e idealistas médicos do nosso Estado, que
dedicou a sua vida à saúde da nossa gente e ao combate ao câncer.
Antônio Dino, o político, esteve nesta Assembleia honrando o nome
do nosso Estado. Após o término do seu segundo mandato de Deputado
Federal, elegeu-se Deputado Estadual, em meados dos anos 60, quando
retornamos ao Maranhão, iniciando o nosso trabalho de combate ao
câncer. Foi ainda vice-governador, encerrou sua carreira política após
ter sido Governador do Estado. Durante os seus mandatos, nunca
deixou a medicina e dizia sempre: A escada que ele subiu foi da medicina.
E continuou tendo em mente de maneira muito especial o paciente
carente, a meta de sua vida profissional. Fui a primeira a entrar na luta
contra o câncer, já era presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer do Maranhão, quando Antônio Dino foi convidado para presidir
a Liga Maranhense de Combate ao Câncer, cargo que aceitou
imediatamente, uma vez que sabia ter muito que fazer pelo seu povo.
Ao assumir a direção da Liga, o seu primeiro ato foi adquirir uma
bomba de cobalto, pois o Maranhão era um dos poucos estados do
Brasil que não possuía uma bomba de cobalto, na época o que havia de
mais moderno no tratamento do câncer. Foi árdua a nossa luta e após
dez anos em março de 1976, inauguramos a bomba no mesmo ano, no
dia 18 de julho, Antônio Dino faleceu. Em dezembro junto com o
presidente da Liga Maranhense de Combate ao Câncer, Dr. Libério,
fundamos a liga e a rede transformando as duas instituições em fundação
Antônio Dino em homenagem a um dos pioneiros da luta contra o
câncer no Maranhão. Este grande homem nos deixou o legado de
continuar esse trabalho. Estou completando 90 anos, mas não acho
que meu dever está totalmente cumprido. Durante 51 anos estive
presente em nossos trabalhos e sinto-me orgulhosa por haver
transmitido aos meus filhos, netos e hoje já conscientizando os bisnetos
do dever de continuidade deste grandioso projeto. Tenho dois bisnetos,
Vinícius e Mateus, um presidente-mirim e outro vice-presidente-mirim,

que os intitulamos de presidente e vice-presidente, como são
compenetrados no seu papel, trabalham, fazem campanhas e angariam
recursos para nossa instituição. Quero agradecer aos deputados pelo
carinho com que nos recebem nesta Casa e a preocupação que mostram
em nos ajudar aparelhar o Hospital Aldenora Bello mantido pela
Fundação Antônio Dino. Além do Hospital mantemos também duas
casas de apoio para senhoras e crianças vindas do interior do Estado
sem recursos financeiros para tratamento. Arcamos com todos os ônus
necessários e ficamos recompensados quando voltam aos seus lares
recuperados. Aproveito para agradecer aos Conselhos Curador e Fiscal,
sempre atentos aos nossos problemas e dando-nos todo apoio
necessário, aos médicos e enfermeiros pela lisura das suas condutas e
dedicação. Aos nossos funcionários pelo excelente desempenho de
suas funções. Aos voluntários, verdadeiros anjos da guarda, carinhosos
e atentos levando sempre uma palavra de amor e estímulo aos pacientes;
aos nossos diretores cuidadosos e atentos ao dever de sempre elevar o
nome da Fundação Antônio Dino que mantém o Hospital Aldenora
Bello. E, finalmente, ao nosso vice-presidente, Antônio Dino Tavares,
meu braço direito dentro e fora da Fundação. Sinto-me realizada com
todos que me cercam, pois vejo o desejo de fazerem nosso trabalho
crescer sempre. A iniciativa do Deputado Wellington do Curso em
homenagear a Fundação Antônio Dino pelos seus 10 anos de existência,
é uma demonstração de confiança pelo nosso trabalho sempre feito
com muito critério e honradez procurando sempre elevar o nome do
nosso patrono e nunca decepcionar sua memória. Com certeza, o povo
do Maranhão e especialmente a família Antônio Dino sentiu-se honrada
com a grandeza dessa homenagem. Muitíssimo obrigada, deputado, e
que Deus continue nos abençoando. Obrigada a todos pela presença e
agradeço de coração todos estarem aqui e sei que hoje é mais um marco
para que a fundação cada vez mais se eleve com a presença de todos e
com o carinho e dedicação. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Concedo a palavra, neste momento, ao senhor
Antônio Jorge Dino Neto, vice-presidente da Fundação Antônio Jorge
Dino.

O SENHOR ANTONIO JORGE DINO NETO - Bom dia a
todos. Novamente, eu estou numa situação um pouco complicada
porque como em Brasília eu não estava planejado para falar, então não
escrevi nada, mas, deputado Eduardo Braide, você disse que o protocolo
já foi para espaço, já foi quebrado, então eu vou falar mais informal,
vou ser mais informal. Primeiro, agradecer a presença de todos,
agradecer também ao deputado Wellington do Curso que propôs essa
cerimônia. Um agradecimento especial ao deputado e amigo Eduardo
Braide que, há alguns anos, vem destinando emendas para nós de
forma voluntária. Nós nunca viemos aqui atrás, é bom que todos saibam
disso, ao contrário do que acontece em outros gabinetes e com os
deputados federais, porque todo ano eu estou lá visitando mais de uma
vez por ano. O deputado Eduardo Braide, de forma voluntária, vai ao
hospital todo início de ano e pergunta do que precisamos e no que
pode ele ajuda e no que precisamos ele tem feito isso já há vários anos,
deputado, desde 2011. Eu também fiz uma descoberta aqui e agora que
me deixou até um pouco emocionado. Eu não sabia que era o braço
direito da minha avó. Muito obrigado. Mas o que eu vim falar mesmo
é que a fundação presta um serviço relevante ao Estado há 40 anos. Eu
tenho 39, não conheci o doutor Dino, que é meu avô, a fundação foi
criada após a morte dele, quem a trouxe até aqui, claro que com a ajuda
de muitas pessoas, foi a minha vó, dona Enide, que é a verdadeira
heroína nesse caso. Meu avô deu o pontapé inicial como ela falou no
vídeo, tenho certeza de que nos deixou, não queria, claro, ninguém
quer, então tenho certeza também de que, se ele estivesse vivo,
continuaria e estaria até hoje nessa luta. A fundação tem avançado
nesses 40 anos e houve grandes avanços. Tivemos, em 89, a inauguração
da ampliação do hospital que era um hospitalzinho, aliás, hospitalzinho
não, era um hospital de um ou dois lotes, era uma estrutura física
pequena, mas hoje nós temos mais de 150 leitos, diagnosticamos e
atendemos mais de 3.500 casos oncológicos, o que ainda é pouco
considerando que, segundo dados do INCA, o Estado terá previsão de
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nove ou sete mil novos casos anuais de câncer. Temos um único
acelerador linear credenciado pelos SUS atendendo os pacientes. Nesse
particular, temos trabalhado para aumentar esse tratamento, pois hoje
já temos mais de 800 pessoas na fila de espera, o que dá quase um ano,
e não achamos justo ninguém esperar um ano, ainda mais uma pessoa
diagnosticada com câncer ter que esperar um ano para iniciar um
tratamento de radioterapia. No primeiro trimestre de 2018, devemos
inaugurar três novos equipamentos adquiridos com a ajuda do Estado
do Maranhão, com a ajuda de emendas parlamentares do deputado
federal João Castelo que não está mais com a gente hoje, mas que
deixou esse aparelho para salvar milhares de vidas no estado depois
que começar a funcionar. Eu quero falar também com o Nunes que,
além de amigo, foi meu professor e hoje representa o governo do
Estado. Nunes, todas as vezes que o governo ou que qualquer político
apoiou a fundação, nós tivemos saltos de qualidade no atendimento. A
última grande ajuda que nós tivemos foi a compra do acelerador linear.
Nós fechamos um convênio com o governo do Estado, para quem não
sabe, foi fechado um convênio com o governo do Estado e com a
Fundação Antônio Dino, mas foi um convênio de custeio que acabou
gerando uma sobra de caixa para nós e, assim, pudemos, enfim, comprar
os equipamentos que vai ser inaugurado em março. Acho que o
governador já é ciente disso. Eu tenho conversado com o secretário de
Saúde com bastante frequência. Todos os deputados federais que
fizeram convênio conosco e que destinaram emendas, nós nunca
perdemos nenhuma e todas foram transformadas em equipamentos
que melhoraram sensivelmente a qualidade no atendimento que nós
prestamos aos nossos pacientes. Na Assembleia, nós tivemos poucos
deputados nos ajudando. O deputado Eduardo Braide foi um deles
também sempre destinando emendas com as quais nós compramos os
equipamentos. Por último, agora desse ano, ainda não foi usado, mas
com a do ano passado nós estamos equipando toda parte da UTI
Pediátrica. Em 1989, como eu falei, foi inaugurado o hospital. Na
época, o presidente Sarney foi quem construiu, quem fez a obra. Eu
lembro bem, eu tinha uns dez anos mais ou menos, mas me lembro dele
numa roupa clara, acho que era branca ou creme, descendo na rampa do
hospital onde era a inauguração. Onde eu quero chegar com isso,
secretário? A gente nunca procurou os deputados estaduais, nós nunca
procuramos. Os deputados estaduais, ao contrário do que acontece
com os deputados federais que nós procuramos e os senadores que
procuramos todos os anos, a partir desse ano eu tenho procurado os
deputados estaduais e muitos deles estão destinando a emenda para
custeio. Nós temos um custeio comprometido porque nós somos 85%
SUS cuja tabela, como é de conhecimento da nação, não cobra os
custos de nenhum hospital filantrópico. Os hospitais filantrópicos
também, só a título de curiosidade, atendem isso. Eu sou presidente
também da Federação Maranhense das Entidades Filantrópicas e somos
confederados. Então nós temos esses estudos feitos e eu posso, se
julgar necessário, mostrar depois. Nós atendemos quatro vezes mais
pacientes com metade do recurso empregado nos hospitais públicos.
Será que parte por conta do subfinanciamento? Isso é uma pergunta.
Eu tenho visitado os deputados estaduais atrás de custeio. Eu visitei o
deputado Wellington, não preciso, mas visito o deputado Eduardo, já
visitei o deputado Cafeteira, já visitei quase todos os deputados e
todos eles são muito simpáticos à causa. Eu gostaria que o senhor
pedisse ao nosso governador, que eu tenho certeza de que vai nos
ajudar, porque eu já escutei ele falando várias vezes que o compromisso
dele é muito forte com a saúde. Então eu gostaria que o senhor levasse
o meu pedido ao nosso governador, que ele desse uma olhada especial
nessas emendas que serão destinadas à fundação, porque hoje nós
temos uma dívida acumulada superior a 24 milhões de reais. Eu até
considero pouco para 40 anos de existência e de subfinanciamento em
uma época que ainda que não existia nem SUS. Como é que a gente
consegue ficar aberto? Isso aí a gente se pergunta todo dia. Nós temos
duas possibilidades. A primeira depende de nós, é a competência
administrativa, nós tentamos fazer tudo para gastar o mínimo possível,
mas dando a maior qualidade aos nossos pacientes. E a segunda é a
ajuda divina, a gente não teria como chegar aqui faturando o que fatura,
recebendo o que recebe sem a ajuda de Deus. Então, deputados e
secretários, eu queria que o nosso governador também participasse

dessa ajuda e, se possível, desse uma olhada com muito carinho nas
emendas destinadas a nossa fundação. Para finalizar, eu quero avisar,
avisar não seria o termo, mas comunicar aos nossos pacientes que
trabalhamos diariamente para fornecer o melhor tratamento possível
para vocês. Foi dito várias vezes aqui que a fundação combate o câncer,
mas a fundação ajuda os pacientes, quem combate o câncer, quem está
na luta diária são os próprios pacientes. Então eu quero dizer para
vocês e aos seus familiares que nós estamos trabalhando arduamente e
esse legado foi deixado e está sendo transmitido. Quero dizer também
a nossa presidente que vamos continuar trabalhando, se Deus quiser,
eu pelo menos por mais 40 anos. E aos pacientes, estamos trabalhando,
estamos vendo todas as deficiências que temos e estamos correndo
atrás para resolver. Uma das deficiências que nós temos é a radioterapia
como falei há pouco. Conseguimos três aparelhos que é o que o SUS
permite. São Luís vai ser, em breve, eu acho que a única cidade brasileira
que tem a quantidade de aceleradores lineares compatíveis com a
população, segundo o que diz o Ministério da Saúde. Vamos acabar
com a fila? Falei agora há pouco que não devemos acabar com ela ainda,
porque quando o resto do Brasil souber, uma vez que é um problema
crônico no Brasil inteiro, o problema da radioterapia, então, quando o
resto do Brasil souber que nós temos aqui o tratamento, acredito que
nós vamos ter aqui pacientes de outros estados vindo em busca da sua
cura. Eu faria a mesma coisa. Eu acho que é o natural. Bom, quero
agradecer aos nossos voluntários e doadores que também fazem parte
da história da fundação. Sem vocês a gente provavelmente não
conseguiria ter chegado aqui. Nossos pacientes, fiquem tranquilos,
estamos trabalhando e vamos fazer o que pudermos de melhor para
vocês e por vocês. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Eu convido o deputado Rogério Cafeteria
para assumir a presidência. Quero registrar aqui a presença do amigo
Vinicius. Seja bem-vindo a esta Casa, Vinícius e que Deus o abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETERIA - Bom dia a todos aqui, já quase boa tarde,
pois já passamos do meio-dia. Queria convidar o deputado Eduardo
Braide para fazer uso da palavra.

O SENHOR DEPTUADO EDUARDO BRAIDE – Serei breve
em minhas palavras, mas quero inicialmente saudar o presidente desta
sessão, deputado Rogério Cafeteria, e o seu filho, Vinicius. Saudar a
dona Enide Moreira Lima, presidente da Fundação Antonio Dino.
Excelentíssimo Senhor Antônio Nunes, secretario de Estado de
Governo, neste ato representando o governador Flávio Dino.
Excelentíssimo Senhor, já chamo até de Excelentíssimo porque eu já
estou projetando coisas lá para frente. Senhor Antônio Dino Tavares,
vice-presidente da Fundação Antonio Dino, e o nobre presidente mirim
da Fundação Antônio Dino, Vinicius Dino Tavares. Antes de começar
esta sessão solene, conversava com Adiel ali que veio de Buriticupu.
Vejam vocês, o Adiel é uma criança que veio de um município distante
para tratar do câncer na Fundação Antônio Jorge Dino por meio do
Hospital Aldenora Bello. Isso é o símbolo do que representa, ao longo
de todos esses anos, o trabalho que vem sendo feito pela Fundação
Antônio Dino. Eu lembro também, procurando dona Enide, já falei
isso uma vez, estudar a história da Fundação Antônio Dino quando lá
atrás como foi após a aquisição da bomba de cobalto, quando houve
um momento e a pastilha já estava muito desgastada e não havia recursos
para a compra de pastilhas. Naquele momento, o grupo de voluntariado,
e aqui eu quero fazer uma saudação especial ao Núcleo de Voluntários
Santinha Furtado que está aí com toda garra e toda a determinação
levando o seu amor e dedicação a todos aqueles que fazem o trabalho
da Fundação Antônio Dino juntamente com outros. Eles pegaram um
lençol, foram para a Rua Grande e saíram andando na Rua Grande
arrecadando recursos que eram jogados no lençol para poder comprar
as pastilhas. Ao lado disso, foi feito um pronunciamento na época, na
Câmara Federal, do então deputado Edson Vidigal que fez um
comparativo dos vidros que eram trocados do prédio sede do Banco do
Brasil, que eram muito maiores do que o valor das pastilhas para salvar
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as vidas aqui. Assim também foi conseguido o recurso, as pastilhas
foram adquiridas e o tratamento foi reestabelecido. Cito esse exemplo
para que cada um de nós possa ter a ideia em mente de que cabe a cada
um de nós levar à frente e ajudar o trabalho da Fundação Antônio Dino.
Eu converso muito com o Antônio Dino e a gente sempre fala. E ele já
esteve lá e eu não tive a oportunidade de conhecer o Hospital de
Barretos, que funciona, que é exemplo em relação ao número de doações
que vem de todo o Brasil. E com isso, com certeza, já salvou várias
vidas. Então eu espero e quero acreditar que um dia o Hospital do
Câncer Aldenora Bello, a Fundação Antônio Jorge Dino vão poder
chegar ao patamar que é o hospital de Barretos, administrado pelo
Henrique Prata, com ajuda não só do Poder Público, mas de empresas,
ajuda de pessoas físicas. Porque se cada um fizer a sua parte, eu tenho
certeza que o hospital vai conseguir chegar a um grau de excelência e
atender a um número maior de pessoas. Quero registrar aqui também,
que está consignado em lei, que existe a Lei Estadual, que eu tive a
felicidade de ser o autor, mas que foi aprovada por toda esta Casa, que
estabeleceu o dia 23 de maio como o Dia Estadual de Combate ao
Câncer. E esse dia não foi escolhido em vão. Esse dia foi escolhido
porque é o dia do nascimento do senhor Antônio Jorge Dino, que
através da sua luta, através da sua iniciativa deixou viva e está aí a sua
herança levada por todos vocês que fazem parte da Fundação Antônio
Jorge Dino. Quero deixar também aqui que, em 2011, essa Casa aprovou
uma Emenda Constitucional que criou o Fundo Estadual de combate
ao câncer, que teve alguns percalços, mas que foi aprovado. E depois
teve a aprovação da lei que regulamentou o Fundo Estadual de Combate
ao Câncer. E depois teve a posse do conselho já pelo atual Governador
Flávio Dino, do Conselho do Fundo Estadual de Combate ao Câncer e
que o último ato. E aqui eu quero dar uma notícia boa. Foi uma mensagem
encaminhada pelo Governo do Estado, que corrigiu uma situação que
tinha na Lei Complementar, que eu quero até explicar para vocês. A
Emenda Constitucional que esta Casa aprovou prevê que no Maranhão
5% de todo o ICMS que vem do cigarro e dos derivados de tabaco vai
para o fundo estadual de combate ao câncer e 3% incidentes sob a
venda de todas as bebidas alcoólicas no âmbito do Estado do Maranhão.
Havia um erro em relação ao percentual na lei que regulamentou. Esse
erro já foi corrigido. Essa Casa prontamente corrigiu e aí quero agradecer
a todos os deputados. E já foi encaminhada à sanção do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado. Então eu quero acreditar que, após a
sanção, nós já poderemos contar efetivamente de uma vez por todas
com recursos do fundo estadual de combate ao câncer, Dino, para que
a gente possa quem sabe até já começar através desses recursos custear
a essa situação de subfinanciamento que nós temos da tabela SUS. Por
fim, já encerrando o meu pronunciamento, dizer que todo o trabalho ao
longo desses 40 anos, tudo aquilo que vocês fazem no dia a dia só é
possível ser feito porque vocês fazem com amor, porque existe o
voluntariado e porque existe uma coisa que eu tenho certeza que é o
que move cada um de nós: a admiração que nós temos por todos os
pacientes que lutam todos os dias pela vida e contra o câncer.
Exatamente é a luta deles, a força de vontade que eles têm de sobreviver,
de vencer. E eu sei que muitos vencerão porque é isso que tem nos
demonstrado os novos tratamentos. É exatamente essa força de vontade
que nos faz lutar para que a Fundação Antônio Jorge Dino possa ter
mais 40 anos e muito mais de vida longa para salvar a vida de vários
maranhenses. Portanto fica aqui a nossa justa homenagem a esta
instituição que não pertence só ao Maranhão. Porque eu tive a
curiosidade de saber que, inclusive, pacientes de outros Estados já
tiveram a oportunidade de fazer uso dos serviços da Fundação Antônio
Jorge Dino. Então deixar aqui os meus parabéns, render as minhas
homenagens. Enquanto eu tiver a possibilidade de contribuir enquanto
cidadão, ou enquanto político, Deputado Estadual, assim eu farei,
para que esse trabalho possa ser levado cada vez mais à frente. Mas eu
não poderia finalizar esse pronunciamento sem antes registrar a minha
felicidade de chegar à sede da Fundação e, às 07h30 da manhã, participar
de reuniões com a Dona Enide. Lá ela está sentada à mesa, passando as
recomendações, dizendo o que tem que ser feito. Então isso representa,
na verdade, que o sonho do Dr. Antônio Jorge Dino continua mais vivo
do que nunca. Lá eu encontro a Dona Enide, encontro a Aricia, encontro
vários colaboradores. E eu quero encerrar essas minhas palavras

rendendo as minhas homenagens a todo e qualquer colaborador que
presta serviço para a Fundação e para o Hospital do Câncer Aldenora
Bello, os médicos, enfermeiros, os auxiliares, aqueles que fazem parte
da limpeza, aqueles que estão na recepção, a todos vocês, mas de
forma especial ao núcleo Santinha Furtado, que está ali toda vez que é
chamado e, às vezes, até sem ser chamado, dando a sua contribuição.
Eu disse uma vez aqui e vou voltar a repetir: não existe nada mais forte
do que o coração de um voluntário. E isso vocês demonstram no dia a
dia. Portanto que Deus abençoe a Fundação Antônio Jorge Dino, que
Deus abençoe a todos os colaboradores do Hospital do Câncer Aldenora
Bello e que Deus abençoe imensamente a todos aqueles que precisam
dos serviços desta instituição, que já pertence e eu já diria que é um
patrimônio do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Eu ia pedir ao deputado que pudesse
reassumir, até por uma questão de justiça, a presidência. Já que o
protocolo foi quebrado, pedir dois minutinhos, só porque eu gostaria
de fazer alguns registros que eu considero importante. Deputado Braide,
atendendo a sua sugestão, eu irei fazer daqui mesmo e agradecer a
oportunidade de ter presidido uma sessão tão importante. Aqui é
importante que a gente ressalte o trabalho da Fundação Antônio Jorge
Dino durante todos esses 40 anos. Aqui é uma satisfação eu poder
privar da amizade de alguns da família Dino, como Antônio Dino, a
esposa dele, Karen, seus filhos, Dona Enide. Muito boa a feijoada
também, Dona Enide, queria registrar da última vez que estive lá no
Araçagy. Então é importante que a gente ressalte aqui uma conduta
dentro desta Casa que, independente de posições partidárias, é
importante o reconhecimento. E aqui eu queria fazer um reconhecimento
ao Deputado Eduardo Braide. Talvez, Deputado, as pessoas que não
são afeitas ao dia a dia da Assembleia não tenham a noção de quão
difícil é a gente aprovar um fundo como foi feito por iniciativa sua, o
Fundo Estadual de Combate ao câncer. Tanto que a gente aprovou
ainda em 2011. Eu tive o prazer de disputar a primeira eleição do
mesmo partido que o Deputado Eduardo. E a gente, inclusive,
compartilhou de dificuldades até para que a gente pudesse registrar a
nossa candidatura, depois coligações. E, após isso, graças a Deus, a
gente viveu um momento aqui de que eu tenho grandes saudades de um
bloco que a gente formava aqui denominado bloquinho, que marcou
uma época aqui na Assembleia. E eu tive o prazer de fazer isso. E vi a
motivação talvez, infelizmente, por uma questão familiar do Deputado,
talvez a gente tenha trilhado um caminho onde o Deputado, me permita
eu fazer essa citação, Deputado, muitas vezes acompanhava a sua mãe
em tratamento em São Paulo. E essas idas a São Paulo fizeram
pavimentar e construir uma relação mais próxima ao nosso partido, ao
PMN. E talvez se não fosse por isso, a gente não tivesse conseguido,
Deputado, o nosso registro na época. Isso aí é importante ressaltar
que foi graças a uma relação pessoal sua, talvez uma benção já dá sua
mãe que lhe deixava. Às vezes Deus escreve o certo por linhas tortas,
mas é lógico que eu gostaria. E eu tenho que registrar isso por uma
questão de respeito a história de Vossa Excelência. Então eu sei da
dificuldade. Infelizmente, Dino, a gente sabe que em 2010, salve engano,
e talvez isso tenha sido uma das grandes motivações do Deputado
Eduardo, que tem essa bandeira nos seus mandatos, nos seus trabalhos
na Assembleia. Em 2010, infelizmente, eu lembro que foi cortado o
recurso que existia do Governo do Estado de custeio para a Associação
Antônio Dino, que criou um grande embaraço para vocês e criou um
grande problema. E eu tenho a impressão que isso aí num momento de
até um deputado vivenciando mais próximo esse problema. E eu tenho
uma convicção que isso também motivou para gente aprovar, pois é
um deputado muito atuante tem grandes projetos. E mais: eu acho que
esse é um marco na sua história parlamentar. E eu tive a satisfação de
poder votar junto e a gente trabalhar juntos essa aprovação. Repito,
Deputado Braide, eu não me lembro de, depois de ser deputado, outro
fundo com causas também nobres que a gente tenha tentado fazê-lo
aqui. E eu não me lembro de outro que a gente tenha conseguido. Então
é importante que a gente ressalte isso. E eu tenho certeza, Deputado,
que no mais rapidamente possível, Doutor Nunes, nós poderemos
implementar de fato essa fundação. Votamos há pouco as
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regulamentações. As correções precisaram ser feitas. E com a graça de
Deus nós vamos poder colocar ela efetivamente em funcionamento
num futuro muito próximo. Então eu só queria registrar, Eneide, que a
senhora escolheu muito bem seu braço direito. Eu acho não é porque é
meu amigo, mas dignifica e honra o nome de sua família, do seu avô. E
então é um prazer muito grande e é uma honra muito grande. E por isso
eu fiz até questão de que meu filho viesse para a gente participar
juntos, participar dessa homenagem mais do que justa. Obrigado pela
atenção de todos. Parabéns ao Deputado Wellington, parabéns ao
Deputado Eduardo Braide. Deputado Braide, eu queria que a gente
pudesse unir forças aqui. Eu sei da disposição de V. Ex.ª, e o Antônio
Dino já falou. Mas eu sugeri ao Antônio Dino que a gente fizesse uma
visita. E V. Ex.ª também pode contribuir com isso até de forma mais
competente do que eu, para que pudesse pegar mesmo que não fosse
um valor grande de cada deputado e fizesse uma Indicação única, para
que a gente pudesse ajudar no custeio da Fundação Antônio Jorge
Dino. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e parabéns pela iniciativa
e pelo trabalho da Fundação Antônio Jorge Dino.

Resumo da Ata da Centésima Décima Primeira 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 e 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. 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 e concedeu
a palavra aos Senhores (as) Deputados (as): Raimundo Cutrim, Bira
do Pindaré, Francisca Primo, Rigo Teles, Fábio Braga, Sousa Neto,
Júnior Verde e Cabo Campos. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente o Presidente informou que as inscrições dos
Deputados Wellington do Curso, Graça Paz e Rafael Leitoa ficaram
transferidas para a próxima Sessão. Em seguida, declarou aberta a
Ordem do Dia anunciando a discussão e votação em único turno da
Medida Provisória nº 239/2017 (Mensagem nº 052/17), de autoria do
Poder Executivo, que institui a sistemática de tributação para instalação
e operação de Refinaria de Petróleo no Estado do Maranhão, que foi
discutida pelos Deputados Eduardo Braide e Max Barros e encaminhada
a votação pelos Deputados Adriano Sarney, Sousa Neto e  Wellington
do Curso, sendo esta aprovada e encaminhada a Promulgação bem
como a Medida Provisória nºs 240/2017 (Mensagem nº 053/17), que
institui tratamento tributário para o complexo siderúrgico de produção
integrada de aço e derivados, estabelecido no Estado do Maranhão,
discutida pelos Deputados Max Barros, Adriano Sarney, Eduardo
Braide e Andréa Murad. Nesta oportunidade foi realizada verificação
de “quórum”, por solicitação do Deputado Wellington do Curso,
confirmando-se a presença do número regimental necessário para
apreciação dos próximos itens constantes na Ordem do Dia. Assim,
foram discutidas e votadas as Medidas Provisórias nºs 241/2017
(Mensagem nº 054/17), que dispõe sobre a contratação, por tempo
determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de

excepcional interesse público no âmbito da Administração da
Penitenciária Estadual, que foi discutida pelos Deputados Sousa Neto
e Wellington do Curso e a Medida Provisória nºs  242/2017 (Mensagem
nº 056/17), que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte
Escolar Indígena no Estado do Maranhão, que foi discutida pelos
Deputados Wellington do Curso e Sousa Neto. Ambas foras aprovadas
e encaminhadas à promulgação. Ao ser anunciada a discussão e votação
da Medida Provisória nº 244/2017 (Mensagem nº 058/17), 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, o Deputado Eduardo Braide solicitou nova verificação de
“quórum”. Constando-se que não havia quórum regimental para
apreciação do restante da matéria, esta ficou transferida para a próxima
Sessão Ordinária. Submetido a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 696/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
encaminhando Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor Carlos
Victor Rezende Fontenelle. Nos termos do art. 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs 681, 682, 683 e 684/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota;  Requerimentos nºs 685 e 686/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; Requerimentos nºs 687/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde; Requerimentos nºs 689, 690 e  693/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide; Requerimento nº 691/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso e Requerimentos nºs 692,
694 e 695/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto. No primeiro
Horário do Grande Expediente não houve orador inscrito, assim como
não houve indicação dos líderes para o tempo dos Partidos 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, 14 de setembro de 2017.

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

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

Marco Aurélio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Josimar
de Maranhãozinho, Léo Cunha, Marcos Caldas, Paulo Neto, Raimundo
Cutrim, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O Presidente, Deputado
Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte
Expediente: Projeto de Lei nº 232/17, de autoria do Deputado Fábio
Braga, que confere ao Município de Nina Rodrigues o título de “Terra
da Balaiada”; Moção nº 014/17, do Deputado Rafael Leitoa, de Aplausos
ao Governador eleito do Estado do Amazonas, Amazonino Mendes;
Requerimentos nºs: 649/17, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que sejam retirados de tramitação os Projetos de Emenda à
Constituição N°004/2017 e Nº005/2017, de sua autoria; 650/17, do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja realizada Audiência
Pública, no dia 13 de setembro de 2017,na sede da Seccional da OAB/
MA, para discutir a Previdência Social dos Servidores Públicos, como
foco nas seguintes questões: Repasses das Contribuições Previdenciárias
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e Controle dos Regimes Próprios de Previdência Social; 651/17, do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja invertida a Ordem do
Dia, dando preferência à votação do Requerimento nº 648/2017,
conforme o art. 113, III, d, do Regimento Interno desta Casa. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido, em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Professor Marco Aurélio, Doutor Levi Ponte, Júnior Verde,
Wellington do Curso, Cabo Campos, Rafael Leitoa e Fábio Braga.
Deputado Professor Marco Aurélio relembrou os debates para criação
da UEMASUL, destacando a importância desta Universidade que tem
um campo de abrangência de 22 municípios e que alcança toda a região
Tocantina e parte da Região Sul, com sede em Imperatriz, com a tão
sonhada autonomia pedagógica, disciplinar, orçamentária e
administrativa. O Deputado Doutor Levi Pontes, no seu turno,
discorreu sobre a importância da implantação do Projeto Viva Cidadão
na cidade de Chapadinha, que completa um ano, destacando que foram
mais de 34 mil carteiras de identidade; 41 mil CPFs; 4.800 reclamações
do PROCON e aproximadamente 100 mil atendimentos na região do
Baixo Parnaíba em Chapadinha. O Parlamentar agradeceu ao
Governador Flávio Dino e parabenizou os funcionários da unidade
Viva de Chapadinha, reafirmando seu compromisso com abertura de
mais Vivas na região do Baixo Parnaíba. Por sua vez, o Deputado
Júnior Verde destacou a viagem que fez à Brasília, no último final de
semana, em busca de investimentos para o Maranhão. O parlamentar
cumpriu uma agenda propositiva atendendo demandas do Estado, tanto
do setor produtivo, como no de questões sociais. O Deputado Wellington
do Curso, no seu turno, criticou as condições dos serviços do ferry
boat no Estado do Maranhão e defendeu a realização de uma Audiência
Pública com a Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, Secretaria
de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, EMAP, e todos os entes
que são responsáveis pela travessia e que deem qualidade de vida aos
passageiros, principalmente aos baixadeiros que utilizam com
frequência os serviços do ferry boat. Em seguida, o Deputado Cabo
Campos solicitou aos Deputados presentes no Plenário, que votem,
com maior brevidade possível, a emenda à Medida Provisória de nº
243, de 4 de agosto de 2017, editada com alterações nos dispositivos
da Lei nº 4.717, que dispõe sobre o ingresso e promoções nos Quadros
de Oficiais de Administração (QOA) e Quadro de Oficiais Especialistas
(QOE). Por fim, o Deputado Rafael Leitoa relatou a importância das
Medidas Provisórias nºs: 239, 240, 241, 242, 244, 245 e 246/2017,
todas constantes na Ordem do Dia, conclamando a base do governo
para votação e aprovação das mesmas. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia anunciando em único turno, a Medida Provisória nº 239/
2017, de autoria do Poder Executivo, que institui sistemática de
tributação para instalação e operação de refinaria de petróleo no Estado
do Maranhão. Na sequência, o Deputado Wellington do Curso solicitou
verificação de “quórum”. Confirmaram presença os Deputados: Bira
do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Valéria Macêdo e Zé Inácio. O
Presidente alertou aos Deputados que estavam no Plenário, mas não
confirmaram presença nem declararam obstrução, que seriam registrados
como faltosos no controle de frequência desta Casa, conforme disposto
no Art. 112, parágrafo 3º do Regimento Interno. Constatado que não
havia número regimental para apreciação da Matéria constante na
Ordem do Dia, esta foi transferida para a próxima Sessão Ordinária.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente submeteu à
deliberação da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs: 640/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de
Pesar aos familiares do Senhor Antônio Kledison Rodrigues Costa,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de agosto; 642/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas no período de 28 a 31 do mês de
agosto e 01 de setembro do corrente ano, quando esteve em Brasília/
DF, com o Secretário Nacional da Pesca, para tratar de assuntos
pertinentes à política pesqueira de interesse das atividades da pesca
artesanal profissional do Maranhão; 644/2017, de autoria do Deputado

Júnior Verde, para que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 24 de agosto do ano em curso, devido estar
representando este Poder na reunião administrativa do Colegiado de
Deputados do Parlamento Amazônico, realizada na Cidade de Brasília/
DF e 646/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando que
seja consignado nos Anais deste Poder um voto de pesar pelo falecimento
do Senhor Francisco Nobre de Macêdo, ocorrido no dia 24 de agosto
de 2017, em Teresina/PI. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se a Deputada Graça Paz enaltecendo o trabalho da Companhia
em Defesa do Vale do São Francisco, em prol das bacias hidrográficas
dos rios Itapecuru e Mearim, no Maranhão. Ela defendeu também a
aprovação do Projeto de Lei do Senador Roberto Rocha (PSB), que
amplia para todo Estado a atuação da CODEVASF. No tempo
reservado aos Partidos e Blocos o Deputado Eduardo Braide falando
pelo Bloco Parlamentar Independente relatou a Audiência que foi
realizada no dia anterior, em resposta ao Requerimento de sua autoria
para discutir o Projeto de Lei Complementar n° 007/17 que cria o
Instituto de Previdência de Servidores do Maranhão, assim como o
Projeto de Lei Complementar 008/2017 que trata do Conselho
Administrativo do FUNBEN - Fundo de Benefícios do Estado do
Maranhão. A Deputada Andréa Murad pelo Bloco Parlamentar de
Oposição repercutiu a denúncia feita pelo Deputado Sousa Neto, sobre
uma suposta funcionária fantasma na Secretaria de Estado da Saúde. O
Deputado Othelino Neto pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão repercutiu, na tribuna, a notícia dando conta que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pelo arquivamento de processo contra
o Governador do Maranhão, Flávio Dino, com base em delações de um
dos envolvidos no esquema da operação Lava Jato. Segundo o
parlamentar, a Oposição explorou o fato de forma maldosa e, portanto,
deve um pedido de desculpas ao Governador. Pela Liderança do Bloco
Parlamentar Independente, o Deputado Wellington do Curso respondeu
ao pronunciamento do Deputado Othelino Neto, afirmando que não
possui nenhum tipo de saudosismo em relação ao governo anterior,
pois não fez parte do mesmo. Afirmou que teceu considerações sobre
a citação do Governador na Operação Lava Jato, mas que em nenhum
momento afirmou que ele era réu. O Parlamentar destacou também que
espera que com o arquivamento da citação, o Governador venha a
reduzir os gastos com propaganda e devolver os R$ 29 milhões que,
segundo ele, foram retirados do FEPA e dos aposentados. O Deputado
Zé Inácio pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão parabenizou
o governador Flávio Dino pela entrega da Ponte do Balandro, na Cidade
de Bequimão, uma importante obra para o município e para sua
população, que há anos ansiavam por esta obra. Pela Liderança do
Governo, o Deputado Rogério Cafeteira refutou as afirmações do
Deputado Wellington do Curso em relação ao FEPA, afirmado que este
fundo foi lesado sim, mas pelo governo anterior. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 30 de agosto de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário.
Deputado Professor Marco Aurélio - Segundo Secretário, em exercício,.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 244, DE 04 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.680 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

Altera dispositivos 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.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 244, 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,
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combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o inciso IV do art. 9º da Lei nº 6.513, de
30 de novembro de 1995, modificado pela Lei nº 7.855, de 31 de
janeiro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ (...)
Art. 9º(...)
IV- possuir até a data limite da inscrição a idade máxima de
30 (trinta) anos;
(...)”.

Art. 2º- Esta Lei entrará 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 14 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 245, DE 07 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.681 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

Institui Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 245, de 07 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, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais
destinado a reduzir multas e juros previstos na legislação tributária de
contribuintes em débito com o ICM e o ICMS, observadas as condições
e limites estabelecidos nesta Lei.

§ 1º O parcelamento alcança os fatos geradores que tenham
ocorrido até 30 de junho de 2017, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, podendo abranger, inclusive, aqueles ajuizados.

§ 2º Os débitos fiscais existentes poderão ser consolidados,
inclusive os valores espontaneamente denunciados pelo contribuinte à
repartição fazendária.

 § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos parcelamentos
em curso, exceto para o pagamento do débito remanescente em parcela
única.

Art. 2º A adesão ao Programa deverá ser feita até 31 de outubro
de 2017, condicionada ao pagamento da parcela única ou da primeira
parcela.

 Art. 3º Os débitos do ICM e do ICMS consolidados pela
SEFAZ, exceto aqueles decorrentes exclusivamente de penalidade
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória, serão reduzidos,
em multa e juros, nos seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), para pagamento em parcela única;
II - 80% (oitenta por cento), para pagamento em até 60

(sessenta) parcelas;
III - 50% (cinquenta por cento), para pagamento acima de 60

(sessenta) e até 120 (cento e vinte) parcelas, aplicável este percentual
de redução a partir da primeira parcela.

Art. 4º Os débitos fiscais decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigações acessórias
terão redução de seu valor original em 95% (noventa e cinco por cento),

inclusive saldos de parcelamento, desde que pagos em parcela única
até 31 de outubro de 2017.

Art. 5º Os benefícios fiscais previstos nesta Lei ficam
condicionados ao pagamento dos débitos exclusivamente em moeda
corrente.

Art. 6º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão
recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas,
corrigidas pelo mesmo índice aplicável à correção do débito.

Art. 7º A formalização da quitação ou do parcelamento implica
o reconhecimento dos débitos pelo contribuinte, ficando condicionada
à desistência de eventuais embargos à execução fiscal e demais ações,
com renúncia ao direito sobre o qual se fundam os respectivos autos
judiciais, bem como a desistência de eventuais impugnações, defesas e
recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 8º Implica a revogação do parcelamento, com a perda de
todos os benefícios do Programa:

I - a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas
nesta Lei;

II - estar em atraso com o pagamento de 3 (três) parcelas
mensais, consecutivas ou não.

Art. 9º O disposto nesta Lei não autoriza a restituição ou
compensação de importâncias já pagas do imposto e seus acréscimos.

Art. 10. Excepcionalmente, para fruição dos benefícios desta
Lei, não se aplica a restrição da quantidade de parcelamentos prevista
na legislação tributária.

Art. 11. Para a operacionalização do Programa aplicam-se, no
que couberem, as demais disposições vigentes na legislação tributária
deste Estado.

Parágrafo único.  Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre
normas complementares necessárias à implementação das disposições
contidas nesta Lei.

Art. 12. Fica vedada a instituição de novos Programas de
parcelamento de débitos fiscais até 31 de dezembro de 2022.

Art. 13. Fica revogado o art. 4° da Lei n° 10.542, de 15 de
dezembro de 2016, mantidas as hipóteses de diferimento do imposto
previstas na legislação tributária.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:

I – a partir de 1° de setembro de 2017, em relação ao disposto
no art.13;

II – na data de sua publicação, para os demais dispositivos.
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 14 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 246, DE 07 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.682 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

Institui o Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao Imposto sobre a
Transmissão “Causa Mortis” e Doação, de
Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 246, de 07 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, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda, o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais destinado a
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reduzir multas e juros previstos na legislação  tributária de contribuintes
em débito com ITCD, para pagamento à vista ou parcelado, observadas
as condições e limites estabelecidos nesta Lei.

Art. 2o Os débitos fiscais relacionados ao ITCD cujos fatos
geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2016, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, terão redução de
100% (cento por cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias,
se pagos integralmente à vista.

Art. 3o Os débitos fiscais relacionados ao ITCD cujos fatos
geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2016, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, terão redução de
60% (sessenta por cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias,
se pagos em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas.

Parágrafo único. O parcelamento terá valor mínimo de R$
200,00 (duzentos reais) por parcela.

Art. 4o A adesão ao programa:
I – ocorrerá por opção do interessado no período a partir da

publicação desta Lei até o dia 18 dezembro de 2017;
II – implica o reconhecimento dos créditos tributários nele

incluídos e a desistência de eventuais embargos à execução e demais
ações, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 5o A validade da adesão ao programa de parcelamento
está condicionada ao pagamento à vista ou da primeira parcela no
prazo fixado, conforme opção do interessado.

Art. 6o É causa de exclusão automática do programa,
independentemente de notificação do interessado:

I – falta de pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não;
II – não pagamento do saldo devedor remanescente após

decorridos 60 (sessenta) dias do termo final do prazo para pagamento
da última parcela.

Art. 7o. A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Lei implica perda de todos os benefícios do programa.

§ 1o A exclusão do programa de parcelamento de débitos fiscais
gera a recomposição do débito fiscal e incidência integral das multas e
juros dispensados, além da imediata exigibilidade do crédito tributário
não pago.

§ 2o A recomposição do débito fiscal levará em consideração os
valores pagos pelo contribuinte.

Art. 8o. O disposto nesta Lei não implica restituição ou
compensação de valores já recolhidos.

Art. 9o. Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas
complementares necessárias à implementação das disposições contidas
nesta Lei.

Art. 10. Fica vedada a instituição de novos Programas de
parcelamento de débitos fiscais até 31 de dezembro de 2022.

Art. 11. 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 14 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 676/2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 387/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 01,

02, 03,07 e 08 da deputada Nina Melo, tendo em vista a mesma
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
setembro de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE.
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 686/2017

  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 673/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 11 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia; 04 de

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

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14
desetembro de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE.
RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO  DO  ANO  DE 2017,  ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
BIRA DO PINDARÉ
ANTÔNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 265/2017 – Emitido â MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 238/2017  – (MENSAGEM  GOV. Nº 051/2017) – INSTITUI
sistemática de tributação, 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO, nos termos do voto do Relator. O

Senhor Deputado Eduardo Braide, emitiu  o seu voto em separado.
PARECER Nº 279/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

126/2017 ( MENS.  GOV. Nº 037/2017 ) – CRIA o Conselho Universitário
do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado BIRA DO PINDARÈ
DECISÃO: APROVADO, na forma de SUBSTITUTIVO, nos

termos do voto do Relator. O Senhor Deputado Eduardo Braide, emitiu  o
seu voto em separado.

PARECER Nº 307/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº
202/2017 – CRIA o Cadastro Estadual das Pessoas Desaparecidas.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra os votos dos Senhores Deputados Eduardo Braide e Antônio
Pereira.

PARECER Nº 309/2017 – Emitido ao    PROJETO DE LEI  Nº
214/2017  -  DISPÕE sobre a proibição de cobrança diferenciada de
estacionamento no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado MARCOS  CALDAS
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado  Eduardo Braide.
PARECER Nº 311/2017 – Emitido ao MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 250/2017  – INSTITUI o Programa Cartão Transporte Universitário
no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular – SEDIHPOP e da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude
– SEEJUV.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de Projeto

de Lei   de Conversão, nos termos do voto  do Relator.

PARECER Nº 315/2017 – Emitido ao  PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 009/2017  - DISPÕE sobre a realização de plebiscito
para consulta popular sobre a alteração da Lei Estadual nº 6.198/94 que
CRIA o município de Presidente Sarney e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº 316/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

230/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Conselho da Comunidade
Luso-Brasileira do Maranhão, com sede e foro no Município de São Luís-
Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº 317/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

228/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z – 100 do Município de Central-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº 318/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

229/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Carolina Via
Verde.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº 319/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2017 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Capitão da Policia Militar do
Maranhão  Senhor  PITÁGORAS MENDES NUNES.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO  CUTRIM
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº 320/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2017 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor ALLAN QUADROS GARCÊS.

AUTORIA: Deputado EDILÁZIO JÚNIOR
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº 321/2017 – Emitido â MENSAGEM  GOV. Nº

055/2017 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº
165/2017, que DISPÕE sobre a proibição do corte de energia elétrica às
sextas-feiras e vésperas de feriados, de iniciativa  da Senhor Deputado
CÉSAR PIRES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 322/2017 – Emitido PROJETO DE RESOLUÇÃO

LEGISLATIVA Nº 033/2017 – ALTERA a Resolução Legislativa nº 800,
de 14 de setembro de 2016, que Dispõe sobre o Parlamento Estudantil no
âmbito da Assembléia  Legislativa do Maranhão.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.

PROPOSIÇÕES  DISTRIBUIÍDAS
PROJETO DE LEI  Nº 232/2017 – CONFERE ao Município

de Nina Rodrigues o Título de ‘Terra da Balaiada”, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
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MOÇÃO Nº 014/2017 – De APLAUSOS ao Governador Eleito

do Estado do Amazonas, Sr. AMAZONINO MENDES (PDT).
AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de Setembro de  2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 19/09/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 251/2017 (Mensagem
Governamental nº 075/2017), de autoria do Poder Executivo, que Institui
o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados ao
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

02- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015 , de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que
criam o Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos, Órgãos e
Partes do Corpo Humano  -  RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 209/2017 , de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás,  que Dispõe sobre o fornecimento de
merenda escolar diferenciada para os alunos diagnosticados como
diabéticos, obesos e celíacos nas Escolas da Rede Pública do Estado
- RELATOR  DEPUTADO LEVI PONTES;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 223/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a inclusão
no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, da Semana Estadual
de Prevenção ao Suicídio - RELATOR DEPUTADO ROBERTO
COSTA;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 220/2017 , de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
das Empresas Prestadoras dos Serviços de Telefonia, TV por
assinatura e Concessionárias que exploram o fornecimento de
energia, gás e água sediadas no Estado do Maranhão, a veicular nas
contas mensais enviadas ao consumidor, fotografias de pessoas
desaparecidas  - RELATOR  DEPUTADO ROBERTO COSTA;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 219/2017 , de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás,  que Obriga todas as casas noturnas
que oferecerem músicas ao vivo, mecânica e/ou  eletrônica , no
Estado do Maranhão, fixarem placas informativas referentes a valor
do ingresso e/ou couvert artístico cobrado - RELATORA  DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

07- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2017 ,
de autoria da Senhora Deputada Andrea Murad,  que Susta os Atos do
Decreto nº 5.068 de 06 de julho de 1973, que regula o Licenciamento,
a Fiscalização de Casas de Diversões Públicas e dá outras providências
– RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 222/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Estabelece a necessidade
de publicação de Relatório de Viagem Oficial pelo Governo do Estado
do Maranhão - RELATORA  DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 050/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a instalação
por parte das concessionárias e permissionárias de serviço de
transporte coletivo de pessoas, de dispositivos  de pânico que gere a
mensagem “ Socorro”! Assalto! Nos letreiros luminosos dos veículos
para informar a ocorrência de assaltos e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 232/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Fábio Braga, que Confere ao Município de Nina
Rodrigues, na Região Leste do Estado do Maranhão o Titulo de

“Terra da Balaiada” e dá outras providências- RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA;

11- MOÇÃO Nº 014/2017 , de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que encaminha Moção de Aplausos ao Governador do
Estado do Amazonas, Amazônino Mendes (PDT), eleito no último
dia 27 de agosto - RELATOR  DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

12- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº 062/
2017 , de autoria do Senhor Deputado Paulo Neto ,  que  Denomina
“Centro de ensino Matarromense”, a Escola Estadual de Mata Roma,
no Estado do Maranhão - RELATORA  DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

13- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº 050/
2016 , de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney ,  que  Dispõe
sobre normas básicas aplicáveis ás oficinas mecânicas e
estabelecimentos assemelhados, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 13 de setembro de 2017.

Máneton Antunes de Macêdo
Diretor Legislativo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº329 2017
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 235/2017, de autoria do

Senhor Deputado Eduardo Braide, que Institui o Dia Estadual de São José
de Ribamar, Padroeiro do Maranhão.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente Projeto
de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei nº

235/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que está de
acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 235/2017, nos termos do voto
do relator.

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

em 14 de setembro de 2017.
Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercicio
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rogério Cafeteira

PROJETO DE LEI Nº 235 / 17

Institui o Dia Estadual de São José de Ribamar,
Padroeiro do Maranhão.

Art.1º - Fica instituído o Dia Estadual de São José de Ribamar,
Padroeiro do Maranhão, a ser celebrado anualmente em 19 de Setembro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3041/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
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Presencial, de nº 047/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata do Registro de
Preços de materiais de consumo na espécie “material de construção” visando
futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços
e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada
às 09:30 horas do dia 28 de setembro de 2017, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 13 de setembro de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Presidente da CPL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4328/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/
93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a
empresa CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA –
EPP (CNPJ n° 36.003.671/0001-53), para efetivação da inscrição da
servidora, a Sra. Anne Grasielle Campos Santos Memória (matrícula n°
1643659), com o fim de participar do curso “COMPRAS PÚBLICAS
COM ÊNFASE EM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS”  a ser realizado
na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 27 a 29 de setembro de 2017, no valor
total de R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais),  visando
proporcionar a melhoria da qualidade das técnicas e procedimentos em
busca de maiores e melhores resultados da profissional na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  13 DE  SETEMBRO DE 2017. Deputado OTHELINO
NOVA ALVES NETO-Presidente em Exercício.
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