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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/09/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO CÉSAR PIRES

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.09.2017

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

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

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

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

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

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

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

4. 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).

V – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

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

VII – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. 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).

8. 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.
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9. 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.

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

VIII – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

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

18. 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.

19. 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.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2017 5
20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

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

30. 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.

31. 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
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VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

32. 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.

33. 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.

34. 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 AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA PASSAGEM
DO 405º (QUADRINGENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DA
CIDADE DE SÃO LUIS, 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 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. REQUERIMENTO Nº 681/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

41.REQUERIMENTOS NºS 682 E 687/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS SÉRGIO FROTA E 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. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

42. REQUERIMENTO Nº 683/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO 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.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

43. REQUERIMENTO Nº 684/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DO MARANHÃO, SR.  FELIPE MARANHÃO
MUSSALEM, PELA COMEMORAÇÃO DOS 163º ANOS DA
INSTITUIÇÃO, OCORRIDO NO DIA 30/08/2017. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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

45. 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,
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REALIZADA PELA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
DO COHATRAC. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

46. 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.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

47. 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.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

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

49. 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.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

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

51. REQUERIMENTO Nº 700/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO ESPECIAL
NA DATA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR,
COM O OBJETIVO DE CHAMAR A ATENÇÃO DE TODA A
SOCIEDADE MARANHENSE PARA A IMPORTÂNCIA DO
TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS CONSELHEIROS
TUTELARES EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO

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

52. REQUERIMENTOS Nº 701/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A PASSAGEM DO 65º
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
DOMINGOS DO MARANHÃO, A SER COMEMORADO NA
DATA DE 24 DE SETEMBRO DE 2017. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

53. REQUERIMENTO Nº 702/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO À DRA. RAQUEL
DODGE, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O CARGO DE
PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, ATO QUE OCORRE
NESTA SEGUNDA-FEIRA (18). TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

54. REQUERIMENTO Nº 707/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DO
MUNICÍPIO CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE
REQUERIMENTO, PELA PASSAGEM DOS SEUS
ANIVERSÁRIOS COMPLETADOS NO DIA 24 DE SETEMBRO
DO CORRENTE ANO.

55. REQUERIMENTOS Nº 708/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, 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, COMPLETADOS NO DIA 23 DE
MARÇO DO ANO EM CURSO.

56. REQUERIMENTO Nº 709/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À EQUIPE DO GRUPO PRÓ-
CIRÚRGICO DE CIRURGIA BARIÁTRICA DE SÃO LUÍS, NA
PESSOA DO DR. ABDON MURAD JÚNIOR, PELA
APRESENTAÇÃO DE SUA NOVA TÉCNICA PARA
SUPEROBESOS, INTEIRAMENTE DESENVOLVIDA POR
MÉDICOS MARANHENSES E QUE REPRESENTA UM GRANDE
AVANÇO DA MEDICINA MUNDIAL NA ÁREA DA CIRURGIA
BARIÁTRICA, DURANTE O CONGRESSO DA FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL DE CIRURGIA DA OBESIDADE, EM
LONDRES.

57. REQUERIMENTO Nº 711/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A
MOÇÃO Nº 015/2017, DE APLAUSOS AO SENHOR JOSÉ DE
RIBAMAR BASTOS RAMOS, PRESIDENTE DO CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PELA TRAJETÓRIA VITORIOSA
E DE GRANDE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À EDUCAÇÃO NO
ESTADO DO MARANHÃO.

IX – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DA MESA

58. REQUERIMENTO Nº 694/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
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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. TRANSFERIDO A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELA MESA DA ORDEM DO DIA
ANTERIOR, POR AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

59. REQUERIMENTO Nº 703 E 710/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 25
DE ABRIL E DE 01 A 26 JUNHO DO ANO EM CURSO,
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 20/09/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 246/17, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a cassação da eficácia
da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, por fraude metrológica na revenda varejista de combustíveis,
no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/17,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Nagib Haickel” ao Senhor João Dória
Júnior, Prefeito da Cidade de São Paulo – SP.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 245/17, enviada pela Mensagem

Governamental Nº 245/17, que cria e acrescenta dispositivos à Lei Nº
10.558, de 06 de março de 2017, que dispõe sobre a organização
administrativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UEMASUL), cria cargos efetivos e cargos em comissão e
dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 241/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
as concessionárias dos sistemas de transporte rodoviário metropolitano
e intermunicipal de passageiros do Estado do Maranhão promoverem
campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medúla óssea e
órgãos, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 242/17, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento gratuito de pulseira de identificação à criança de até doze
anos em eventos públicos realizados em locais abertos no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 243/17, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública à Associação
Comunitária de Dependência Química – Casa de Davi e Casa de Débora.

4. PROJETO DE LEI Nº 244/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública da Fundação
Rosalino Barbosa.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/17,
de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que concede Medalha “Negro
Cosme” ao Senhor José Raimundo dos Santos Aroucha.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 19/09/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz,
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, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):  Antônio Pereira,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Sousa Neto e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - 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 JÚNIOR VERDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO- Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer
a leitura do expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 246 / 17

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição
no cadastro de contribuintes do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS, por fraude metrológica na revenda
varejista de combustíveis, no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, por fraude metrológica na
revenda varejista de combustíveis, no âmbito do Estado do Maranhão,
nas seguintes situações:
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I - do posto revendedor de combustíveis automotivos que

utilizar qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico, acionado por
controle remoto ou não, que acarrete o fornecimento ao consumidor de
volume de combustível diverso do indicado na bomba medidora,
observadas as variações volumétricas permitidas pelo órgão metrológico
competente;

II - do posto revendedor que utilizar qualquer dispositivo que
acarrete, na totalização do valor cobrado do consumidor, preço diverso
do indicado na bomba medidora;

III - do posto revendedor que utilizar equipamentos ou
mecanismos de comunicação de fluxo de combustíveis entre tanques
ou bombas não levados ao conhecimento do órgão regulador competente;

IV - do posto revendedor que utilizar quaisquer equipamentos
ou mecanismos de uso não autorizado para armazenagem ou
abastecimento de combustíveis;

V - do posto revendedor que violar o mecanismo medidor de
vazão para fornecer combustível em quantidade menor que a indicada
no painel da bomba de combustível;

VI - do posto que utilizar programas aplicativos desenvolvidos
para acionar equipamentos ou mecanismos com capacidade de alterar
o fluxo de combustíveis entre tanques ou bombas de modo a propiciar
a alternativa de fornecimento de combustível em desconformidade com
as especificações fixadas pelo órgão regulador competente.

Art. 2º - As infrações referidas no artigo 1º desta lei serão
apuradas na forma estabelecida pela Secretaria de Estado da Fazenda e
comprovadas por meio de laudo elaborado pelo Instituto de Metrologia
e Qualidade Industrial do Estado do Maranhão - IMEQ – ou por
perito com fé pública.

Art. 3º - A cassação da eficácia da inscrição, prevista no artigo
1º desta lei, implicará aos sócios do estabelecimento penalizado, pessoas
físicas ou jurídicas, o impedimento de exercerem o mesmo ramo de
atividade, mesmo que em estabelecimento distinto daquele, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contados da data da cassação.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 13 de setembro de 2017.
- EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade de coibir a reiteração da prática delituosa,
o presente projeto de lei prevê a cassação da eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, por fraude
metrológica na revenda varejista de combustíveis, no âmbito do Estado
do Maranhão.

É sabido que esse tipo de fraude já foi constatada e vem sendo
combatida em todo país, onde o Instituto de Pesos e Medidas concluiu
que o crime consiste, em muitos casos, na substituição de componentes
das placas eletrônicas das bombas de combustíveis as quais, exibem
uma quantidade do produto maior do que a efetivamente ejetada no
tanque do veiculo. Em muitos casos foi inclusive identificado o uso,
pelos fraudadores, de controles remotos para desativar o sistema quando
da chegada de uma fiscalização. Esses fatos foram mostrados e
divulgados pela imprensa nacional.

Portanto, este Projeto de Lei define como passível de punição
o revendedor que fraudar a medicação na bomba no valor cobrado do
consumidor. Deste modo, com a sua aprovação, será possível impedir
que os estabelecimentos devidamente penalizados voltem a praticar
essas infrações, na medida em que seus sócios serão também proibidos
de atuar no mesmo ramo de atividade, seja constituindo nova empresa,
seja exercendo tal prática em local distinto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 13 de setembro de 2017.
- EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036 / 17

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Nagib
Haickel” ao Senhor João Dória Junior, Prefeito
da Cidade de São Paulo-SP.

Art.1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Nagib
Haickel ao Senhor João Dória Junior, Prefeito da Cidade de São Paulo-
SP.

Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entra em vigor a partir da
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

Biografia de João Doria Júnior

João Dória Júnior (1957) é empresário brasileiro. Presidente
do Grupo Doria. É membro do Conselho Deliberativo do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Paulo. É jornalista e Publicitário.
Foi eleito uma das personagens mais influentes do Brasil e do mundo,
pela revista Isto É. Em 2016, foi eleito prefeito de São Paulo para os
próximos 4 anos.

João Doria Júnior (1957) nasceu em São Paulo, no dia 16 de
dezembro de 1957. Filho de João Doria, publicitário e ex-deputado
federal que em 1964 foi cassado e perdeu todo o patrimônio no exílio.
João Doria Júnior começou a trabalhar aos 13 anos de idade. Aos
dezoito anos já era diretor de uma rede de televisão. Saiu de uma escola
particular e foi estudar em um colégio público, em um curso noturno,
para durante o dia, trabalhar numa agência de publicidade.

Aos 38 anos fundou e hoje preside a LIDE, Grupo de Líderes
Empresariais, com mais de 400 empresas, que juntas representam
cerca de 40% do PIB privado nacional.

Preside o Grupo Doria, grupo de Comunicação e Marketing,
composto por cinco empresas: Doria Administração de Bens, Doria
Internacional, Doria Editora, Doria Eventos e Doria Marketing &
Imagem.

É membro do Conselho Deliberativo do Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo. Seus membros são nomeados
pelo Governador do Estado, prestam serviços não remunerados, que
são considerados serviços públicos, sob a presidência da esposa do
Governador do Estado. João Doria Júnior apresenta semanalmente, na
televisão, o programa de entrevistas, Show Business.

Atualmente exerce o mandato de Prefeito da cidade de São
Paulo, pelo PSDB, foi eleito no dia 2 de outubro de 2016, com 53,29%
dos votos, tornando-se o primeiro candidato a vencer no primeiro
turno em São Paulo, desde 1992.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 707 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações as populações do município constantes no Anexo I do
presente requerimento, pela passagem dos seus aniversários
completados no dia 24 de setembro do corrente ano.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência aos
Excelentíssimos Prefeitos Municipais, bem como aos Presidentes da
Câmara de Vereadores dos aludidos municípios.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 18 de setembro de 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.
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Anexo I

Dia 24 - Aniversário de Cantanhede - 65 anos
Prefeito: Marco Antônio Rodrigues de Sousa

Dia 24 - Aniversário de São José de Ribamar-65 anos
Prefeito: Luis Fernando Moura Silva

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 18 de setembro de 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.09.17
EM: 19.09.17

REQUERIMENTO Nº 708 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de AXIXÁ, pela passagem
de seu 100º (sexagésimo) aniversário, completados no dia 23 de março
no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência a
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Sonia Oliveira
Campos e ao Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 18 de setembro de 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.09.17
EM: 19.09.17

REQUERIMENTO Nº 709 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à equipe do GRUPO PRÓ-CIRÚRGICO DE
CIRURGIA BARIÁTRICA DE SÃO LUÍS, na pessoa do Dr. Abdon
Murad Júnior, pela apresentação de sua nova técnica para superobesos,
inteiramente desenvolvida por médicos maranhenses e que representa
um grande avanço da medicina mundial na área da cirurgia bariátrica,
durante o Congresso da Federação Internacional de Cirurgia da
Obesidade, em Londres.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 18 de setembro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.09.17
EM: 19.09.17

REQUERIMENTO Nº 710 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que, após a
deliberação da Mesa, seja justificada a minha ausência das Sessões
Plenárias realizadas no período de 01 a 26 de junho do ano em curso,
conforme documento anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Beckman
em 14 de setembro de 2017. – Hemetério Weba – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.09.17
EM: 19.09.17

REQUERIMENTO Nº 711 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, a Moção nº 015 /
2017, de aplausos ao Senhor José de Ribamar Bastos Ramos, Presidente
do Conselho Estadual de Educação pela trajetória vitoriosa e de grande
contribuição social à educação no Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de setembro de 2017. -
MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.09.17
EM: 19.09.17

INDICACÃO N°1143 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública,
Jefferson Miller Portela e Silva, a presente Indicação solicitando a
estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar a Aquisição de uma Viatura Policial para o
Município de Campestre do Maranhão, neste Estado.

Justifica-se a presente Indicação, objetivando-se dar maior
possibilidade à força policial no combate ao crime e mais segurança à
população daquele município, em vista do crescente índice de violência
decorrente principalmente do grande consumo de álcool e de drogas,
causando, conseqüentemente, todo tipo de agressão como, por exemplo,
lesões corporais graves ou gravíssimas, homicídios, além de roubo,
estupros, tráfico de drogas, etc. Dessa forma, a aquisição de uma viatura
policial bem equipada viabilizará um melhor policiamento, tanto na
sede quanto na periferia do município respectivo, resultando,
consequentemente, numa maior efetividade de repressão ao crime pela
força policial, através de uma maior ostensividade e mobilidade dos
policiais, bem como num oferecimento de uma maior e mais efetiva
segurança àqueles moradores. Desta forma, torna-se de extrema
necessidade a aquisição de uma viatura policial para o Município de
Campestre do Maranhão, para que seja assegurada a ordem, paz e
segurança aos habitantes daquela localidade.

 São Luís (MA), 13 de setembro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

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

INDICACÃO N° 1144 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública,
Jefferson Miller Portela e Silva, a presente Indicação solicitando a
estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar a Aquisição de uma Viatura Policial para o
Município de São Pedro dos Crentes, neste Estado.

Justifica-se a presente Indicação, objetivando-se dar maior
possibilidade à força policial no combate ao crime e mais segurança à
população daquele município, em vista do crescente índice de violência
decorrente principalmente do grande consumo de álcool e de drogas,
causando, conseqüentemente, todo tipo de agressão como, por exemplo,
lesões corporais graves ou gravíssimas, homicídios, além de roubo,
estupros, tráfico de drogas e assaltos violentos cometidos por
quadrilhas especializadas. Dessa forma, a aquisição de uma viatura
policial bem equipada viabilizará um melhor policiamento, tanto na
sede quanto na periferia do município respectivo, resultando,
consequentemente, numa maior efetividade de repressão ao crime pela
força policial, através de uma maior ostensividade e mobilidade dos
policiais, bem como num oferecimento de uma maior e mais efetiva
segurança àqueles moradores. Desta forma, torna-se de extrema
necessidade a aquisição de uma viatura policial para o Município de
São Pedro dos Crentes, para que seja assegurada a ordem, paz e
segurança aos habitantes daquela localidade.

São Luís (MA), 12 de setembro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

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

INDICACÃO N° 1145 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública,
Jefferson Miller Portela e Silva, a presente Indicação solicitando a
estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar a Aquisição de uma Viatura Policial para o
Município de Ribamar Fiquene, neste Estado.

Justifica-se a presente Indicação, objetivando-se dar maior
possibilidade à força policial no combate ao crime e mais segurança à
população daquele município, em vista do crescente índice de violência
decorrente principalmente do grande consumo de álcool e de drogas,
causando, conseqüentemente, todo tipo de agressão como, por exemplo,
lesões corporais graves ou gravíssimas, homicídios, além de roubo,
estupros, tráfico de drogas, etc. Dessa forma, a aquisição de uma viatura
policial bem equipada viabilizará um melhor policiamento, tanto na
sede quanto na periferia do município respectivo, resultando,
consequentemente, numa maior efetividade de repressão ao crime pela
força policial, através de uma maior ostensividade e mobilidade dos
policiais, bem como num oferecimento de uma maior e mais efetiva
segurança àqueles moradores. Desta forma, torna-se de extrema
necessidade a aquisição de uma viatura policial para o Município de
Ribamar Fiquene, para que seja assegurada a ordem, paz e segurança
aos habitantes daquela localidade.

São Luís (MA), 13 de setembro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Transferidos da sessão anterior. Deputado Léo Cunha.
Declina. Deputado Cabo Campos. Faço o registro do Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, que se faz presente aqui no plenário,
Senhor Caldas Furtado, juntamente com o Conselheiro Washington
Oliveira.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Queridos, é
com muita satisfação que subo a esta tribuna para falar dos últimos
acontecimentos feitos na cidade de Montes Altos, Deputado Edivaldo
Holanda. Creio que a cidade de Montes Altos terá duas histórias depois
desse evento, uma antes e uma depois, porque lá estivemos presentes
em um evento chamado “Aviva Montes Altos” com a participação dos
Gideões missionários de Camboriú, que têm como principal meta
mandar homens para o campo missionário. A cidade esteve muito
movimentada. Quero aqui saudar de modo especial o nosso pastor
André, que foi o idealizador desse evento. Perdão, vou repetir, o Pastor
André recebeu a inspiração do Espírito Santo para fazer esse evento.
O idealizador foi o Espírito Santo, o Executor foi o homem, o Pastor
André, apoiado pelo Pastor Adaildo, da nossa querida Assembleia de
Deus, que cedeu o espaço físico para que se pudesse fazer este evento.
Tivemos também ali com o Pastor Rodrigo, de Camburiú. E o fogo
comeu lá, meu irmão. O Espírito Santo falou, muitos outros pregadores
que estavam ali presentes na primeira noite. No dia 14, tivemos um
problema com energia elétrica e, infelizmente, não foi possível a primeira
noite, mas nos dias 15 e 16, estivemos presentes lá e vimos in loco que
a felicidade de Montes Altos é uma cidade totalmente espiritualizada.
A atmosfera da cidade mudou devido à presença do Espírito Santo.
Queremos saudar também o amigo Aldo, não é isso Roberto? O amigo
Aldo, que é o repórter cinematográfico, disse que realmente o evento
foi um sucesso. Deputado Edivaldo Holanda, a participação das outras
igrejas, todas irmanadas num só propósito, quebrando a barreira
denominacional. E nós queremos aqui saudar a todos os que estiveram
lá presentes neste evento. Quero também fazer um agradecimento aqui
por terem confiado a este deputado que vos fala uma pequena
participação. Estivemos lá com a nossa equipe, com o Tenente Paulo
Sérgio, com o Roberto, com o Irmão Nil, da Assembleia de Deus
Madureira. Na oportunidade, estivemos também conversando com o
sargento Veloso, cabo Honório e o soldado Lima que estavam fazendo
policiamento da cidade e ele disse que o cabo Honório falou uma coisa
muito interessante. Enquanto tiver igreja no Brasil naquele evento está
guardado e não tem alteração. Isso é o reflexo daquilo que o povo de
Deus está fazendo no nosso estado do Maranhão. Portanto, a cidade
de Montes Altos parabéns por esse evento. Já estamos aguardando o
2º Aviva Montes Altos, também com a participação dos Gideões
Missionários. Foi um grande evento. E estou aqui também com a
Mensagem bíblica dada pelo nosso pastor capelão e assessor
parlamentar pastor Otoniel Martins Lopes, que diz assim a mensagem
bíblica, cujo título é: o Mandamento mais importante. Disse Jesus: o
mais importante de todos os mandamentos da lei é este. Escute, povo
de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu
Deus com todo seu coração, com toda alma, com toda a mente e com
todas as forças. E o segundo mais importante é esse: Ame os outros
como você ama a si mesmo. Não existe outro mandamento mais
importante do que esses dois. Marcos Cap. 12, Versículo 28-31. Que
Deus abençoe o Maranhão. O Maranhão vai emanar leite e mel.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa,
internautas, eu queria cumprimentar aqui o Presidente do Tribunal de
Contas do Estado bem como o nosso amigo Washington, é uma
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satisfação com suas visitas aqui a Casa. Meus amigos, bom dia a
todos. Eu lia esta semana uma matéria de um general do Exército falando
sobre intervenção. Eu pessoalmente fiquei preocupado, porque o R-
105, a legislação que rege o Exército brasileiro, eles têm uma atividade
apolítica. Então a regra é que os generais, as Forças Armadas sejam
leias ao Presidente da República, que é o chefe supremo das Forças
Armadas, independentemente de quem seja, pode ser A, B ou C, não
interessa, porque eles são leais ao Presidente e em defesa da nossa
Pátria. Esta que é a formação do nosso Exército brasileiro, em não
discutir política. Se há corrupção ou não isso cabe ao Poder Judiciário
e ao Ministério Público apurar e não o Exército estar falando sobre o
assunto. Então são fatos realmente que nos deixam preocupados em
ver e ouvir um general da ativa em pleno século XXI falar fatos dessa
natureza. Isso é um fato realmente que nos deixa preocupados. E o
comandante do Exército tem que de imediato tomar providência, que
isso não é atividade de um militar do Exército da ativa e nem sequer da
reserva. É como aqui nos estados o Chefe Supremo das Forças Militares
é o Governador do Estado. Quando eu vejo de soldado a coronel estar
discutindo sobre política ou sobre atividade do governo, eu fico
preocupado, não cabe a ele isso. Cabe a ele cumprir a missão dele, e ser
leal ao Chefe Supremo dos Estados, que é o Governador, é isto que é a
linha das Polícias Militares, do Corpo de Bombeiros, bem como do
Exército Brasileiro. Esta é a regra, nós não podemos deixar de ter
exceção por senão fragiliza. Aí então não se tem democracia. Mas,
ontem – ontem - eu falava sobre Godofredo Viana, acerca da Mineradora
Aurizona, e após a minha fala, eu conversava com as pessoas, inclusive
com o Prefeito daquele município, onde aquela empresa tem um TAC
com o Governo do Estado, onde se compromete em fortalecer a mão de
obra local, bem como a geração de emprego e renda do município com
os pequenos empreendedores locais. Acontece que esse TAC não está
sendo cumprido, como também a degradação do meio ambiente que
nós sabemos e eu tenho, eu sou uma testemunha disso, eu trabalhei
como Delegado de Polícia Federal, eu acho que mais de 70% de meu
trabalho foi em área de garimpo, bem como em área indígena. Então, o
garimpo onde ele passa degrada tudo, é o que a Mineradora Aurizona
está fazendo no município de Godofredo Viana e não se vê aqui o
IBAMA, o Meio Ambiente aqui fazer uma fiscalização e nem tampouco
não se sabe como é que é pago o valor pago esse ISS lá, o DMPN não
tem o controle, o estado não tem, então, ele paga o que quer, eles agora
estão dizendo que estão dez anos investindo em levantamento de
minério, mas não estão extraindo nada. Será que isso é verdadeiro ou é
falso? Então, nós temos aqui, eu vou, nós vamos reunir aqui a comissão,
aqui da Casa, onde eu vou solicitar que oficie o Meio Ambiente do
Estado, bem como o DMPN e também o IBAMA, para que se
pronunciem sobre esse assunto, o assunto lá de Godofredo Viana é
grave e que não há transparência, chega uma multinacional no Brasil,
degrada com o nosso Meio Ambiente, não dá satisfação ao gestor
municipal, não cumpre o TAC do Governo do Estado para apoiar
aquele município e fica desdenhando da população do Estado. Então,
nós temos que, por meio da Assembleia Legislativa, oficializar os órgãos
competentes, no caso o DMPN, o Meio Ambiente, a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, bem como o IBAMA, para que se pronuncie e
verifique, faça uma fiscalização sobre a atividade desta mineradora em
nosso estado, em nosso município. Então, nós temos que tomar uma
providência urgente sobre isso. Senhor Presidente, só para encerrar,
ontem, o Governador fez a entrega de 20 motoniveladoras patrol para
os municípios. Isso aí é um projeto já do seu governo, de colocar no
estado todo. Foi a primeira leva de entrega e hoje vai inaugurar o Ciops
e o GTA em Imperatriz. Para nós aqui, é uma satisfação porque nós
implantamos os dois, tanto o Ciops como o GTA, na minha gestão.
Aquele Ciops com o que nós sempre sonhávamos de ver crescer e
dando frutos agora a gente está olhando, está acompanhando. Eles
estão germinando e isso que é importante. Quando eu estava na gestão,
nós plantamos, nós criamos o GTA e o Ciops. Hoje o governador já
está inaugurando em Imperatriz, isso é importante, porque são ações
do governo e o governador está cumprindo com todos os seus
compromissos de política. Era só isso, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu tenho o prazer de anunciar a presença, no nosso
plenário, do presidente do TCE, o conselheiro Caldas Furtado, e do
conselheiro Washington. Para nós é o maior prazer receber os dois
eminentes conselheiros. Quero dizer a vocês que a Casa aqui é
propriedade de vocês. Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão, quero saudar também o presidente
Furtado, do Tribunal de Contas do Estado, que está aqui conosco,
convidando aqui para os 70 anos do Tribunal de Contas do Estado.
Seja bem-vindo. Senhor presidente, eu queria mais uma vez registrar
que a visita, a vistoria no ferryboat que seria hoje, requerimento do
deputado Júnior Verde, foi adiada para a próxima terça-feira, às 15
horas. Então, mais uma vez, eu estou informando isso aqui na tribuna
para que a equipe da Assessoria da Casa, a Consultoria, todos possam
tomar as providências devidas para que se garanta esse adiamento e
essa atividade na próxima terça-feira, dia 26, às 15 horas, no Terminal
da Ponta da Madeira. Senhor presidente, eu já trouxe esse tema aqui e
mais uma vez eu me reporto pela relevância que isso tem em matéria de
políticas públicas no estado do Maranhão. Eu estou falando do pleito
que fizemos em relação à implantação da primeira unidade do Iema na
área Itaqui/Bacanga, uma indicação que nós fizemos, já fiz
pronunciamento a respeito, oficializei ao governo do Estado, ao
governador Flávio Dino, conversei com a Secretaria de Ciência e
Tecnologia, com a Reitoria do Iema, e hoje nós temos a grata satisfação
de anunciar que hoje, às 16h30, será assinado um protocolo entre o
governo do Maranhão e a Companhia Vale do Rio Doce para viabilizar
a implantação desta unidade na área Itaqui/Bacanga. Então é um passo
importante e uma conquista fundamental para aquela região, porque
vai conquistar a sua primeira unidade do IEMA e vai gerar oportunidade
para muitos jovens daquela região, já que uma unidade plena do IEMA
oferece educação em tempo integral de ensino médio, associado à
formação técnica, mas num ensino de alto padrão. E isso é possível
porque já existem as instalações prediais que serão doadas pela Vale do
Rio Doce. Será cedido pela Vale do Rio Doce, para o Governo do
Estado, um equipamento completo, que era utilizado pelo Senai e que
agora está sendo destinado ao Governo do Maranhão, permitindo,
assim, que seja implantada a unidade do IEMA. Não foi o Governo
que solicitou do Senai, foi o Senai que desistiu por razões financeiras.
Não teria mais condições de manter aquela estrutura funcionando. E
dentro desse contexto de discussão sobre a implantação desta unidade,
surgiu esta parceria importante para viabilizar a primeira unidade do
IEMA na área Itaqui Bacanga, que vai funcionar ali na região da Vila
Embratel. Inclusive na semana passada eu estive em audiência pública,
numa audiência popular, no Bairro do Gapara, e lá ouvimos diversas
reclamações, sobretudo em relação à segurança pública, a questão do
abastecimento de água, a pavimentação das ruas, das vias urbanas.
Mas também este tema da educação foi abordado, onde a comunidade
reclama a falta de oportunidade para os jovens, para que os jovens não
fiquem vulneráveis, como hoje se encontram em relação às drogas e à
violência. Portanto, a presença do IEMA naquela região vai ser
fundamental, inclusive para esse trabalho preventivo que a gente tem
que fazer todos os dias, disputando cada palmo de chão, a consciência
e os corações da nossa juventude, para não cair nas armadilhas da
droga e da violência. E nada mais adequado do que investir em educação.
Educação de qualidade, educação gratuita, educação de alto nível e com
formação técnica em tempo integral é o que vai passar a acontecer ali
naquela região. Portanto é uma grande conquista para São Luís do
Maranhão e, sobretudo, para área Itaqui Bacanga. Estaremos presentes
hoje, Senhor Presidente, acompanhando a assinatura desse protocolo
de intenções e vamos acompanhar cada passo que será dado para a
implantação dessa unidade. Inclusive a definição dos cursos que, pela
metodologia que nós deixamos implantado no IEMA, é feito com a
participação popular, é feito com embasamento técnico, observando
as vocações da região e, dessa forma, tendo a escolha de cursos com o
máximo de aderência em relação à expectativa da comunidade, mas
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também em relação ao mundo do trabalho ali no entorno da área do
Itaqui Bacanga. Portanto é um grande avanço. Eu quero parabenizar ao
Governador Flávio Dino por essa decisão, por acatar esta proposição
e também a sua equipe, o Secretário Davi Telles, o reitor do IEMA,
Jonathan Almada. E esperando que a gente avance rapidamente e quem
sabe já inaugure a partir de fevereiro do ano que vem a unidade do
IEMA na área Itaqui Bacanga, uma grande conquista para toda aquela
região e uma grande conquista para São Luís do Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos assistem e nos ouvem pela TV e Rádio
Assembleia, Plenário. Senhor Presidente, eu queria saudar a presença
nesta Casa do Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão Caldas Furtado e do Conselheiro Washington, que vieram
a esta Casa para fazer um convite a todos os Deputados para a
comemoração dos 70 anos de Fundação do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, que se realizará no dia 11 de outubro de 2017, no
Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. Senhores Deputados,
Senhor Presidente, nesse final de semana estive na encantadora cidade
de Peritoró acompanhado do Governador, do Prefeito Padre Josias,
dos Vereadores, Secretários Municipais, Secretários de Estado, nós
estivemos lá em uma solenidade bastante marcante para aquela cidade.
A cidade de Peritoró há um tempo foi noticiário dos jornais, da televisão
por conta de escolas inadequadas para estudantes. O Governador já
esteve em duas oportunidades nessa cidade, em Peritoró, e nas duas eu
acompanhei o Governador e ele tem se dedicado, e muito, para melhorar
a questão da imagem da educação no estado do Maranhão,
principalmente em Peritoró, também por conta de face daquele noticiário
da época. O governador lá já tinha inaugurado nos povoados Bacuri,
Santa Maria e nesse final de semana inaugurou em mais um povoados
03 Escolas Dignas e tem mais uma em fase de conclusão, que deverá em
pouco tempo estar concluída. Mas também na área da educação, o
governador e o padre Josias, por meio dessa parceria, fizeram a reforma
das duas escolas dentro da sede do Governo do Estado, que pertence
ao sistema de educação do Estado, além do Farol da Educação todo
remodelado, modificado, reformado e aparelhado. Portanto, além das
04 escolas, a reforma das 02 escolas pertencentes ao Governo do
Estado, o governador fez ainda a questão da reforma e adequação do
Farol da Educação. O governador na oportunidade, na última viagem,
também já tinha assinado a ordem de serviço para a reforma do mercado
municipal e agora assinou mais 5 km de asfalto para a cidade de Peritoró
e a praça tão sonhada, de Livramento. Portanto, o padre Josias, a
comunidade de Peritoró e o Governo do Estado estão de parabéns no
sentido de podermos contemplar a cidade de Peritoró com uma
infraestrutura na área de Educação adequada para que nossos alunos,
daquelas comunidades, tenham a escola que tanto desejaram. Queria
registrar que da última vez a professora Narcisa, de uma das escolas lá,
disse que aquilo era a realização de um sonho e o padre Josias destacou
que esse programa de Escola Digna tenha beneficiado Peritoró no
sentido de criar na cidade escolas adequadas, aparelhadas, reformadas
para que os alunos da cidade de Peritoró tenham o conforto adequado
para sua educação. Eu queria também salientar que nesta oportunidade
foi pedido também ao Governador que implementasse o fortalecimento,
por meio de emenda minha também da área da saúde para o município
de Peritoró, no sentido de melhorar a infraestrutura e o Governador
prontamente atendeu e mostrou o carinho que tem por aquela
comunidade no sentido de que possa melhorar ou atenuar os graves
problemas que, ano após ano, tem enfrentado na educação, saúde,
infraestrutura a comunidade de Peritoró. Portanto, neste final de semana,
foi significativo para comunidade de Peritoró, para todos de Peritoró
pela questão de alguns sonhos que antes eram quase impossíveis para
comunidade de Peritoró e que hoje estão sendo realizados por meio
dessa parceria com o Padre Josias, da Câmara de Vereadores, de todos

os secretários, do Governo do Estado, para que se possa melhorar e
cada vem termos uma cidade mais digna, em Peritoró.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente
Humberto Coutinho.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente, já
foi registrada na Casa a presença ilustre do Presidente do Tribunal de
Contas, o Conselheiro Caldas e o Conselheiro Washington. E eu gostaria
de frisar que V. Ex.ª destacasse que, no dia 05 de outubro, vai ter uma
solenidade na Assembleia em homenagem aos 70 anos do Tribunal de
Contas. Então, era bom que V. Ex.ª como Presidente da Casa lembrasse
aos colegas desse importante evento, do registro histórico de 70 anos
do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max Barros, é mais do que justo o que V.
Ex.ª falou agora. Eu acho que todos nós temos um relacionamento com
o TCE e vamos prestigiar esta Sessão do dia 05 de outubro, está bom?
Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores
e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, todos que nos acompanham
em todo o Estado do Maranhão, que Deus nos abençoe. Senhor
Presidente, antes de iniciar as nossas considerações, eu gostaria de ler
um trecho da Bíblia, quando esta nos passa uma importante mensagem.
O mandamento mais importante, disse Jesus, o mais importante de
todos os mandamentos da Lei é este, escute o povo de Israel, o Senhor
Nosso Deus é o único Senhor. Senhor Presidente, eu gostaria de destacar,
na manhã de hoje, uma iniciativa que nós tivemos no município de
Caxias, inclusive Vossa Excelência, que é devoto àquele município, que
tem o apreço e aquele município é uma das suas bases eleitorais, eu
tive a oportunidade de participar de uma iniciativa muito importante
promovida pela juventude daquele município, pela coordenação de
juventude que eu gostaria de agradecer ao coordenador, Análio Júnior,
que nos recebeu, na oportunidade acompanhado de dezenas de jovens
de Caxias, vários segmentos de esporte e cultura. Foi um momento de
interação, um momento importante para nós podermos discutir políticas
públicas para a juventude, eu inclusive fiz referência, Senhor Presidente,
às iniciativas desta Casa que Vossa Excelência coordena aqui nesta
Casa, como Presidente, como o Parlamento Jovem, como várias
iniciativas, políticas que aqui já foram votadas para juventude como
um projeto importante hoje também do Governo do Estado, que é o
“Mais Estágio” atendendo a juventude do Maranhão. E falava inclusive
da sua vocação em defesa deste Estado e que Caxias, certamente, com
as políticas, aqui desta Casa, contempladas na defesa da juventude,
Caxias também vai receber essa condicionante para a juventude daquele
município. Eu disse inclusive, nós que estamos no dia a dia defendendo
também, é um dos segmentos que nós precisamos defender. Se nós
queremos uma sociedade melhor, nós precisamos cuidar das nossas
crianças e adolescentes, cuidar dos nossos jovens. Quando digo cuidar
dos nossos jovens, é ter políticas voltadas para a juventude. Nós
precisamos, no dia a dia, desenvolver iniciativas que possam fortalecer
nossa sociedade por meio deste alicerce tão vulnerável que precisa ser
fundamentado, que precisa ser bem consolidado, porque a sociedade
que nós queremos no futuro está justamente no presente que se faz
com nossa juventude. E eu dizia isso aos nossos jovens, isto é,
independente de nós destinarmos emendas, senhor presidente, para
atender a juventude também de Caxias, que nós vamos dar nossas
contribuições individuais como nós temos feito no Maranhão,
promovendo campeonatos, copas verdes em alusão à ecologia, ao
trabalho também de consciência ambiental, pois a educação ambiental
nós estamos fazendo formalizando campeonatos no estado do
Maranhão, em vários municípios. Recentemente, tive a oportunidade
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de subir esta tribuna para falar sobre uma iniciativa lá na Curva da
Mata do Boi, um povoado de Bela Vista entre dezenas de municípios
onde nós já incentivamos o esporte e continuamos sem fazer
campeonatos, mas doando material esportivo também de forma
individual, de maneira a dar a nossa contribuição para as políticas
públicas tão necessárias para atender nossa juventude. Então eu me
comprometi com aqueles jovens, eu me comprometi com essa aliança
de fato que nós fizemos e formalizamos com Caxias por meio da
juventude de Caxias, com o coordenador Análio Júnior, com a sua
equipe de trabalho, inclusive ali estavam representações de valores do
esporte daquele município. O jiu-jitsu estava representado, o futebol
de campo também estava representado, o handebol e outras
modalidades esportivas e culturais, inclusive movimentos de hip hop
que nós também vamos ter a oportunidade de contemplar. A iniciativa
é poder de fato atender oportunidades, dar condicionantes para que os
nossos jovens tenham primeiro a oportunidade de participar de
atividades esportivas. Então, nós nos comprometemos independente
do que já faz a prefeitura, do que já quer realmente desenvolver a
prefeitura com as suas iniciativas para a juventude. Nós vamos também
dar a nossa contribuição promovendo campeonatos. Ficou estabelecido
inclusive, em novembro, já o início de um grande campeonato no
município de Caxias. Também vamos ter a oportunidade de desenvolver,
de forma polivalente, várias iniciativas ligadas a outros esportes desde
o vôlei até o handebol. Isso significa que nós vamos levar a oportunidade
aos nossos jovens enquanto eles estão praticando condicionantes
saudáveis para o esporte e não estarão no mundo das drogas, da
violência. Nesse sentido, nós fazemos questão também de ter essa
interação com os nossos jovens e aqui mais uma vez reafirmando o
nosso compromisso com o estado do Maranhão. Muito obrigado e que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos
assistem. Senhor Presidente, como é rotineiro nos finais de semana
minhas viagens para o interior do Maranhão, mais precisamente a
região Central do Maranhão. E cada final de semana que eu estou indo
na região Central, região Centro-Sul, fico mais apavorado com o desastre
que vem acontecendo sobre as queimadas. Vi agora, visitando os
municípios de Grajaú, iniciando: Dom Pedro, Presidente Dutra, Barra
do Corda, Grajaú, até Arame. Esses municípios que eu tenho visitado
ao longo do mês. Fiz visita no mês de agosto e no mês de setembro. E
cada final de semana que faço visita aos municípios, visita essa de
trabalho, deparo mais ainda com o desastre que vem acontecendo sobre
as queimadas na região Central do Maranhão. Fiquei triste esses dias
em ver e não poder fazer nada. Vendo aproximadamente vinte pessoas
e também não poder fazer nada pela quantidade do fogo adentrando na
fazenda lá perto entre Presidente Dutra e Barra do Corda. E as pessoas
tiveram até que sair correndo para que não fossem queimadas, não
fossem puxadas pelo fogo. E nada podia fazer. E os animais ali
apavorados, o gado correndo apavorado pelo fogo. E, às vezes, em vez
de correr ao contrário do fogo, o animal corre para cima do fogo. E eu
vi ali a tristeza do fazendeiro, das pessoas em não poder fazer nada.
Ficaram de mãos atadas e não puderam fazer nada. E nós preocupados
com essa situação. E também o Ministério Público de Barra do Corda
já preocupado com a situação. Já pedi ao Corpo de Bombeiro apoio
naquela região. Mas o Corpo de Bombeiros atendeu só que não na
totalidade, até por falta também de equipamentos de veículos e aparatos
para atender na totalidade. Mas já estive aqui reunido com o Dr. Pedro
Leão, o Diretor Presidente do IBAMA aqui do Estado do Maranhão,
superintendente do IBAMA do Estado do Maranhão, com o Coronel
Célio Roberto, Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do
Maranhão. Ontem estive com Marcelo, da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente. Falei na sexta-feira, falei ontem com o Ministro Sarney
Filho, que já se encontrava fora do país, nos Estados Unidos, em Nova

York, onde estará tratando também do meio ambiente mundial,
esperando a chegada ontem, quando eu falei com ele por volta do meio
dia, do Presidente Michel Temer, que também estava chegando para a
reunião com o Presidente da República nos Estados Unidos, com o
presidente Trump. E nós juntarmos todas as forças aqui. E eu estou
aqui disponibilizando. Já conversei com o Coronel Célio Roberto, vou
agora tratar com o Secretário Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
para que possamos colocar uma emenda. Coloquei uma emenda no ano
passado. O governo ainda não pagou a emenda, mas vamos trabalhar
no sentido de ver se paga essa emenda, para que nós possamos instalar
o Corpo de Bombeiro na região de Barra do Corda, mais precisamente
em Barra do Corda. Por que Barra do Corda? É uma região central do
Maranhão, é o maior município daquela região Centro-Sul do Maranhão.
E ali atende de Presidente Dutra a Grajaú e cerca de 40 municípios
daquela região. Vamos trabalhar incansavelmente para que seja instalado,
o mais rápido possível, o Corpo de Bombeiros, em Barra do Corda. Lá
se encontra hoje um caminhão do Corpo de Bombeiros, o Ministério
do Meio Ambiente está mandando uma brigada de 20 homens, mas é
pouco para a região, tem que ser no mínimo 100 homens. No mínimo
100 homens para atender essa emergencial do que está se alastrando o
fogo. E a fumaça ali, eu olhando na cidade, toda a cidade, o sofrimento
das crianças inalando aquela fumaça o dia todo, a noite toda e cada dia
o fogo se alastrando mais ainda, entrando nas fazendas, queimando os
rebanhos. Ali são os animais que estão sofrendo, mas agora além dos
animais, é a população e, principalmente, as crianças que estão sofrendo
pelo grande número de fumaça que vem afetando a saúde de toda a
população do Maranhão, mais precisamente da região Central do
Maranhão. Então, Senhor Presidente, peço aqui o apoio desta Casa, o
apoio de V. Ex.ª como Presidente desta Casa, o apoio dos meus pares,
Senhoras e Senhores Deputados desta Casa, o apoio do Governo do
Estado do Maranhão para que juntos, o apoio do Ministério do Meio
Ambiente que da qual já falei aqui e já estive em contato com o Ministro
Sarney Filho, que chega este final de semana aqui, no Brasil, que já vai
se reunir conosco para que possamos tomar todas às providências,
para que no momento seja pelo menos uma coisa paliativa, mas que
seja emergencial o atendimento a essa população da região Central e
Centro-Sul do Maranhão, mais precisamente em Barra do Corda. Porque
já temos conhecimento que o maior número de focos de queimada no
Maranhão está no município de Grajaú, segundo o município de Balsas
e, terceiro, Barra do Corda. Então o prejuízo está sendo grande. Por
enquanto o prejuízo financeiro dos proprietários das lavouras, das
fazendas e das roças, o prejuízo com animais e estamos aqui lutando,
Senhor Presidente, para que não sejamos vítimas de prejuízos humanos.
Então peço aqui, mais uma vez, o apoio desta Casa para que possamos,
juntos, trabalhar e vou colocar emenda para que possamos ver o mais
rápido possível ser instalado o Corpo de Bombeiros no município de
Barra do Corda. Quero, mais uma vez, contar com o apoio desta Casa,
contar com o apoio do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, com o
apoio do Corpo de Bombeiros, que já estive conversando com o coronel
e com o apoio do Governo do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Professor Marco Aurélio com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, a todos que acompanham a transmissão desta sessão. Venho
destacar agendas importantes do Governo Flávio Dino na nossa Região
Tocantina. Na última quinta-feira o governador esteve em três
municípios da região. Na quarta ele participou da abertura da FECOIMP,
em Imperatriz, e na quinta-feira estivemos em grande agenda nos
municípios de São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírios e
Cidelândia, acompanhado de um grande número de membros do
governo, sendo recebido pelas comunidades desses municípios, também
pelas lideranças políticas e a gente fica imensamente feliz pelas ações
que estão sendo construídas por meio do Governo Flávio Dino nesses
municípios. Em São Pedro da Água Branca, a primeira escola de Ensino
Médio com prédio próprio do Governo do Estado, até então os
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estudantes só estavam em escolas emprestadas pela Prefeitura, em
todos esses anos, e a primeira escola de Ensino Médio com prédio
próprio do Governo do Estado foi inaugurada ali no município de São
Pedro de Água Branca, o Centro de Ensino La Rocque trouxe uma
esperança àqueles estudantes e ali a gente viu jovens cantando,
agradecendo, fazendo poesias, dizendo da alegria de, pela primeira
vez, nas suas vidas estudarem em uma escola totalmente preparada
para os seus sonhos. Escola nova, climatizada, preparada e a gente
ficou imensamente feliz em ver a alegria daquelas crianças, daqueles
jovens, daquela cidade. Em São Pedro da Água Branca, o Governador
Flávio Dino também vistoriou as obras do Programa Mais Asfalto,
onde está sendo feito um grande investimento nas vias públicas daquele
município, mas também fez um compromisso em que toda a população
presente vibrou. A MA, que vai de Cidelândia, na verdade, da BR-010
até o município de São Pedro da Água Branca, que é a MA-125, ela já
está sendo permanentemente recebendo a manutenção por parte do
Governo do Estado, mas faltava completar até o limite com o Estado
do Pará e o Governador Flávio Dino fez um compromisso ali presente
de pavimentar esta rodovia até a divisa com o Estado do Pará, como
vai ajudar toda aquela população, o município de São Pedro da Água
Branca recebeu também uma viatura nova caminhonete Ranger, na
semana anterior, pelo Governo Flávio Dino, o que deu uma alegria
muito grande àquela população. Em Vila Nova dos Martírios, o
Governador Flávio Dino, que também já está fazendo pavimentação
de vias, por meio do Programa Mais Asfalto, vistoriou aquelas obras,
mas também anunciou outras obras importantes para aquela cidade,
melhoria da escola, garantiu também qualificar o espaço urbano
importante, que é a Praça Central, uma qualificação do espaço ali em
torno da lagoa que tem naquele município, e garantiu também o apoio
importe à cultura, ali em Vila Nova dos Martírios. Em Cidelândia, a
grande alegria da população no mesmo local em que no ano passado o
Governador Flávio Dino inaugurou a Estrada do Arroz, que era uma
lenda, Rodovia Padre Josimo Tavares. Naquele mesmo local, o
Governador Flávio Dino reforçou obras para aquele município, vistoriou
as obras do Programa Mais Asfalto, que também estão sendo feitas ali
em Cidelândia, mas também garantiu a construção de uma praça, a
reforma, a melhoria da Escola Isaura Amorim, além de outros
investimentos importantes, sobretudo, no abastecimento de água. Como
foi importante para aqueles três municípios receber essa presença do
governo, uma presença forte, tanto a presença do governador como de
membros do seu governo, mas, sobretudo, das ações. Eu quero destacar,
finalizando, presidente, destacar a receptividade do governador por
aquelas populações, a alegria, a liderança do governador sendo
reconhecida e o agradecimento do povo por essas ações estarem
chegando e modificando totalmente a qualidade de vida, melhorando a
qualidade de vida dessas populações, fazendo justiça a um povo que
por tanto tempo lutou e aguardou e que agora ver chegar essa ação
forte do governo Flávio Dino nesses três municípios. Obrigado,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia,
o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. O mandamento
mais importante, disse Jesus, de todos os mandamentos da lei é este.
Escute, povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame
o Senhor, seu Deus, com todo coração, com toda alma, com toda
mente, com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame
os outros como você ama a você mesmo. Não existem mandamentos
mais importantes do que esses dois. Marcos, capítulo 12, versículos
28 ao 31. Mais uma vez, pastor Otoniel, obrigado pela palavra de
Deus, pela mensagem de hoje. Que possamos não somente da boca
para fora, não somente falácias, mas que possamos compreender a
verdadeira vontade de Deus nas nossas vidas, no parlamento estadual

e em defesa da população. Muitas vezes, muitos de nós esquecemos o
nosso real sentido e significado nesta Casa. Senhor presidente, eu
quero fazer duas observações. Primeiro é um convite da Comissão de
Administração nesta Casa, por solicitação do deputado Eduardo Braide,
que mais uma vez refaz o convite. Nós já tivemos uma primeira
audiência, estamos hoje diante da segunda e uma é de suma importante
para tratar do Instituto de Previdência dos Servidores do Maranhão e
para tratar do Fundo. Deputado Edilázio, se V. Ex.ª não tiver nenhum
compromisso na tarde de hoje, quero fazer o convite específico a V.
Ex.ª para que participe dessa audiência pública, deputado Rogério
Cafeteira, meu líder, hoje, às 14 horas, na Comissão de Administração
desta Casa, pois teremos uma audiência para tratar do IPREV, para
tratar do Fundo. Estendo o convite a todos os deputados da oposição
e da base porque não se trata de base ou de oposição, portanto, a
presença de V. Ex.ª é muito importante. Nós teremos representante do
Ministério Público, do Judiciário e de sindicatos para tratar desse
tema de relevância para a Previdência no Estado do Maranhão. Eu
quero externar, quero fazer o convite especial a V. Ex.ª, já que temos
travado essa discussão em defesa do Maranhão e a participação também
de V. Ex.ª seria muito importante a participação também de V.Exa., dos
demais deputados. Deputado Rafael Leitoa, quero fazer também o
convite especial a V. Exa., que V. Exa. participe hoje às 14horas da
audiência pública promovida pela Comissão de Administração desta
Casa, por solicitação do Deputado Eduardo Braide. Já é a segunda
audiência. Na semana passada, tivemos audiência na OAB. E hoje, às
14 horas, uma audiência no plenarinho desta Casa para tratar da
previdência dos servidores do Estado, para tratar do conselho. Eu
convido, um convite especial a V. Exa., que é um estudioso, que é
atento aos servidores públicos do Estado do Maranhão. Eu faço o
convite a todos os deputados, mas especial também a V. Exa. Que V.
Exa. possa participar dessa discussão na tarde de hoje. Deputado Max
Barros, na primeira audiência, V. Exa. esteve presente. Mais uma vez
hoje V .Exa. coloque na sua agenda que hoje às 14horas no plenarinho
desta Casa uma discussão de suma importância em defesa da previdência
dos servidores do Estado do Maranhão. Então fica o convite a todos
os deputados, a todos os pares para que participem dessa audiência
pública na tarde de hoje. Senhor Presidente, quero ressaltar também
um seminário muito importante que aconteceu ontem no auditório
Neiva Moreira, requerimento de autoria do Deputado Adriano Sarney,
que é o coordenador da frente parlamentar em defesa do pequeno e
micro empresário do Estado do Maranhão. Então parabenizar o
Deputado Adriano Sarney pela iniciativa, pela ousadia e pela
determinação. E colocar que ontem naquele seminário de forma seleta
representantes da FIEMA, da associação comercial, do Governo do
Estado do Maranhão, da Assembleia Legislativa, para tratar do
programa nacional de desenvolvimento do varejista e a importância do
tema para quem gera emprego no Estado do Maranhão. Nós precisamos
dar apoio, precisamos viabilizar políticas públicas para dar apoio aos
varejistas, que é o setor que mais emprega no Estado do Maranhão.
Então, mais uma vez, Deputado Adriano Sarney, parabéns pela iniciativa
e convido aos demais deputados que também possam se fazer presente,
possam participar, possam ombrear nessa causa, que é uma causa
independente de lado, independente de oposição e situação. É em
defesa da geração de emprego, é em defesa do comércio, é em defesa
dos varejistas, é em defesa de quem mais emprega no Maranhão. Mais
uma vez parabéns, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Encerrou o horário do Pequeno Expediente. Os oradores
Edivaldo Holanda e o Deputado Levi ficam inscritos para amanhã.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, eu solicito a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, o Partido Verde está em obstrução, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Presidente, seria interessante que a gente estabeleça um tempo,
porque já se passaram 03 minutos e a gente ainda está aguardando
chegar Deputado e tudo. A obrigação do Deputado é estar no Plenário,
não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado, os Deputados estão todos na Casa. O
Regimento não prevê tempo determinado para fazer a verificação de
quórum, entenda o Regimento, não diz isso. E como os Deputados
estavam no Plenário e se retiraram do Plenário, estão chegando aqui
agora. O Deputado Cabo Campos estava no Plenário no uso da tribuna,
a Deputada Valéria saiu também, todos que estão nos gabinetes estão
se deslocando para cá agora.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu entendo a benevolência de V. Ex.ª com os deputados
governistas, mas eu acho que a gente tem que ter a razoabilidade, o
Deputado na Ordem do Dia tem que estar aqui, depois de votar que vá
para o seu gabinete. Agora, nós passarmos 15 minutos esperando
Deputado chegar para poder colocar presença, acaba ficando um negócio
constrangedor, inclusive para a Mesa desta Casa.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, de
fato, na Ordem do Dia, os Deputados têm que estar na Casa para
votar, se não estão...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, Deputado Léo Cunha completa o quórum neste momento,
acabada a discussão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª tem razão, mas felizmente, já tem quórum.
Projeto de Lei de Conversão nº 003/2017, de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania e Cidadania, oriunda da Medida
Provisória nº 250/2017. Mensagem nº 04/2017, que institui o Programa
de Cartão de Transporte Universitário. Para discutir o Deputado
Wellington do Curso, 10 minutos, com 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, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
imprensa, que nos acompanha na manhã desta terça-feira, jornalista
Diego, jornalista Jorge Aragão. Vejam, senhoras e senhores, mais um
dia nesta Casa estamos diante de um número de medidas provisórias
editadas pelo governo do Estado. No entanto, quando deputado federal,
o governador não criticava somente as medidas provisórias, mas

escreveu um livro em que abominava as medidas provisórias. Então,
fica o nosso questionamento acerca do porquê de tantas medidas
provisórias. Há mais medidas provisórias do governo do Estado, do
Executivo, do que projetos de lei. Deputado Carlinhos Florêncio,
existem mais medidas provisórias do que projetos de lei de competência
do Legislativo, de autoria dos deputados, projetos de relevância.
Deputado Edilázio, a que nós estamos sendo reduzidos nesta Casa se
a nossa competência parlamentar é de legislar, fiscalizar as ações do
Executivo? Fiscalizar nós não podemos, nós somos patrulhados, somos
tolhidos, somos desqualificados, porque fazemos alguma crítica e
alguma fiscalização das ações e da aplicação do dinheiro público do
Estado. Legislar, nós também não podemos. O governo do Estado já
editou mais medidas provisórias do que projetos de lei que encaminhou
a esta Casa. Jorge Aragão, nós temos mais medidas provisórias do que
projetos de lei de autoria dos deputados, é melhor fechar a Assembleia
e a gente passar a ir despachar, passar a atender, montar os nossos
gabinetes lá no Palácio, fazer um puxadinho para os deputados lá no
Palácio do Governo. Deputado Eduardo Braide, na semana passada,
só para ter exemplo, nós aprovamos a Medida Provisória 241. Jornalista
Jorge Aragão, uma denúncia. Na semana passada, nós aprovamos a
Medida Provisória 251 que trata da contratação, por tempo
indeterminado, de pessoal para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse do serviço público na administração penitenciária.
Deputado Rogério Cafeteira e deputado Rafael Leitoa, eu peço a V.
Ex.ªs que possam confirmar o que realmente aconteceu para que nós
possamos compreender na essência. Processo seletivo simplificado,
Edital n.º 86/2017, primeira convocação para o município de Carolina.
Deputado Eduardo Braide...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, eu pediria a V. Ex.ª que
discutisse o tema desta medida provisória que institui o Programa
Cartão Transporte Universitário no âmbito da Secretaria de Estado de
Direitos Humanos e não o outro tema que V. Ex.ª está discutindo, em
atendimento ao nosso Regimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tá. Eu vou só concluir porque eu estou falando de medidas provisórias,
eu estou falando do tema, senhor presidente, questionando a quantidade
de medidas provisórias nesta Casa em detrimento das ações dos
deputados. Deputado Othelino, inclusive eu peço a V. Ex.ª, como vice-
presidente e também membro do PCdoB, que V.Exa. pudesse dar uma
satisfação para o Deputado Wellington e para esta Casa, porque o
processo simplificado 86 do município de Carolina, o quinto colocado
no processo seletivo é Assembleia de Deus - COMADESMA. Dentre
os seletivados, o quinto colocado é a Assembleia de Deus em Carolina.
Vejam o absurdo, na semana passada aprovamos uma medida provisória
para contratação temporária para o serviço penitenciário. e nesta
semana, na cidade de Carolina, na primeira convocação para O município
de Carolina, o edital nº 86, o quinto colocado no seletivo para trabalhar
na penitenciária de Carolina é Assembleia de Deus - COMADESMA.
Na semana passada, editamos uma mediada provisória devido à urgência
do tema, contratação temporária para as penitenciárias, e me aparece
uma denúncia que eu preciso, que a base do Governo, que o líder o do
Governo me confirme o que aconteceu, se foi um equívoco porque
como que Assembleia de Deus - COMADESMA seria ou poderia se
inscrever para o seletivo do sistema penitenciário do Maranhão? Meu
líder Max Barros, mais uma vez na semana passada aprovamos uma
medida provisória que tinha caráter de urgência, emergencial. E temos
em mãos uma denúncia de que no seletivo de Carolina, o Edital nº 86
aparece como quinto colocado na relação dos seletivos a Assembleia
de Deus de Carolina. Que absurdo é esse? Que equívoco é esse? Que
lapso é esse? Que fraude é essa? Quer dizer que a Secretaria de Segurança
Pública do Governador Flávio Dino não dá segurança nem para os
seletivados?
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Deputado Wellington, eu insisto que Vossa
Excelência volte para o tema para o qual se inscreveu.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Então, mais uma vez, estamos diante da Medida Provisória nº 250...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado
Wellington, com todo o respeito, Vossa Excelência me permite um
aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Um aparte ao Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) - Com
todo o respeito ao Presidente Othelino, eu acho que o Deputado tem
legitimidade no mandato dele de falar o que ele achar conveniente da
tribuna para fazer seu juízo de valor. Então ele está fazendo um raciocínio
para chegar ao objetivo que ele quer. E a presidência interrompendo até
cerceia o raciocínio do deputado. Então eu entendo a preocupação de
Vossa Excelência, é correta, mas eu acho que o Deputado tem a liberdade
de falar o que quiser da tribuna, até para que ele faça o seu raciocínio
para que entre na matéria. Eu acho que não cabe à Mesa cercear o
raciocínio do deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, respeitosamente como sempre,
Vossa Excelência é sempre muito gentil, mas o que está presidência
interina está fazendo é solicitar o cumprimento do Regimento. Quando
se inscreve um deputado para debater um tema, ele deve debater aquele
assunto, e isso de nenhuma forma é uma tentativa de castrar o direito
do Deputado Wellington dizer aquilo que lhe convier, mas a presidência
deve alertar quando se estiver cometendo algum tipo de equívoco com
relação ao Regimento Interno da Casa. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Max Barros, muito obrigado, mas mais uma vez eu vou
insistir, Presidente Othelino, na semana passada aprovamos a Medida
Provisória nº 250 que propõe, ou melhor, a Medida Provisória n.º 241,
que propõe a contratação por tempo indeterminado de pessoal para
atender necessidade temporal e excepcional de interesse público do
agente penitenciário ou da administração penitenciária. E chega às
nossas mãos a denúncia de que o processo seletivo do Edital n.º 68 da
cidade de Carolina, o 5º colocado é a Assembleia de Deus Comadesma.
Para que a urgência das Medidas Provisórias? Estamos aqui diante de
mais Medidas Provisórias e o Governo do Estado teve todo o tempo
para fazer, teve todo o tempo para editar para um Projeto de Lei, para
encaminhar a esta Casa para que pudesse debater com a Comissão de
Segurança Pública desta Casa. O Projeto em foco, o Projeto em tela, o
Projeto in loco que é o Projeto n.º 250 para que pudesse ser debatido
com a Comissão de Direitos Humanos, é um projeto de suma
importância. Eu não sou contra, em momento algum. Eu fui inscrito
inclusive para debater o Projeto a favor, sou a favor do Projeto, mas
mais uma vez estou questionando a urgência da Medida Provisória do
Governo do Estado do Maranhão. Na semana passada votamos Medidas
Provisórias com o mesmo teor e hoje estamos diante de uma Medida
Provisória que o Governo do Estado...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Wellington, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pois não, Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Deputado Wellington, só para perguntar a V. Ex.ª. V. Ex.ª acha que um
auxílio transporte para os estudantes maranhenses não é urgente? Essa
é a pergunta a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
Governo do Estado do Maranhão assumiu o governo no dia 1º de
setembro de 2017, Deputado Bira do Pindaré? Ou assumiu dia 1º de
janeiro de 2015?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Eu fiz uma pergunta a V. Ex.ª, por gentileza responda. É urgente...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu estou lhe respondendo. A relevância, a importância é desde 1º janeiro
de 2015. Agora a omissão, o descaso com os estudantes vem desde o
dia 1º de janeiro.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – V. Exa
acha que é urgente ou não?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – É
urgente! É urgente desde dia 1º de janeiro de 2015.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Então Deputado, V. Ex.ª não conhece a realidade do interior. Não sabe
como é, não sabe a necessidade que a população tem. É urgente ou não
é?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - E
o Governador não sabe desde o dia 1º de janeiro? Ou ele assumiu sem
conhecer a realidade do estado do Maranhão? Ou foi um engodo? Ou a
mudança não chegou? Porque pela minha compreensão o Governo do
Estado que eu votei, que ajudei a eleger...

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Braide.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Apenas um orador de cada vez, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
peço que o Senhor desconte o tempo, por gentileza, que V. Exa fez
duas interrupções...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - V. Ex.ª concedeu o aparte, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
concedi, só que o senhor possa...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Wellington, com todo o respeito, mas V. Ex.ª não deveria nem mais
estar falando. V. Ex.ª nem a Medida Provisória em pauta não está
discutindo. V. Exa em nenhum minuto debateu a Medida Provisória em
pauta. A Medida Provisória em pauta é o Cartão Transporte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael, desde a sessão passada V. Ex.ª fica questionando...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, vamos retomar. Deputado
Wellington, o seu tempo já acabou, não conceda mais apartes, por
gentileza, e conclua.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Tinha
concedido o aparte, Senhor Presidente, antes de V. Exa encerrar. Eu
tinha pedido antes de qualquer discussão, eu já tinha pedido o aparte.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -

Antes de começar o Deputado Eduardo Braide já havia pedido, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Então Deputado Braide, faça o aparte, em seguida
conclua, o seu tempo já terminou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Agradeço. Deputado Wellington, eu quero dizer que acho até engraçado
alguns deputados da base falarem na questão da urgência, que o Governo
teve tanta pressa de mandar essa Medida Provisória que esqueceu os
estudantes do IEMA. Portanto, não está valendo para os estudantes
do IEMA. Essa Medida Provisória, V. Exa basta pegar o Diário e vai
ver. Ela está sendo...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - É para
estudante universitário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Mas foi acrescentado, Deputado Bira, ou V. Exa nem disso tem
conhecimento? Foi encaminhada uma nova mensagem pelo Poder
Executivo incluindo os estudantes do IEMA, tanto é que V. Ex.ª vai
ver, todos os deputados podem ver, o que nós estamos votando não é
mais uma Medida Provisória, é um Projeto de Lei de Conversão, por
quê? Porque a urgência foi tão grande que ele deixou de fora os estudantes
do IEMA.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Rafael Leitoa, desde a semana passada,
V. Ex.ª vem tentando cercear a minha fala e questionamento, eu não sou
contra, pelo contrário, jamais votaria contra professores, contra
estudantes, diferente de outros deputados que já votaram aqui contra
professores e contra estudantes, eu não sou contra, o que eu estou
questionando é a urgência das Medidas Provisórias e, principalmente
retirando o nosso direito de legislar. É muito melhor fechar esta Casa e
vamos mudar todos para o Palácio dos Leões, fazer um puxadinho
para que a gente possa despachar, lá no Palácio dos Leões, porque
sinceramente não foi para isso que eu fui eleito, eu fui eleito para
legislar, estão infelizmente retirando as nossas prerrogativas
parlamentares, é o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide, inscrito para discutir,
por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, venho a esta tribuna
exatamente no mesmo sentido do encaminhado pelo Deputado
Wellington, dizer do absurdo, Senhor Presidente, que é esta Casa todos
os dias, Deputado César Pires, não ter outra coisa na pauta a não ser
Medidas Provisórias editadas pelo Poder Executivo. Lá na Comissão
de Constituição e Justiça já houve sessões que nós tivemos que apreciar
sete Medidas Provisórias, na mesma sessão, Deputado César Pires.
Agora, só no Diário de hoje, nós temos um Projeto de Lei de Conversão,
que era de uma Medida Provisória e mais três Medidas Provisórias.
Uma Casa, Senhores, e aí que serve a reflexão de todos, que não tem o
direito, Deputado César Pires, nem de dar nomes a logradouros públicos,
porque se assim o fizer recebe o veto do Poder Executivo. Mas que
está aqui tão somente para chancelar aquilo que já tem força de lei, que
já foi editado pelo Governador, que não passou pela discussão com as
categorias e as classes no que diz respeito aos objetos da Medida
Provisória e aqui não houve nenhuma Medida Provisória, Deputado
César Pires, que qualquer categoria ou classe envolvida ou associação,
ou sindicato, tenha sido consultado antes da edição da Medida
Provisória. O Projeto de Lei permite exatamente com debate nas

Comissões, que sejam feitos os aperfeiçoamentos necessários, esta é a
missão constitucional da Assembleia Legislativa, não fosse assim, vamos
fechar esta Casa, ou então, Deputada Nina, vamos deixar aqui só para
fazer Sessão Solene e entregar Título de Cidadão. Porque, daqui a
pouco, vai ficar restrita a essas atividades, as funções dos parlamentares
estaduais. Portanto, Senhores Deputados, a primeira crítica que faço é
nesse sentido. A segunda que faço é que o governador primeiro
encaminhe a Mensagem nº 074/2017 que estabelece o seguinte no Artigo
1º: Fica instituído o Programa Cartão Transporte Universitário no
âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular e da Secretaria de Estado Extraordinário e de Juventude.
Artigo 2º: Poderão pleitear o cartão estudantes matriculados em cursos
presenciais e com regime diário de aulas em instituições de ensino
superior, públicas ou privadas, situadas no Maranhão. Veja bem,
deputada Graça Paz, eu vou repetir: terão direito a pleitear o cartão os
estudantes matriculados em cursos presenciais e com regime diário de
aulas em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, situadas
no estado do Maranhão. Aí, deputado César Pires, o que foi que
aconteceu? O governo, que alega urgência para tramitar essa matéria,
esqueceu os estudantes do Iema, mesmo num primeiro momento na
medida provisória falando que era ensino superior. Aí o Exmo. Sr.
Governador encaminhou a segunda Mensagem nº 076, no dia 28 de
agosto de 2017, pedindo a inclusão nos seguintes termos: O objetivo
da presente emenda é inserir, dentre os beneficiários do programa,
estudantes do Iema (Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão) que integra a rede estadual de educação, tendo por intuito
precípuo a ampliação da oferta de educação profissional técnica de
nível médio, possuindo unidades plenas já em funcionamento em
diversos municípios. E aí tem o corpo da emenda que diz o seguinte,
Artigo 9º: O disposto nessa medida provisória fica estendido aos
alunos do IEMA (Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão) que se enquadram nos requisitos previstos no Artigo 2º,
Parágrafo Único: A Sejuv publicará edital específico para os estudantes
do IEMA, sendo disponibilizadas 50 vagas por edital. Aí a pergunta
que fica, senhores e senhoras deputados, é: será que o governador
esqueceu dos estudantes do IEMA quando mandou a medida provisória
original a esta Casa? Sabe o que acontece, deputado Edilázio Júnior,
com esse esquecimento? Para aqueles que constam na medida provisória
original já está valendo porque tem força de lei, mas para os estudantes
do IEMA a urgência foi tão grande que se esqueceram deles e nós
tivemos que aprovar um projeto de lei de conversão, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, para que pudesse ser atendido o
pleito de inclusão dos estudantes do IEMA. Esse é um caso em que o
próprio governo demonstra que a pressa, deputado Wellington, é inimiga
da perfeição. Aqui o governo mandou a segunda mensagem incluindo
os estudantes do IEMA que havia esquecido no primeiro momento. Só
tem um detalhe, deputado Wellington, V. Exª que está retornando ao
plenário, enquanto para os primeiros estão valendo os efeitos dessa
medida provisória, para os estudantes do IEMA não estão valendo
porque está sendo votado ainda um projeto de lei de conversão e não
através de uma medida provisória. Portanto, senhores e senhoras
deputados, fica aqui a nossa observação e a nossa crítica em relação ao
elevado número de medidas provisórias que estão sendo editadas pelo
Poder Executivo. Eu lembrei, deputado Max Barros, outro dia, que
somente em 2017 nós já temos mais medidas provisórias, editadas e
que chegaram à apreciação desta Casa, do que Projetos de Lei do Poder
Executivo. Ora, senhores e senhoras deputadas, a Medida Provisória
tem que ter o caráter excepcional. A regra tem que ser o Projeto de Lei
que tramita nas comissões, que passa pela discussão. E aí, Deputado
Wellington, já complementando o que V. Ex.ª disse, não há nenhum
impedimento que um Projeto de Lei seja votado em regime de urgência.
Se entender essa Casa que determinado Projeto de Lei tem que ser
votado em regime de urgência, basta fazer como já fizeram várias vezes,
apresentam um requerimento de urgência aqui para que seja votado. O
que me estranha é que exatamente matérias importantes como foi o
caso do requerimento que apresentei aqui, Deputado César Pires, para
que nós votássemos o Projeto de Lei que cria o Conselho Universitário
do Maranhão em regime de urgência, a base do Governo rejeitou. Quer
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dizer que não é importante criar o Conselho Universitário? Não é
importante incluir os estudantes no Conselho Universitário? Então
vejam o contrassenso. Mas agora quero dizer e lembrar, Deputado
Wellington do Curso, primeiro: é perfeitamente possível um projeto
de lei tramitar nesta Casa e requerer a urgência. O que não podemos,
Deputado César Pires, é aceitar que a exceção do modo legislativo, que
são as Medidas Provisórias, virem regra. E é isso que está acontecendo
no Maranhão. E quem disse que isso não deveria acontecer não foi eu
nem, V. Ex.ª. Foi o próprio Governador quando fez um livro para
tratar do tema das Medidas Provisórias e disse que esse tema deveria
ser exceção, que a Medidas Provisórias remanescem do Decreto Lei,
Deputado Max Barros, que vem lá atrás... Então, assim, e agora ele
deixa de ler o livro que ele escreveu e enche essa Casa com Medidas
Provisórias. E está aí o resultado, a pauta que poderia estar sendo
votada, que poderia estar sendo discutida. Mas, só para finalizar,
senhores e senhoras deputados...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Eduardo Braide, V. Ex.ª me permita um aparte, por gentileza?

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Braide, eu vou voltar a bater na tecla da incoerência,
e eu volto a fazer a pergunta. Na mensagem, no penúltimo parágrafo, o
Governador considera suficiente para justificar a relevância e a urgência
na medida. A relevância é perfeitamente compreensível por todos nós,
e a urgência da medida provisória, eu pergunto mais uma vez a todos
os deputados desta Casa, o Governador Flávio Dino foi eleito no dia
01 de setembro de 2017? Ele em apenas 19 dias como Governador do
Estado do Maranhão? Ou ele foi eleito no dia 01 de janeiro de 2015? E
já compreendia e já sabia dos problemas do Estado do Maranhão.
Porque pela urgência é como se o mundo estivesse acabando ou que
tudo o que passou, tudo o que ficou para trás não fosse relevante e não
tivesse a perfeita compreensão administrativa do Governador do
Estado. E fica o meu questionamento: é um governo que começou a
trabalhar agora? Porque, Deputado Eduardo Braide, me faz lembrar a
campanha eleitoral de 2016, quando o candidato à reeleição começou a
trabalhar na véspera da eleição e me vem a memória essa mesma
situação. Mostrar trabalho agora com urgência, com relevância tendo
em vista a reeleição como se fosse a última alternativa e a tábua de
salvação. Nós não podemos transformar o parlamento estadual em um
puxadinho do Palácio dos Leões. Não foi para isso que eu fui eleito. E
eu vou me indignar todas as vezes que for necessário e vou me contrapor
todas as vezes que for necessário, porque não foi para isso que eu fui
eleito, não é para isso que eu estou aqui nesta Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do Deputado Wellington e já concluo o meu pronunciamento,
Senhor Presidente, só quero encerrar o seguinte: a verdade tem que ser
dita. As medidas provisórias estão sendo editadas dessa forma pelo
atual Governo para que não haja a necessária discussão desses temas
aqui pela Assembleia Legislativa. Se o Poder Executivo encaminha um
Projeto de Lei, Deputado César Pires, ainda que tenha o Requerimento
de Urgência, regimentalmente ele tem que ser votado nas Comissões.
Então veja, V. Exa. faz parte de Comissões importantes nesta Casa,
mas não teve o direito e nem tem o direito de opinar em nenhuma
matéria que está sendo tratada por Medida Provisória. Por quê? Porque
a nossa Constituição diz que só quem analisa as Medidas Provisórias
é exatamente a Comissão de Constituição e Justiça. E o Governador
sabendo disso edita as Medidas Provisórias, Deputada Graça Paz, V.
Exa. é membro da Comissão de Orçamento desta Casa, mas em nenhum
momento é ouvido na votação das Medidas Provisórias no trâmite das
Comissões, porque só passa na CCJ. E aí Deputada Graça Paz, V. Exa.
que é membro da Comissão de Orçamento, eu quero trazer à baila aqui
o que diz o parecer da consultoria técnica legislativa desta Casa, quando
diz o seguinte, da adequação orçamentária: sob o prisma da adequação

orçamentária e financeira, a Medida Provisória não está acompanhada
de exposição de motivos e nem da estimativa de impacto financeiro
orçamentário. Por essa razão não temos meios para realizar a referida
análise. Ora, Deputado César Pires, certamente se isso fosse tratado
por meio de um Projeto de Lei ainda que tramitando em regime de
urgência a Deputada Graça Paz, enquanto membro da Comissão de
Orçamento, poderia opinar nesse sentido.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado,
conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
um aparte ao Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Eu
utilizarei talvez amanhã, considerando a minha PEC, que na verdade é
nossa, da emenda impositiva. Em determinado momento das minhas
fragilidades humana eu disse aqui que este Plenário, nos meus 04 anos
de mantado, era o que mais se fragilizou ao longo do tempo por isso.
Eu acho que culpado desses pecados que estamos convivendo não é
Governo, somos nós mesmos que não nos valorizamos, que não sabemos
o nosso tamanho. Não sabemos olhar o contexto da história que todos
aqueles que viraram as costas para o Poder Legislativo caíram. Valeu
para a Dilma, valeu para o Collor e poderá valer para muitos que estão
sendo inobservantes em relação a isso. Aqui, por exemplo, os projetos
que são analisados aqui, o Maneton dá o parecer, a gente vota, quando
eu vejo a Comissão votando aqui sob urgência sem saber por que, não
se instrui, não se reformula seus conceitos e vota tudo aqui de urgência
também. Já tentei um dia ceifar esse tipo de comportamento e não
consegui. Será que todos nós não temos um pouco de culpa em relação
a tudo o que está acontecendo? Porque não leva lá para a Comissão de
Constituição e Justiça, é votado aqui, às vezes por duas Comissões, o
Relator não sabe o conteúdo, não sabe o que aconteceu, será que
Governo é culpado disso também? Ou somos nós mesmos que não
sabemos o nosso tamanho? Eu acho que é um ponto de reflexão também,
Deputado, que eu sou Oposição, tenho votado aqui com a orientação,
porque não posso ter liderança por conta de eu ficar sozinho em um
Partido, os prejuízos se acumulam de não poder fazer de Comissão,
mas eu queria também que a gente um dia fizesse uma análise de mea
culpa aqui. Um dia somos de um jeito, outro dia somos do outro, não
há coerência na verdade e tampouco conhecimento, às vezes, de 99%
do que se vota aqui. Eu acho que aquelas relações de votos que são
dados aqui pela Comissão de Constituição e Justiça que às vezes o
Relator nunca viu nenhum relato, não sabe nem o que foi que sustentou
a fundamentação teórica que levou àquilo, mas é um Relator e o Relator
talvez não saiba nem o que significa o nome Relator. Então culpado
também, Deputado, somos todos nós. Acho que V. Exa está certo em
relação às Medidas Provisórias, é pequeno demais, é tacanho demais
por causa do Governo, é equivocado em relação a isso. Às vezes as
ações são até boas como essa do cartão transporte, eu acho justo e vou
votar, porque acho interessante em relação a isso. Codó, por exemplo,
sai de mais de 22 ônibus dos quais 19 só para a Faculdade Humberto
Coutinho e os alunos, às vezes, não podem pagar, agora culpado quase
tudo isso. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, por favor, conclua. Já
passaram 4 minutos e meio.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para
dizer, Deputado César Pires, que eu acho que a resposta a este
questionamento de V. Exa., nós vamos ter oportunidade de dar quando
da apreciação da PEC apresentada por V. Exa., nas emendas impositivas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio Junior. Está ausente?
Deputado Adriano Sarney. Deputado Adriano V. Exa., vai? Declina.
Deputado Max Barros. Declina? Vai?
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino. Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos
assistem pela TV Assembleia e pela internet. Estamos aqui de novo na
tribuna para discutir mais uma Medida Provisória e como toda Casa
sabe, todos os Deputados à Mesa. Nós estamos aqui de fato é no
movimento de obstrução da pauta da Casa e por que essa obstrução?
Primeiro, eu queria colocar até para Mesa que a pauta, a Ordem do
Dia, o Regimento recomenda que essa pauta seja feita pelo Presidente
junto com Colégio de Líderes, eu acho que era uma medida acertada a
Mesa seguir essa recomendação do Regimento no momento de
apresentar a pauta para o plenário desta Casa, que seja reunido o
Colégio dos Líderes, discutida a pauta de maneira democrática para
que a gente, inclusive nessa reunião possa até vencer algumas
dificuldades. A segunda questão é que realmente não está correto, eu
diria até que não é legal fazer essa quantidade de Medidas Provisórias
que o Governo está fazendo, a Medida Provisória é uma exceção, a
regra é você mandar para a Assembleia para ser discutida, debatida,
melhorada, são os projetos de lei, aí sim há um debate, há um espaço
maior de tempo, as comissões podem participar desse debate, a
sociedade pode participar, os estudantes, os trabalhadores, os
sindicatos, é esse o papel da Assembleia, e, por meio da Medida
Provisória que já entra em vigor no momento em que ela é editada, todo
esse processo não acontece, e a Medida Provisória, de fato, como já foi
dito aqui anteriormente, a origem da Medida Provisória é do decreto lei
e o decreto lei era um instrumento dos governos autoritários. Então,
ele não respeitava o Poder Legislativo, quem tem competência para
fazer lei é o Poder Legislativo e os poderes autoritários não respeitavam
esse Poder, faziam o decreto de lei. É essa origem do decreto da Medida
Provisória. Os constituintes de 1988 entenderam que simplesmente
não deixar nenhum instrumento para o Executivo, no caso de emergência,
de necessidade de aprovar uma lei, às vezes, o Poder, o Estado precisaria
dessa lei para poder executar alguma coisa de emergência. Então,
prevendo uma exceção, um caso excepcionalíssimo, foi colocada, na
Constituição de 88, a medida provisória para ser utilizada só em casos
excepcionais até porque os constituintes tinham noção de que isso
tinha uma ligação, até como um decreto de lei, mas para não deixar o
Executivo sem nenhum tipo de munição para poder, em caráter de
exceção, editar uma lei que vigesse imediatamente, foi prevista na
Constituição a medida provisória, mas dentro dessas características de
emergência, de necessidade e na eminência de uma calamidade. Então
isso é que caracteriza a origem para se editar uma medida provisória.
As medidas provisórias que foram encaminhadas para esta Casa,
nenhuma tem essa característica, então, até no meu entendimento, há
um equívoco quanto à legalidade desse instrumento, e é isso que a
gente gostaria de fortalecer aqui. Eu coloco para os senhores, deputados
e deputadas, que esta não é a questão de querer criticar o governo ou de
querer agradar o governo, essa é uma questão de fortalecer o Poder ao
qual nós todos pertencemos. A maioria das matérias que estão tramitando
como medida provisória tem o nosso apoio e, se o governo quisesse,
colocaria a base do governo aqui e já estaria votando em regime de
urgência. Então não há essa dificuldade. Agora o Poder Legislativo tem
que ser respeitado como aquele poder que realmente elabora as leis e
não deixar o Executivo fazer lei em lugar do Poder Legislativo. Então é
esse diálogo que nós gostaríamos que prosperasse na Casa, um diálogo
produtivo inclusive com o Executivo, para que houvesse tempo para
aprimorar essas matérias. No caso em tela aqui, a medida provisória
tem mérito no sentido de dar o transporte para os estudantes das
instituições superiores. Agora como caracterizar isso como urgente?
Ele manda para cá como se, no dia seguinte, já entrasse em vigor,
porque os estudantes estão precisando daquela ajuda para transporte.
E um tempo depois, a medida provisória não estava completa, ele tem
que apresentar um aditivo à medida provisória para incluir o IEMA.
Que urgência é essa que o próprio governo atrasa a tramitação da
medida provisória mandando um aditivo à medida provisória que já
havia mandado? Não existe essa urgência. Se é necessário e tão urgente...

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Só um minuto,
deputado Braide. Com o maior prazer vou conceder a V. Ex.ª. Se é
urgente, o governo já está governando aqui há praticamente quase três
anos. Só depois de quase três anos, ele percebeu que o estudante
precisa desse recurso de transporte? E se mandasse um projeto de lei
para esta Casa em regime de urgência? Nós já votamos projeto de lei
em regime de urgência no mesmo dia. Foi analisado pelas comissões no
plenário desta Casa, houve um acordo de lideranças e foi votado o
mérito no mesmo dia. É só a questão de respeito à Assembleia
Legislativa que eu defendo aqui. Então não há necessidade, não é urgente,
o próprio governo emendou a medida provisória para acrescentar mais
o IEMA e, além de tudo, ele está governando há quase três anos, então
por que não mandou isso no primeiro mês ou no primeiro ano de
governo, está mandando no terceiro ano de governo? Qual a urgência
que tem isso? É bom o projeto, mas não como medida provisória. Eu
pergunto o seguinte também: era só a bolsa? O recurso do transporte
era só para os estudantes universitários tanto da escola pública como
da universidade privada, depois acrescentou uma escola de ensino
médio, que é o IEMA, por que as outras escolas de ensino médio não
têm direito também ao transporte? Por que nós não discutimos aqui?
Por que as escolas de ensino médio, além do IEMA, também não têm
direito a essa bolsa transporte? Qual foi o critério para colocar só o
IEMA? Isso foi esclarecido? Nós não poderíamos acrescentar uma
emenda aqui para acrescentar as outras escolas? Não, não poderíamos,
porque o regimento da Casa diz que a Medida Provisória entra em
vigor a partir da publicação do Diário Oficial do Estado. Aí é publicado
no Diário Oficial do Estado e demora vir para esta Casa, quando é
publicado no Diário da Assembleia, o deputado não pode mais
apresentar Emenda, só os membros da Comissão de Constituição e
Justiça e o processo legislativo não é feito como deveria ser feito. Eu
concedo, Deputado Braide, com maior prazer um aparte a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Max Barros, V. Ex.ª trilha no mesmo caminho naquilo que
falei há pouco, mas eu só quero reforçar, veja, por exemplo, esse
assunto, que institui o Programa de Cartão Transporte Universitário
no Maranhão. Que é um projeto que será votado por essa Casa e que
não passará pela comissão mais importante para ouvir, que é a Comissão
de Educação. Então a grande questão do Governo do Estado encaminhar
esse tipo de projeto, através de um projeto de lei, é como bem lembrou
V. Ex.ª, ainda que fosse votado em regime de urgência, passaria pela
Comissão de Educação, porque ela teria que ter necessariamente os
membros convocados para apreciar. Um membro poderia pedir vistas
para apresentar uma Emenda, no sentido que V. Ex.ª está dizendo, que
é a inclusão de outros estudantes do ensino médio. Mas eu quero
lembrar, Deputado Max, uma outra situação. Essa tão falada urgência
do Governo é tão grande, que outro dia o Governo criou um problema
para ele mesmo, mandou uma Medida Provisória para cá dos militares,
esqueceu de incluir um determinado texto na Medida Provisória, teve
que mandar uma Emenda para cá. Nós tivemos que aprovar um Projeto
de Lei de conversão de iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça,
e o plenário estava cheio de policiais militares aqui. Culpa de quem?
Do Governo que não mandou a Media Provisória na forma original,
contemplando o anseio dos policiais militares. E aí não estava valendo
e nós precisávamos votar naquele dia. E foi o acordo que foi feito para
desobstruir a pauta e votar. Então veja V. Ex.ª os exemplos que o
próprio Governo dar do erro em mandar as medidas provisórias para
cá e com essa tão falada urgência sem discutir. Porque o próprio Governo
manda medida provisória errada, depois tem que emendar através de
uma mensagem. E essa emenda tem que virar um projeto de lei de
conversão, sem valer aquela matéria que foi encaminhada naquele
segundo momento. Portanto, quero parabenizar o tema que V. Ex.ª traz
a esta tribuna.
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS- Agradeço a V.

Ex.ª e incorporo ao meu pronunciamento. E a questão é simplesmente
essa, o Bloco Independente aqui qualquer matéria, venha da onde vier,
do poder Executivo, nós temos o maior interesse da população, não
vai ter nenhuma dificuldade quanto à votação. Nós não estamos para
fazer política para sangrar o Governo, de maneira alguma. Nós queremos
votar pelos méritos das questões. Essa, Deputada Graça, é uma matéria
que tem mérito. Ela poderia ser melhorada. Poderia, por exemplo, não
só o IEMA ser beneficiado com o transporte, mas também os outros
colégios de ensino médio poderiam também ser beneficiados. Nós
poderíamos melhorar isso e temos que nos dar respeito. Não é possível
que a gente tenha o papel de legislar e não possa porque tudo é feito
através de medida provisória. Queremos também, como diz o regimento,
participar da pauta desta Casa, para que se verifiquem essas questões
ser discutidas antes, para que chegue ao plenário e que já haja um
mínimo de entendimento e que elas possam avançar. Então é por isso
que nós estamos fazendo essa obstrução e que eu entendo que de certa
forma até os próprios deputados da base do Governo alguns dão razão
a nossa obstrução. Porque na base do governo eu acho que tem
incondicionalmente 29 deputados, que é mais do que suficiente para
aprovar qualquer matéria nesta Casa. Então não está tendo quórum,
mesmo com a obstrução, porque talvez até alguns membros da própria
base do governo não concordam da maneira como está acontecendo.
Então, Senhor Presidente, para concluir, quero dizer o seguinte, que no
mérito da matéria eu vou votar a favor. Acho que é inconcebível que
venha para cá como Medida Provisória. Acho que além do IEMA
poderia estudar se essa bolsa de transporte poderia ser dada também
para os estudantes das outras escolas de ensino médio do Estado.
Agradeço a V. Ex.ª

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Último inscrito para discutir, Deputado
Professor Marco Aurélio, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Presidente, ouvi atentamente aqui as
discussões e essas discussões são tão repetitivas que chegam até a
cansar. Na última semana, na quarta-feira, a mesma história, o mesmo
mimimi. É o mimimi, mimimi da MP, não pode Medida Provisória.
Ora, quem decide se é Medida Provisória ou se é Projeto de Lei é o
Chefe do Executivo. Se alguém aqui quer ter essa prerrogativa, tenha 2
milhões de votos que aí vai ter a prerrogativa de decidir se vai ser MP,
se vai ser Projeto de Lei, o que vai ser. É simples assim. Quem é o
Chefe do Poder Executivo envia para esta Casa a proposição. Esta
Casa vai deliberar. Se não concorda vota contra, chega de mimimi,
gente! É mimimi. “Não, MP não”. Tenha 02 milhões de votos e decida
se vai ser MP ou Projeto de Lei, é simples assim. Porque todos os
projetos, todos os governos enviam Medidas Provisórias. Agora vá
discordar no mérito de uma matéria desse tipo. Discorde, vote contra.
Vote contra os estudantes que precisam desse apoio do transporte
escolar. Vote contra o estudante de Estreito que vai para Imperatriz
todo dia andando 250 km. Vote contra o estudante de Açailândia que
vai todos os dias para Imperatriz, vai e volta rodando 140 km. Vote
contra os estudantes de São Francisco do Brejão que vai para Imperatriz.
Vote contra o estudante que precisa desse apoio e que quase sempre
tem que tirar do bolso, do salário suado para poder manter sem o apoio
de ninguém. Está aí o Governo do Estado enviando para cá uma Medida
Provisória que tem urgência sim! Que tem urgência sim, porque
enquanto vocês querem discutir, enquanto vocês querem que passem
por várias comissões discutindo, sabe o que aconteceu? O Edital já
saiu, mais de 03 mil pessoas se inscreveram, as inscrições já encerraram
dia 15 de setembro, mais de 03 mil pessoas se inscreveram, Deputado
Bira. Mais de 03 mil e mil serão selecionadas e vão ganhar um apoio de
R$ 800,00 por semestre. Enquanto vocês querem discutir já está é
feito! Já está! Neste momento o Edital saiu, neste momento as inscrições
foram feitas e quem vai ser contra? Ou vocês querem só tirar o brilho
de um projeto desses dizendo que tem que ser Projeto de Lei? Ora,
mimimi. É um mimimi sem sentindo. Nós temos que olhar é o foco,

esse projeto vai beneficiar a população, vai beneficiar os estudantes.
Se não quer que seja Medida Provisória tenha 02 milhões de votos e
torne-se chefe do Poder Executivo e aí decida como é que se envia a
proposição para esta Casa. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente, para encaminhar pelo Bloco Independente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Deputado Max Barros para
encaminhar pelo Bloco Independente. Deputado Wellington declinou?
Deputado Max, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Presidente, Deputada Graça Paz, é a única Deputada que
está no plenário, Senhores Deputados, jornalistas, galeria, aqueles que
nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Eu considero esta Casa
aqui, a Casa das ideias e há vários parlamentares que pensam muito
diferente de mim. Eu vejo alguns na tribuna e faço uma avaliação muito
pessoal: quanta bobagem esse rapaz está falando, quanta besteira este
Deputado está falando, mas, ao longo dos meus mandatos, eu aprendi
a respeitar a palavra de cada um, para mim pode ser bobagem, para
mim pode ser besteira, mas ele tem a legitimidade de falar o que ele
quiser e eu respeito a palavra de cada um. E nós estamos aqui é para
discutir as matérias, essa que é a nossa missão como Deputado, é
debater, é ter o contraditório. Agora quem quiser transformar esta
Casa aqui em “mimimi” então transforme a Assembleia no anexo do
Executivo, só faz medida provisória e não se debate não, fecha a
Assembleia e não tem mais “mimimi”. A Assembleia, o Parlamento é
para discutir, é para ter ideias diferentes, é para debater os projetos,
não é para cumprir ordem do Executivo, não é para ser capacho do
Executivo. Nós temos que respeitar o Executivo, aprovar as matérias
que têm mérito, discutir aquelas que estão equivocadas e melhorá-las,
tem que ter o respeito o Executivo. Agora, nós não estamos aqui para
ser capacho de Executivo, quem quiser ser capacho que seja, vote do
jeito que vier e vota a favor porque é do Executivo. Não, não é esse o
papel do parlamentar, o parlamentar tem que se dar o respeito. Pode
ser aliado do Executivo, defende a matéria com argumentos, coloca os
argumentos na tribuna e defende a matéria e vota a favor e respeite o
mandato de cada Deputado que quer exercê-lo com altivez, aqui nesta
Casa, é este o nosso papel. Nós temos que fortalecer o Legislativo.
Essa questão: “ah, veio do Governo, ele é que pode fazer Medida
Provisória”. Pode não, o Executivo não pode tudo, já passou esse
tempo de ditadura. A Medida Provisória é inconstitucional porque não
tem urgência e emergência - não tem urgência e emergência. No mérito
é boa? Em parte é boa. Agora poderia ser melhor? Poderia ser melhor.
Poderia agregar outras escolas? Poderia agregar outras escolas e é isso
o que nós temos que discutir aqui, não é cumprir ordem do Executivo.
O Executivo, eu tenho o maior respeito, as matérias que vêm aqui eu
trato com respeito. Eu não ataco o Executivo, pessoalmente, eu discuto
o mérito das matérias, que este é o meu papel, que o povo que me
elegeu, me colou aqui, eu respeito cada colega, agora não admito diminuir
o debate nesta Casa, no momento que está diminuindo o debate desta
Casa com adjetivação, está diminuindo é todos nós. E eu me recuso,
Senhor Presidente, a ser apenas um cumpridor de ordem do Executivo,
eu não estou aqui só para criticar o Executivo, posso elogiar, posso
aprovar um projeto, votar a favor, aprimorar o projeto, mas jamais
abrirei mão de minha prerrogativa enquanto Deputado e respeito a
prerrogativa de cada um Deputado. Esta tribuna, Deputada Graça, é
uma tribuna sagrada, foi a duras lutas que conseguimos esse espaço, no
regime de exceção, os Deputados, os políticos não podiam falar porque
eram cassados. Nós estamos aqui para ouvir, para falar, para dizer o
que a gente quer porque nós somos eleitos para isso, respeitando as
opiniões contraditórias. Essa é a beleza da democracia e é isso que eu
vou defender enquanto eu for deputado nesta Casa. Vou respeitar a
opinião de cada parlamentar mesmo que seja diferente da minha. Não
vou diminuir. O parlamento é para se discutir, debater. Quem diminui
o parlamento dizendo que discutir matéria é mi-mi-mi, infelizmente.
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Diminuiu muito no meu conceito porque não é esse o conceito que eu
tinha dos deputados desta Casa de diminuir a palavra, a discussão e o
direito ao debate. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Professor Marco Aurélio, para
encaminhar pelo Bloco Unidos Pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Nossa palavra é ratificando nossa posição.
Devemos olhar o que é prioridade para o povo. Tentar tirar o foco das
matérias que vêm para cá, a relevância das matérias que vêm para esta
Casa, tentando desviar, por exemplo, porque, se fosse pela vontade
dos que hoje colocam esse mi-mi-mi, essa matéria não seria votada
porque estão direto obstruindo a Ordem do Dia. Os blocos de oposição
estão obstruindo a Ordem do Dia. Estão obstruindo essa pauta. Se
fosse por vocês, essa matéria seria votada? Estava obstruída nas
comissões, pedindo vistas, viria para cá para o Plenário, estaria
obstruindo como estão fazendo, e agora vêm dizer que estão discutindo
com grandeza. Vamos ter respeito com a população, não é assim que se
constrói parlamento. É preciso ter respeito às ideias, mas é preciso
também ter respeito com a população, por que esta matéria precisa ser
confirmada por esta Casa ou então vote contrário, mas chegar e dizer
que está fazendo o bom debate, tentando impedi-la, dizer que está
fazendo o bom debate, tirando o foco da ideia, dizendo que não poderia
vir uma medida provisória. Precisamos ser responsáveis, a matéria
tem alta relevância, milhares de estudantes neste momento precisam
deste apoio do governo do Estado para terem uma ajuda de custo para
fazerem sua faculdade ou para irem para o IEMA, que se tornou uma
unidade que tem uma demanda regional e não somente local, uma vez
que a educação é em tempo integral.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Marco Aurélio, pode me conceder a palavra?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Eu estou no encaminhamento, deputado. Eu não posso conceder
aparte nesse tempo regimental. Não vamos fugir do foco. Se não é
favor, vote contra. Agora dizer que não posso votar porque veio em
forma de medida provisória está errado. Ah, paciência, gente. Vamos
votar essa matéria. Nosso encaminhamento é que aprovemos a matéria
sem mi-mi-mi. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação o Projeto de Lei de Convenção nº 003/2017. Os
senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Concedo a palavra ao deputado Eduardo Braide
pela ordem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
presidente, solicito a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Para o próximo projeto?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - É neste
momento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Medida Provisória nº 247/2017. Solicito que
zere o painel. Solicito aos deputados, que assim o desejarem, que
registrem as suas presenças. Medida Provisória nº 247. Inscrito parta

discutir por 10 minutos com direito a apartes o Deputado Adriano
Sarney. Declina. Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, me permita fazer o uso da palavra daqui mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Porque é apenas para fazer uma observação e mais uma
vez reafirmar o nosso posicionamento a favor dessa medida provisória.
E dentro do calor dessa discussão que tem havido aqui, o que observo
é que há um artifício da oposição de impedir as matérias. E esse artifício
eu acho altamente prejudicial, porque são medidas importantes para o
Maranhão, são favoráveis ao Maranhão. Tanto é que a oposição vota
a favor, mas fica criando obstáculo e reclama de que são medidas
provisórias e que está muito rápida a discussão, pelo contrário. Nós
estamos há semanas tentando votar essas medidas provisórias e não
conseguimos em razão desses. Então estão usando todos os artifícios
do mundo para impedir matérias que são importantes ao Maranhão,
como essa que a gente acabou de votar aqui do cartão transporte para
os estudantes universitários. Portanto eu entendo que é preciso que a
oposição faça uma reflexão, porque isso está atrasando as medidas
importantes ao Estado do Maranhão, e nós precisamos avançar.
Portanto vamos fazer o debate naquilo que realmente é polêmico entre
nós, onde há divergência de ideias, de concepções, mas se há consenso
na matéria, por que atrasar? Essa que é a grande questão. Por que
atrasar se é consenso? É algo absolutamente sem compreensão. Eu
acho que a sociedade que está acompanhando não consegue entender
como é que alguém atrasa tanto, tenta impedir tanto as matérias e, ao
final, vota a favor. Realmente é algo incompreensível. Mas, Senhor
Presidente, essa medida provisória que está em pauta também tem o
nosso posicionamento favorável e eu apenas endosso os argumentos
que sustentam a medida provisória. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu estava inscrito para discutir, mas declino.
Deputado Marcos Caldas. Ausente. Deputado Max Barros, eu peço
desculpas a V. Ex.ª, mas é o Deputado Braide que está inscrito primeiro
do que V. Exa. É que ele me alertou que se inscreveu primeiro.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
Presidente, primeiro eu quero lamentar, Deputado Max Barros, que
tem deputados nesta Casa que não sabem que a Medida Provisória a
partir do momento que ela é editada tem força de lei, e usem o discurso
de que esta Casa estaria impedindo de entrar em vigor as matérias da
Medida Provisória, Deputado Carlinhos Florêncio, uma vez que a
partir do momento que o chefe do Poder Executivo edita ela já vira
força de lei e todos os seus efeitos estão valendo. Portanto, nada mais
equivocado do que dizer que esta Casa tentar discutir de forma mais
aprofundada as Medidas Provisórias está impedindo que as matérias
das Medidas Provisórias possam valer para o povo, Deputado César
Pires. Acho importante tomarmos conhecimento daquilo que dispõe
na Constituição e no Regimento Interno desta Casa. No segundo
momento, há uma frase que diz, Senhoras e Senhores Deputados...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, tem orador na tribuna, por gentileza, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Senhores Deputados, peço que garantam a fala
do Deputado Braide que está na tribuna. Senhores Deputados, peço
que garantam a fala do Deputado que está na tribuna.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,

Senhor Presidente. Eu gostaria, em continuidade Deputado Max Barros,
primeiro refutar veementemente esse entendimento de que esta Casa
estaria obstruindo as matérias, objeto de Medida Provisória uma vez
que todas já estão valendo por força de lei. Segundo, há um ditado que
diz o seguinte: Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Os
Deputados que vejo aqui criticarem, Deputado Max Barros, a situação
de você legitimamente querer discutir amplamente as matérias da
Medida Provisória, basta ligar a TV Câmara e a TV Senado, Deputado
Carlinhos Florêncio, são os que obstruem a pauta da Câmara todos os
dias, são os Deputados que estão dizendo aqui que não deveria obstruir.
No nível nacional a posição é uma, tem que obstruir, porque
representamos a minoria, é a democracia, nós temos que discutir essa
matéria. Aqui como são Governo tem que ser: voto de acordo com o
que o Governo está dizendo. Ora, Deputado Max Barros, nada mais
incoerente do que isso. Se nós fomos ver os deputados que são contra
e agora se manifestam contra a obstrução são os que trancam a pauta
todo o dia, Deputado Carlinhos Florêncio, do Partido deles, lá no
Congresso Nacional. Portanto, primeiro é preciso entender que o
instrumento de se você obstruir para poder discutir as matérias de
forma mais ampla, é regimental, é legítimo e em qualquer Parlamento
todos reconhecem. Ainda bem, Deputado Max Barros, ainda bem que
o atual Governo tem maioria nesta Casa, salvo contrário tenho medo
de acontecer o que aconteceu na Venezuela, onde convocaram uma
nova constituinte para poder retirar aqueles do Parlamento que eram
contra o Governo. Então agradeço que o atual Governo ainda tenha na
sua base a maioria aqui, senão, Deputado Carlinhos Florêncio,
certamente já teria sido convocada uma constituinte e os Deputados
contrários seriam todos afastados, como aconteceu na Venezuela. Mas,
Senhor Presidente, esta matéria de que trata essa Medida Provisória
que, diga-se de passagem, já está valendo, Deputado Max Barros. Eu
vou repetir até que entendam que a matéria-objeto da Medida Provisória
ela vale a partir da sua edição e não da aprovação desta Casa. Foi
encaminhado por meio da Medida Provisória n.º 247, de 10 de agosto
de 2017, que diz o seguinte: Ficam prorrogados pelo prazo de 06
meses, a contar de 10 de agosto de 2017, os benefícios previstos no
artigo 4 da Medida Provisória nº 231, de 09 de fevereiro de 2017, que
instituiu no âmbito do Programa Mais Emprego o apoio financeiro às
micro e pequenas empresas de porte optantes do Simples Nacional. E
a primeira pergunta que fica, Senhores e Senhoras Deputados: Será
que o prazo de 6 meses é suficiente? E a outra pergunta que fica: esta
Casa, Deputado Adriano, tem uma Comissão de Assuntos Econômicos
e que foi tolhida a oportunidade dessa matéria ser discutida com os
micros e pequenos empresários, discutida com os membros da Comissão
de Assuntos Econômicos, porque foi trazida por meio de uma Medida
Provisória, Deputado Max Barros, e a pergunta que faço: Será que
esse tema que é tão somente prorrogar um Programa, não poderia ter
vindo por meio de um Projeto de Lei para ser discutido na Comissão
de Assuntos Econômicos? E aí sim realizar uma audiência com os
micros e pequenos empresários para que eles pudessem dar as suas
sugestões, Deputado Wellington do Curso. Será que a experiência que
foi da primeira medida provisória que criou um programa que está
sendo prorrogado não poderia ter nenhum aperfeiçoamento a ser dado
pelos micros e pequenos empresários do Maranhão? Eu tenho certeza
de que sim, e aí, Deputado Wellington, eu vou fazer outro desafio que
fiz quando nós votamos uma Medida Provisória que tratava do sistema
de tributação. Eu lanço outro desafio, Deputado Max, será se essa
medida provisória foi discutida pelo Conselho Empresarial do
Maranhão onde tem a representação dos micro e pequenos empresários,
será se os pequenos comerciantes, aqueles que sofrem todo o dia os
aumentos de ICMS dados pelo governo de Estado, aqueles que sofrem
o regime de antecipação que o governo do Estado fez que o comerciante
tinha até o dia 20 do mês seguinte para recolher  os 50% do seu ICMS
agora tem que recolher a vista, será se eles foram ouvidos, deputado
Wellington do Curso, para poder opinar em relação a essa medida
provisória? Certamente não foram, deputado Wellington do Curso, é
exatamente por isso que o governo do Estado utiliza-se das medidas
provisórias, porque na medida provisória não há discussão, o que me

chama a atenção, deputado César Pires, nesse discurso é ver exatamente
situações onde tudo deveria ser debatido em audiência pública, tudo
deveria haver discussão, agora não, agora tem que se votar tudo de
acordo como o governo manda e por meio de medida provisória sem
discussão e sem passar nas comissões. Concedo um aparte ao deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Eduardo Braide, V. Ex.ª tocou em dois pontos
primordiais, o primeiro deles com relação à coerência política, V. Ex.ª
foi até polido e não citou nome de partido, mas, o PCdoB é o partido
que mais trava pauta no Congresso, mais trava pauta na Câmara, e aí
vem o deputado Marco Aurélio pra falar de “mimimi”, “mimimi”, lá
não é “mimimi”, aqui é “mimimi”, e desrespeita inclusive a nossa
atuação parlamentar, então é melhor mudar inclusive o nome do Partido
Comunista do Brasil, para “Partido Ditorial do Brasil”, ditadura, é a
ditadura do pensamento único do Maranhão, ninguém pode mais
discutir, não tem ampla discussão, nós temos duas comissões de suma
importância nesta Casa, a Comissão de Assuntos Econômicos poderia
tratar do assunto, nós também a Frente Parlamentar, deputado Adriano
Sarney, a Frente Parlamentar em Defesa da Pequena Empresa do Estado
do Maranhão, ontem tivemos um seminário muito importante, mas
nada disso é tratado aqui. De forma oportuna foi falado pelo deputado
César Pires que muitas vezes passa pela comissão a relatoria de
determinado projeto e vem simplesmente dos analistas e consultores,
passa para o deputado assinar e o deputado, às vezes, não tem nem
conhecimento. Eu falo isso com conhecimento de causa, pois sou um
dos deputados que mais apresentam projetos de lei e muitos dos nossos
projetos, às vezes, são barrados, estão lá na relatoria. Eu pergunto
para determinado deputado sobre a relatoria, mas ele não tem nem
conhecimento, não sabe nem do que se trata, da inconstitucionalidade,
nem do teor, nem do mérito nem nada. Hoje, mais uma vez, estamos
discutindo qual a urgência do governo do Estado em fazer isso. Primeiro
que o governo aumentou os impostos no ano passado e, a tributação a
partir deste ano.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Para
aumentar imposto tem urgência, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - E
aí tenta, na medida do possível, fazer o que agora? Dizer que é bonzinho
para os empresários, para o pequeno e médio empresário, editando
medida provisória mais uma vez. Então, mais uma vez, vou perguntar
aos deputados da base aliada do governador Flávio Dino: o governador
Flávio Dino assumiu o governo quando? Ele assumiu no dia 1º de
janeiro de 2015 ou assumiu há 15 dias, há 30 dias? Porque estamos
observando a falta de atenção com a administração pública, a falta de
planejamento, a falta de programação. Querem empurrar goela abaixo
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Presidente
deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, queria alertá-los que tem
orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Othelino, eu queria só pedir a atenção dos demais pares
porque hoje está complicado. Deputado César Pires, a arte de parlar,
no Parlamento, não temos nem oportunidade, porque a obstrução se
dá quando fica com conversa paralela que atrapalha. Eu peço a atenção
e o respeito dos demais pares, que possam respeitar o orador na tribuna
e que os apartes sejam feitos, por gentileza. Então, deputado Eduardo
Braide, mais uma vez, não como oposição, mas o Bloco Independente,
que tem feito o seu trabalho nesta Casa sob a liderança do deputado
Max Barros, nós mais uma vez criticamos as edições das medidas
provisórias que muito atrapalham o bom andamento da nossa legislatura.
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A atual legislatura está comprometida nesse sentido. Falaram aqui que
a população tem acompanhado a forma arbitrária e ditatorial como tem
feito o governo do Estado do Maranhão. Então, nós clamamos respeito
pelo Parlamento Estadual, respeito pela democracia no estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
presidente. Eu só quero que V. Ex.ª leve em consideração o tempo que
deixei de usar a tribuna por conta dos reclames que V. Ex.ª fez em
relação ao Plenário. Mas só para finalizar, deputado Wellington, reforçar
as palavras de V. Ex.ª e, na esteira do que V. Ex.ª disse, lembrar que
talvez queiram implantar aqui, deputado Adriano, um governo
comunista onde só existe um partido, que é o partido único, onde as
matérias são encaminhadas sem discussão, deputado Max. Na China,
por exemplo, deputado Max, só existe um partido e lá as matérias que
são encaminhadas, todos votam, é até engraçado, não existe voto
contrário, não existe discussão, não existe nenhum tipo de debate,
deputada Graça Paz. Pelo que tenho ouvido atentamente, talvez seja
isso que queiram implantar na Assembleia, mas infelizmente não tiveram
a força ainda de alterar a Constituição para poder implantar esse regime.
Portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, fico aqui
lamentando que mais uma vez tenha que subir a essa tribuna para
discutir um tema objeto de medida provisória, um tema que poderia
ser discutido através de um projeto de lei. Essa Casa tem uma Frente
Parlamentar de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, mas não foi
ouvida para tratar dessa matéria. Essa Casa tem uma Comissão de
Assuntos Econômicos, Deputada Graça Paz, mas não teve
oportunidade nenhuma deputado que faz questão da Comissão de
Assuntos de sugerir qualquer melhoria nessa medida provisória, porque
a medida provisória assim não permite. Então, Senhor Presidente, fica
mais uma vez  a nossa opinião, a nossa observação e a nossa objeção
em relação ao elevado número de medidas provisórias. Tenho certeza
que esse é um tema que poderia ter sido aperfeiçoado e saído dessa
Casa de forma muito melhor do que chegou, se não fosse tratada através
de medida provisória.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max Barros.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só uma
informação. Há quantos oradores inscritos para discutir o projeto e
para encaminhar?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max é o último para discutir. E está
inscrito para encaminhar o Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela internet.
Mais uma vez, Deputado Levi, na tribuna, mais uma medida provisória
do Governo do Estado, e nós temos realmente, Deputada Graça, de
nos colocar contra isso, porque é incorreto, é incorreto isso, é você
passar por cima do Poder Legislativo. E quero dizer, Deputado Adriano
Sarney, que nós que estamos criticando a forma de encaminhar projetos
para essa Casa, que deveriam ser  através de lei,  porque  a democracia

foi muito difícil  de  ser  conquistada.  E  para  ela  ser  mantida,  ela tem
que ter trabalho,  ela tem que ter debate,  ela tem que ouvir  a  sociedade.
Assim  que  se faz democracia, porque  senão assim a  gente vai
governar  na China.  Chega lá na China, que é o Partido Comunista lá na
China. E o que disser a cúpula do Partido Comunista ninguém discute;
é para cumprir. Aqui não é a China; aqui é uma democracia. Então a
democracia tem suas dificuldades de execução. Para as coisas
acontecerem, tem que ter o debate, tem que ouvir a minoria, tem que
ouvir a sociedade, tem que ouvir os trabalhadores, tem que ouvir os
empresários, é isso que é a democracia.  E nós aqui, Deputado Eduardo
Braide, nós estamos cumprindo o nosso papel enquanto parlamentar.
Nós estamos fazendo o debate de cada projeto, estamos aqui para
votar, estamos votando os projetos. Aqui nós estamos votando. Se
não está tendo número para votar não é por causa do Bloco
Independente que não está aqui para votar.  Ele  está  aqui para  votar
e para discutir, não é para  cumprir  ordem. Nós podemos votar as
matérias  do  Governo a favor  tranquilamente , nenhuma   dificuldade.
Agora  cumprir  ordem, nós não  estamos  aqui para  cumprir   ordem.
Quem tiver aqui para  cumprir  ordem  que faça  o seu papel,  não é o
nosso caso. E  eu  sei  que tem a maioria  dos  deputados,  inclusive, da
base  do  Governo que tem independência para aprimorar  os projetos.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - V. Exa. me dá um
aparte, Deputado Max?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Com o maior
prazer, Deputada Graça Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (aparte) - O que eu
vejo, Deputado, é como se o Governo estivesse mandando aqui para
esta Casa matérias que não fossem interessantes para o povo do
Maranhão, como se tivesse fazendo coisa errada, vamos dizer  assim,
para não  haver discussão, para não levar  numa audiência pública, para
ver o interesse da nossa população, das classes envolvidas. Os
estudantes merecem esse cartão? Merecem. Os micros empresários
merecem o apoio do Governo? Merecem, claro que merecem, mas isso
tem que ser discutido. Será que eles querem dessa forma que está aqui?
Então nós não representamos o Governador, nós representamos é o
povo do Maranhão. Eles que nós temos que ouvir. Nós somos aqui,
cada um dos 42 Deputados não se representa si mesmo, representa é o
povo do Maranhão. Então por que essas coisas que eu acho interessante
para a população vir através de Medida Provisória já que podemos
estar discutindo isso de outras formas, aprimorando, melhorando. Quer
dizer, não precisava isso de sermos aqui repetitivos e repetitivos, não
precisava. Bastava que viesse para esta Casa de uma forma diferente,
para que nós Deputados que representamos, nós que representamos
realmente o povo do nosso Estado para discutirmos. Então acho
louvável V. Exa ir a essa tribuna quantas vezes se fizer necessário,
assim como o Deputado Braide, o Deputado Wellington, Deputado
Adriano, a Oposição de uma forma geral. Nós somos uma minoria?
Nós somos. As coisas aqui acontecem dessa forma, mas não precisava
ser assim. Nós não vamos ser contra essas matérias que são importantes,
nós somos contra é a forma como elas estão vindo para esta Casa.
Então parabenizo V. Ex.ª e vá a essa tribuna quantas vezes forem
necessárias independente dos mimimis.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço a
Deputada Graça Paz, parabenizo V. Ex.ª. V. Ex.ª foi muito feliz e
incorporo o aparte de V. Ex.ª ao meu pronunciamento. E V. Ex.ª está
correta, é esse o nosso papel, é discutir as matérias com profundidade
e não aceitar aquelas matérias que vêm como Medida Provisória e que
não poderiam vir como Medida Provisória, que teriam que ter
participação da população. É isso que nós defendemos aqui. E não só
isso, Deputada, as matérias podem ser melhoradas, podem ser
apresentadas Emendas. Como é o caso do transporte escolar, por que
só o IEMA? Muito bom para o IEMA, mas por que também não para
as outras escolas do ensino médio? Então esses questionamentos é que
nós temos que aprimorar os projetos. Por exemplo, foi aprovado aqui
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o Tarifaço dos impostos, aumentou o ICMS de quase toda a população
do Maranhão, nós aqui fomos contra no mérito da questão. Foi
aprovado e depois veio uma Medida Provisória para isentar aqueles
que não pagam o ICMS, mostra que o remédio que foi dado quase mata
a população do Maranhão. Então estamos aqui para fazer esse bom
debate. Eu aqui respeito cada colega, respeito o Governador Flávio
Dino, agora não abro mão da minha prerrogativa de debater, de discutir,
porque isso é democrático. Errado é querer passar por cima do
Legislativo e ao mesmo tempo fazer o papel do Executivo, legislar em
nome do Executivo, isso que nós temos que debater. E estou aqui,
Deputada Graça, e todos nós aqui do Bloco Independente, dos demais
Deputados, estamos aqui para debater e para votar as matérias. Se as
matérias estão demorando para serem votadas não é por culpa do
Bloco Independente, se quiser fazer uma Sessão Extraordinária para a
gente continuar aqui votando as matérias nós ficamos aqui, e somos
minoria. Não está sendo votada, porque os próprios Deputados da
Base do Governo não estão aqui para votar. Ou porque eles não
concordam também da maneira como está sendo feita e não podem se
expressar. Talvez nós sejamos até a voz desses Deputados da Base do
Governo que não concordam com essa maneira de como estão sendo
conduzidos os projetos que estão sendo encaminhados para esta Casa.
Não é o Bloco Independente e nem o Bloco de Oposição que são
culpados pelas matérias não estarem sendo votadas, nós estamos aqui
para votar todas elas, mas votar discutindo no mérito, criticando o que
está errado, nos colocando contra essa maneira de governar com Medida
Provisória, é essa a nossa postura. E vamos discutir, porque esse é o
nosso papel, em alto nível. Agora, quem está aqui só para dizer: “olha,
veio uma Medida Provisória e nós temos que cumprir”. Não conte
comigo. Aí não é assim. E a democracia é difícil mesmo, a democracia é
um processo de convencimento, de respeito às minorias, de debate, de
discussão e no final desse processo quem tem mais voto leva. É assim
que funciona, não é chegar quem tem maioria e impor uma decisão e
todo mundo ter que cumprir calado. Não é assim que funciona, senhores.
A democracia, mais uma vez, eu repito, eu cito a China, a China é do
Partido Comunista, lá não precisa discutir lá no parlamento, o que a
cúpula do Partido Comunista chinês decide é cumprido imediatamente,
não tem esse custo da democracia. Nós não! Nós chegamos aqui de
maneira difícil, com árduas lutas, chegamos a construir esse momento
democrático. Então, nós temos que preservar esse momento, preservar
o Parlamento, preservar as minorias e não aceitar medidas que vêm
impositivas e que não poderiam vir de maneira impositiva porque não
tem urgência, não tem emergência. É essa a nossa colocação, é de fazer
esse tipo de debate e nós estaremos sempre aqui, para discutir, para
falar e para votar. E eu friso, Senhor Presidente, mais uma vez, se as
matérias que estão na Ordem do Dia não estão sendo votadas, não é
por culpa do Bloco Independente. Está aqui a Deputada Graça Paz,
está aqui o Deputado Eduardo Braide, está aqui o Deputado Wellington,
nós estamos aqui para discutir e votar. Deputada Francisca Primo, se
o Presidente quiser fazer uma sessão extraordinária para a gente
continuar discutindo e votando, vamos continuar votando. Quem não
está dando quórum aqui é a base do Governo que não está tendo
quórum para votar e nós estamos apenas fazendo a nossa prerrogativa,
a nossa prerrogativa de debater em profundidade no mérito as matérias,
porque para isso nós fomos eleitos, e vamos cumprir este compromisso
com o povo do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Inscrito para encaminhar o Deputado Adriano
Sarney, por cinco minutos, sem apartes. Registro, a pedido do Deputado
Fábio Macedo, a presença do advogado Felipe Uchoa e do Maurílio,
sejam muito bem-vindos à Assembleia, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores
da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia, servidores desta
Casa, maranhenses. Mais uma vez, venho aqui para criticar a forma do
processo legislativo imputada pelo Governador Flávio Dino. Essa

imposição pela utilização de Medidas Provisórias, frutos da ditadura
militar, como o próprio Governador muito bem colocou em seu livro,
livro que ele escreveu na época em que ainda queria se promover como
um grande intelectual, como jurista, mas que, infelizmente, hoje a farsa
do estadista, do jurista, do intelectual cai à terra, porque demonstra o
que aquilo que ele escreveu, ele mesmo na prática não colocou em
vigor. Isso refletiu diretamente na venda do seu livro, que vendeu
apenas 10 cópias, porque ninguém acredita em alguém que escreve
alguma coisa e na prática não faz. É a contradição em pessoa. É aquele
que prometeu mudança e mudou para pior. É aquele que fala em
oligarquia, e estabeleceu uma ditadura comunista em nosso estado. É
aquele que fala de pobreza, e ao mesmo tempo conseguiu ser o pior
governador para os empresários e empresárias deste estado. É aquele
que fala do social, e conseguiu acabar com programas sociais
importantes que existiram no Maranhão, como o Viva Luz que fazia
com que as famílias de baixa renda não pagassem sua conta de energia
e que hoje pagam a conta de energia ainda mais porque ele aumentou o
ICMS. É esse o reflexo do governador que faz política para uma esquerda
nacional que o ouve e o lê naquele Twitter, mas que nada sabem da
realidade do Maranhão. E é por isso que o reflexo disso está aí na
recente pesquisa que aponta Roseana mais uma vez como a próxima
governadora do estado do Maranhão. É por isso que essas pesquisas
apontam Sarney Filho como o primeiro colocado no Senado. Se a
família Sarney fosse tão ruim para este Estado, nunca teríamos dois
membros da família em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Será
que é tão ruim assim? Ou o povo não sabe de nada? Eu acredito na
soberania popular. Diferente dele, diferente dos comunas, eu acredito
que, sim, existe a soberania popular, que o voto do povo vale. Ele não,
porque ele acha que todas as votações dos últimos 50 anos não serviram
para nada, porque uma família muito poderosa mandou em tudo.
Mandou no PDT, mandou no Zé Reinaldo, mandou no Castelo, mandou
nas prefeituras aqui da Ilha, mandou no Luiz Rocha, mandou no seu
pai que foi prefeito de uma cidade importante no sul do Maranhão, na
região Tocantina. É o desrespeito com a soberania, com o voto popular.
Mas toda essa farsa está acabando. Pode comprar partido, pode
comprar liderança política, pode comprar quem e tudo o que está a seu
alcance e ao alcance das garras dos leões, mas ano que vem virá o troco
da população do estado do Maranhão e, em 2019, nós nos libertaremos
da ditadura comunista. Não mais medidas provisórias abusivas, não
mais as garras dos leões vão ferir o povo do Estado do Maranhão!
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito para encaminhar também o Deputado
Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados. Deputado Eduardo Braide, Deputado
Max Barros, meu líder, líder do Bloco Independente, ouça com atenção,
por gentileza, esse desabafo: Tinha um pequeno negócio, estava muito
zangado com o Governador Flávio Dino. Para ter atenção de todos,
eu vou reler o início, até porque chamou atenção tanto da base como da
oposição. Olha este relato: “Tinha um pequeno negócio, estava muito
zangado por causa do terrível aumento de impostos. Senti que ele
matava meu comércio com um tiro só. Mas agora, ah! Agora, eu estou
felicíssimo, muito feliz não só eu como minha família, pois ele está
parcelando o imposto escorchante que ele me matava: juros e multas.
Esse é o meu governador, que Governador bonzinho. Estou muito feliz
agora, vou morrer aos poucos, Governador Flávio Dino, é muita alegria,
é muita alegria, pois vou falindo a prestação, vou falindo aos  poucos.
Deputado Léo Cunha, isso é uma mensagem de um comerciante lá de
Imperatriz e ele diz: É com muita alegria, pois eu vou falindo a prestação.
Eu vou falindo aos poucos.  Mas, Deputado Max, ele continua, olha o
que é que diz: É muita alegria, pois estou falindo a prestação, falindo
aos poucos. Acho que vou trocar de ramo, vou me filiar ao PCdoB e
comprar uns imóveis porque  não preciso fazer  estoque e  nem me
preocupar  com juros, nem com os  impostos que o Governo me
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matava e  agora  tenta me ajudar, porque  não preciso fazer  estoque.
Por que não precisa fazer estoque?  Porque fazendo aluguel de imóveis,
poderemos pagar os impostos, juros e multas com prestação de serviço
com o meu futuro aluguel, camarada. Obrigado, Governador, de todos
nós. Estou a caminho do PCdoB e os imóveis já estão à disposição de
vocês. Senhoras e senhores, a mão que afaga é a mesma que apedreja.
Deputado César Pires, Augusto dos Anjos: “a mão que afaga é a
mesma que apedreja”.  A mão que tenta afagar agora, Deputado Eduardo
Braide, é aquela mesma mão que empurrou... Jorge Aragão, Yuri
Almeida, Diego Emir, a mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão
que afaga agora é a mesma que empurrou o empresário no poço e ele
diz agora ‘eis o Governador de todos nós. Eis o Governador que vai
quebrar teu galho. Eis o Governador que vai facilitar o teu pagamento’.
Ou seja, vai morrer à míngua? Não, vai morrer aos poucos. ‘Tu vais ter
um parcelamento dos teus juros, das tuas multas e, ora, estamos aqui
à disposição desse mesmo empresário’. Senhoras e Senhores, mais
uma vez o Governo aumenta os impostos e o Governo tenta agora
facilitar editando uma Medida Provisória prorrogando. Mas eu
pergunto, só 06 meses são suficientes? Foi discutido com a Comissão
de Assuntos Econômicos desta Casa? Foi discutido com a Frente
Parlamentar em Defesa dos Pequenos Empresários? Foi discutido com
os demais pares? Foi discutido amplamente? Não, simplesmente
descendo goela abaixo como tem sido feito com as Medidas Provisórias.
E o nosso questionamento na semana passada, nosso questionamento
da semana não é mimimi, é em defesa, Deputada Graça Paz, como V.
Exa. foi bem enfática e foi muito feliz, nós não estamos aqui para babar
o Governo, não estamos aqui para defender o Governo, estamos aqui
para defender a população. Muito embora temos votado com as nossas
consciências, o que é bom para o Governo temos votados para o
Governo, o que é bom para o Governo e para a população temos feito
o mesmo, mas temos coerência política. Nós não estamos travando
nenhuma votação simplesmente por travar, estamos tentando travar
uma ampla discussão para que pudéssemos pelo menos ter a
oportunidade de ampliar as garantias, as benfeitorias, os benefícios
para a população, para os pequenos empresários e para os empresários.
Então essa é nossa solicitação com base nos nossos esclarecimentos e
em nossa explanação, tanto na defesa como agora no encaminhamento.
Que Deus seja louvado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra o Deputado Eduardo Braide.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Para o próximo projeto? Medida Provisória n.º
248/2017. Peço que zere o painel e solicito aos Senhores Deputados,
que assim desejarem, que registrem novamente as suas presenças. Só
aguardar que zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) - A Medida Provisória que vamos apreciar é a 238?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael, é a 248. Inscritos...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, eu gostaria só de saber os inscritos da discussão e
encaminhamento?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Os inscritos são para discutir a Medida
Provisória nº 248, o deputado Max Barros, Bira do Pindaré, eu estou
inscrito e o deputado Marcos Caldas. Deputado Braide, eu não vi a
inscrição de V. Ex.ª, foi feita? Se o deputado Braide tiver assinado, nós
vamos fazer a correção.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Tem que se
inscrever no prazo, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O deputado Braide já estava inscrito, só não o
vi se havia sido atualizado aqui.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Para
lamento do deputado Rafael Leitoa, eu já estou inscrito, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu só peço,
Senhor Presidente, que aos colegas que respeitem o tempo porque tem
o deputado passando cinco minutos além do tempo necessário, que é
regimental para discutir o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Feito o registro, deputado Rafael. O deputado
Max Barros vai permutar por solicitação do deputado Braide. Deputado
Braide, 10 minutos para discutir.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhor Presidente, nós apreciaremos agora, iniciaremos o debate,
Deputado Max Barros, de uma Medida Provisória que eu tenho certeza,
Deputado César Pires, muitos deputados não conhecem o teor dela
antes de votar essa Medida Provisória. É a Medida Provisória que essa
Assembleia, Deputado César Pires, autoriza o Estado do Maranhão a
celebrar acordos em precatórios judiciais relativos a seus débitos e
créditos. Ora, senhores, uma coisa seria o governo do Estado encaminhar
para cá uma Medida Provisória, Deputado Max Barros, dizendo em
alguma situação específica que o Governo pode e quer celebrar algum
acordo. E aí especificamente, a Assembleia autorizar a realização do
acordo. Outra coisa, Deputado César Pires, é o Governo do Estado
encaminhar para cá uma Medida Provisória onde a Assembleia vai
autorizar um cheque em branco para o Governo negociar todo e qualquer
tipo de precatório. Veja a importância e o grau de responsabilidade que
essa Assembleia tem que ter ao autorizar uma medida como essa,
Deputado Max Barros, sem saber qual vai ser o objeto de negociação
dos precatórios, sem saber se a negociação será mais vantajosa ou não
para o Governo do Estado. Essa Medida Provisória, me relembra aquele
Projeto de Lei que chegou aqui a esta Casa, solicitando a autorização
para renegociação da operação de crédito com o BNDES e não trazia
nenhuma informação, Deputado Max Barros, só que esse caso ainda é
mais grave, porque o primeiro caso, Deputado César Pires, o Projeto
de lei veio específico para renegociação do BNDES, deputada Graça
Paz, e agora a medida provisória, o governador do Estado pede que
esta Casa autorize a aprovação de todo e qualquer acordo que envolva
precatórios, deputado César Pires, sem dizer qual é o precatório, sem
dizer qual é a negociação, sem dizer em que termos acontecerá essa
discussão por parte do governo do Estado e com os credores e os
devedores. Ele mandou logo um “pacotaço” aqui para a aprovação
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desta Casa Legislativa, para que ele fique respaldado, deputado César
Pires, legalmente por todo e qualquer acordo que venha fazer em relação
a precatórios. Ora, essa media provisória, deputada Graça Paz, tem
nada mais nada menos que cinco páginas estabelecendo exatamente a
forma e o pedido do governo do Estado para que seja realizada a
negociação dos precatórios. O que aqui não diz, em nenhum momento,
é qual o precatório que vai ser negociado, qual a dívida que o governo
do Estado. Será, deputado Cabo Campos, que aqui o governo do Estado
vai priorizar os precatórios dos policiais militares? Será que terão
prioridade na negociação os precatórios dos servidores públicos? Ou
será que o governo do Estado vai negociar os débitos de empresas e
construtoras que aí estão a receber os seus dinheiros e que poderão ser
beneficiadas com essa medida provisória, deputado César Pires? Qual
é o critério que o governo do Estado estabelece a esta Casa para dizer
quais são os credores que serão objeto de negociação nessa situação
dos precatórios? Nenhum, deputado César Pires. Aqui não diz qual vai
ser o credor, ou o fornecedor, ou o devedor que o governo do Estado
quer fazer como objeto dessa medida legislativa para que a gente possa
aprovar nesta Casa. Mais um tema, senhor presidente, que deveria ser
discutido exaustivamente pelas comissões desta Casa, mas não, mais
uma vez, deputado Max Barros, o governo do Estado edita uma medida
provisória. A pergunta que fica, deputado Max Barros, eu peço a
atenção de V. Ex.ª, precatório, deputado Max Barros, qualquer advogado
que faça parte do plenário desta Casa, deputado César Pires, qualquer
estudante de Direito sabe que um precatório não demora menos de 10
anos para poder ser inscrito. Ele tem que passar em julgamento, tem
que ter o recurso que é obrigatório, tem que inscrever na dívida do
Estado, tem que seguir a relação e aí eu pergunto: qual é a urgência que
se tem em relação a esse tema, já que está sendo tratado como acordo
de precatórios? Nada poderia fazer, deputado César Pires, a não ser
um projeto de lei para que esse tema pudesse ser discutido.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
um aparte ao deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Tudo o
que foi discutido teve a sua importância, apesar de não ter entrado no
mérito. V. Ex.ª está sendo feliz em entrar no mérito da questão, já não
se julga só uma questão de um precatório que poderia, como você
mesmo disse, ser um projeto de lei, ser postergado e discutido até por
ser amiúde a situação. Nesse posicionamento, eu lhe garanto que eu
não voto a favor de um projeto porque eu acho que é um projeto no
mínimo deselegante e mais uma vez desrespeitando esta Casa. Então
eu acho que você está sendo feliz em relação a isso. Eu recomendo aos
nossos pares, deputado, sem nenhum tipo de situação, a nós rejeitarmos
isso e absorvermos as suas defesas como as nossas defesas.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
deputado César Pires, o aparte. Quero lembrar, deputado César Pires,
veja o que diz o texto na Medida Provisória, artigo 2º: o acordo para
recebimento de precatórios dos quais o Estado do Maranhão seja
credor deverá se desenvolver perante juízes auxiliares de conciliação
de precatório e terá como limite máximo a redução de 40% do valor
do crédito atualizado. Aí diz o seguinte: Parágrafo 1º do artigo 2º,
Deputado César Pires: as concessões a serem feitas pelo Estado na
condição de credor serão especificadas no ato autorizativo do chefe
do Poder Executivo Estadual, por meio do qual deverá ser estabelecido
o limite de redução do valor de crédito. Ora, Deputado César Pires, o
que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: Governador, faça o acordo
que V. Ex.ª bem entender necessário em relação a precatório, que nós já
respaldamos de forma legal aqui na Assembleia. Não interessa se o
acordo vai ser bom, se vai deixar de ser bom. Se o credor que vai ser
chamado para fazer o acordo realmente é um servidor que está aí há
muito tempo. Deputado César Pires, nós temos casos de precatórios
que já estão aí talvez na segunda, terceira geração para receber do

Governo do Estado e aí vem se falar em urgência nisso aqui. Qual o
problema disso ter sido tramitado nessa Casa através de um projeto de
lei? Quantos anos estes precatórios já estão inscritos aí. Eu quero que
eles recebam. É óbvio que eles recebam o mais rápido possível, mas
não poderia ter vindo por meio de um Projeto de Lei para que esta
Casa discutisse através das suas comissões e até apresentasse sugestões,
mas não. O Governo do Estado manda uma Medida Provisória em
caráter geral, que nesse ponto, e esta Medida Provisória de já adianto
que não contará com meu voto para aprovação. Eu não serei cobrado,
Deputado César Pires lá na frente de um acordo que seja maléfico para
os cofres do Governo do Estado. Não serei cobrado. Não terei a minha
consciência colocada em jogo em relação a essa situação. Se o
Governador tivesse aqui, Deputado Max Barros, colocado a lista daquilo
que ele quer fazer o acordo, se tivesse colocado termos da negociação
para que essa Casa pudesse apreciar, aí, sim, Deputado César Pires e
se tivesse vindo através de um projeto de lei.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Braide, me permita um aparte?

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Braide, V. Ex.ª está sendo muito feliz. E essa questão do
precatório é uma demonstração clara da não necessidade de urgência
para tratar desse assunto. Como V. Ex.ª bem expôs, é um processo
longo e demorado, passa pelo Poder Judiciário, entra por um fila de
precatórios. Então é um processo ultrademorado, qual a necessidade
de uma legislação tramitar nesta Casa de urgência? Nenhuma. É
totalmente descabível você fazer um projeto desses através de medidas
provisórias. E aí também quanto ao mérito, de fato, o que o Governo
propõe aqui é que ele possa fazer negociação com esses precatórios. A
ideia pode ser a mais louvável possível, inclusive, de privilegiar
funcionários públicos, pessoas idosas. Isso aí é possível. Agora isso
tem que estar explícito no projeto que vem para a Assembleia. Qual é
o tipo de negociação que o governo vai fazer com esses precatórios?
Pode ser a mais legítima possível, mas tem que estar explicitado e a
Assembleia não pode simplesmente avalizar uma negociação que não
se sabe quais são os parâmetros dessa negociação. E V. Ex.ª expôs isso
com muita propriedade e com muita felicidade. Então esse é o tipo do
projeto que nós divergimos do projeto quanto à forma que foi
encaminhada, porque não há necessidade e nem cabe ser encaminhado
como medida provisória. E também vamos divergir no mérito. Eu
pessoalmente vou divergindo no mérito, porque a Assembleia por
mais confiança que tenha no Governo do Estado, a Assembleia não
pode dar um cheque em branco sem saber quais são as condições que o
Governo vai propor de negociação. Até porque se nós fizermos isso,
nós estamos nos furtando do nosso dever. Nós temos que saber, olha
nós queremos negociar os precatórios, nessas condições, nesses
parâmetros, nesses limites para fazer essa negociação. Então nesse
Projeto, como V. Ex.ª também está colocando na tribuna, nós somos
contra a forma como veio, não tem sentido vir como Medida Provisória
e somos contra o mérito também. Achamos que para ser aprovado na
Casa teria que ter os parâmetros, critérios, os limites de negociação. E
parabenizo V. Ex.ª pelo brilhante pronunciamento que faz nesta Casa
no dia de hoje.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu
agradeço, Deputado Max Barros. Mas nessa Medida Provisória eu
farei diferente. Eu pedirei, Senhor Presidente, já concluindo, que cada
Deputado reflita o que vai votar. Reflita que está autorizando o Governo
do Estado a celebrar acordos em precatórios sem saber que tipo de
acordo vai ser celebrado, sem saber com quem será celebrado esse
acordo, Deputado César Pires. Qual será o objeto da negociação? Quais
serão os termos do acordo? Comigo não levará essa autorização, porque
lá na frente se tiver problema em relação a algum acordo que foi celebrado
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pelo Governo do Estado, não contará com a minha participação para
esse ato. Diferente, Deputado César Pires, e tenho certeza que teria o
apoio de toda esta Casa se o governador tivesse mandado um Projeto
de Lei especificando em que termos ele quer negociar o precatório?
Qual é a relação de precatórios que ele deseja negociar? O que o
Governador do Estado nada mais quer, Deputado César Pires, e aí eu
quero dizer em alto e bom som a todos os Deputados desta Casa, é um
salvo-conduto, Deputado Max Barros, para qualquer acordo que ele
faça lá na frente ele pegar a Medida Provisória que foi aprovada por
esta Casa e dizer: ‘fiz isso porque o Poder Legislativo me autorizou a
fazer’. E aí vai poder ter a sua excludente em relação à responsabilidade
de qualquer acordo que possa ser lesivo ao estado do Maranhão.
Portanto, nessa Medida Provisória, Senhores e Senhoras Deputados,
o Governo do Estado não conte com o meu voto porque não darei
nenhum cheque em branco para que o Governo possa agir em meu
nome. Afinal de contas, Deputado Max Barros, quando fui eleito
Deputado não fui eleito para assinar cheque em branco ao Chefe do
Poder Executivo, fui eleito para discutir todos os pontos que tramitam
nesta Casa e que sejam em benefício do povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Max Barros, por dez minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente, eu
vou declinar da discussão e vou só fazer um encaminhamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Bira, por 10 minutos, com direito a
aparte. Deputado Othelino está ausente. Deputado Marcos Caldas
também está ausente. Para encaminhar votação o Deputado Max Barros,
por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Obrigado Presidente, Deputado Fábio. Agradeço a V. Exa a
palavra e, mais uma vez, o encaminhamento do Bloco Independente é
contra a aprovação dessa Medida Provisória pelos motivos já expostos.
Primeiro que não cabe esse projeto vir para a Assembleia como Medida
Provisória porque não tem nenhuma urgência. Em se tratando
principalmente de precatório, que é um processo demorado, que passa
pelo Poder Judiciário, tem uma lista de espera para pagamento de
precatório não há nenhuma urgência nessa matéria. Então essa matéria
não poderia vir para cá como Medida Provisória. O correto era vir
como um Projeto de Lei. Segundo, por mais que seja de interesse do
Governo, do Executivo de fazer uma negociação em favor do estado,
mas a Assembleia tem que saber em que condições vai ser negociado
esses precários é nossa obrigação enquanto parlamentares e a obrigação
da Assembleia Legislativa saber os parâmetros dessa negociação. Quem
são as pessoas com quem o governo vai poder negociar o precatório?
Até que valor vai ser negociado? Por exemplo, grandes empresas que
têm recurso para receber vão participar dessa negociação ou vão ser só
pessoas física? Ou vão ser só pequenos empresários? Isso tinha que
está explicitado no projeto para que nós pudéssemos dar parâmetros
para que o governo pudesse negociar. Agora o projeto que não vem
com nenhuma explicitação dos parâmetros de negociação o de fato que
nós estaríamos fazendo aqui é dar um cheque em branco para o governo
por melhor que seja a intenção do governo em fazer essa negociação do
precatório. Então nós não podemos fazer isso sem conhecer realmente
quais são as condições de negociação que o governo quer, quais os
instrumentos que o governo quer para poder fazer essa negociação.
Então a nossa colocação aqui como Bloco Independente e eu faço aqui
um apelo a todos os deputados, essa não é a questão, votamos várias
medidas provisórias aqui durante o dia de hoje e no mérito votamos
favoráveis às medidas provisórias. Achamos que elas poderiam ter
sido aprimoradas se viessem para cá como projeto de lei, mas votamos
no mérito a favor. Neste caso, nós discordamos tanto da forma como
está sendo encaminhada, está errada. Não está correta, eu diria até que

é inconstitucional porque não tem nenhuma urgência, nenhuma
emergência para que ela seja apreciada como medida provisória, deveria
vir para cá como projeto de lei e também  discordamos, principalmente
no mérito, porque qualquer negociação que é feita  tem que ter
parâmetros: “olha, essa negociação vai ser feita com precatórios até
dois mil reais, até três mil reais, até cinco mil reais”. Aí se isso não está
explicito na lei, grandes empresários que têm precatórios de 10, 20
milhões ou 30 podem entrar nessa negociação. É para pessoa física ou
para pessoa jurídica? Ou para as duas, então se nós aprovarmos essa
Medida Provisória,  nós estaremos abrindo mão  de  uma prerrogativa
e de um dever nosso de legislar.  Portanto, deputado Presidente  Fábio,
nós votamos, encaminhamos contra a aprovação dessa Medida
Provisória.  Senhor Presidente, só para concluir o encaminhamento
pela liderança  do bloco, o deputado Braide vai concluir o tempo que
me resta. Agradeço a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO  EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente ratificando todas as palavras do líder
do meu bloco, deputado Max Barros, eu quero lembrar que ainda  que
essa situação é reincidente,  deputado Max Barros. Nós tivemos
recentemente um outro projeto que foi encaminhado a esta Casa, que
foi o pedido de aprovação para renegociação de operação de crédito do
BNDES onde o governo também não trouxe nenhuma explicação. Então,
que se deixa muito claro  que esse projeto deixa de contar com voto
dos deputados  do Bloco Parlamentar Independente pela falta de clareza
do Governo do Estado em relação  ao objeto da negociação,  e, mais do
que isso, possível entender que era um tema  que deveria ter sido
tratado por meio de projeto de lei e não de Medida Provisória.  Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Pois não, deputado Eduardo.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Eduardo Braide, tem que se submeter
ao plenário pedido de votação nominal. Deputados que aprovam o
pedido de votação nominal permaneçam sentados. Os deputados
contrários fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, eu solicito a verificação da votação com base no Regimento
Interno. Pelo menos essa...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não existe
solicitação de votação se está registrado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Existe
sim, senhor. Senhor presidente, eu peço que consulte a Mesa e solicite
a verificação da votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Vamos confirmar aqui, deputado. Os deputados
que são contrários permaneçam em pé para que a gente faça a contagem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, nós ganhamos. Ficar esperando meia hora, senhor
presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Só tem cinco.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Estamos fazendo a contagem, deputado Eduardo
Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
presidente, a base tem a maioria aqui também. Não reconhecer que
nós... É só um requerimento de votação...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, assim
também é estrangular...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FABIO MACEDO – A contagem, nós estamos fazendo aqui.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Foi claro,
senhor presidente. V. Ex.ª pediu para levantar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só se o voto
da oposição valer por três. Se o voto da oposição valer por três, eles
venceram. Se não, eles perderam.

O SENHOR DEPUTADO CESÁR PIRES - O deputado Cabo
Campos estava era de costas, sentadinho, aprovando tudo isso. O
deputado Cabo Campos demonstrou toda a insatisfação.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Obrigado pela
referência, deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pode continuar
assim, deputado, o senhor está bem-vindo.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Olha, o
deputado César Pires não pode votar porque não está presente na
sessão, senhor presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO -Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (pela ordem)
– Eu não gostaria de tomar uma medida que talvez eu tome, que é
solicitar imagem da sessão como os deputados que levantaram agora na
verificação da votação. Eu lamento chegar a esse ponto.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, eu já
solicitei a imagem da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, o
deputado Eduardo Braide não pode tumultuar a sessão. Foi claro. O
deputado César Pires nem votar pode, porque não está presente no
plenário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Vamos fazer a verificação nominal, a chamada.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É
só requerer. Uma votação nominal é a coisa mais simples do mundo. O
que é isso?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
presidente, com todo respeito às prerrogativas de oposição, mas isso
é matéria vencida, senhor presidente. Vamos dar prosseguimento à

votação. Deputado Fábio, é muito claro que foi negado, senhor
presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Será vencida pela
força, não pelas regras do Regimento.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente
deputado Fábio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente, em
primeiro lugar, eu queria parabenizar V. Ex.ª que está conduzindo esta
sessão com tranquilidade, ouvindo todos os deputados de maneira
democrática. Eu quero parabenizar V. Ex.ª pela condução dos trabalhos
e sugiro a V. Ex.ª, que está conduzindo de maneira tão correta essa
sessão, que nada mais democrático do que saber se tem voto ou não,
deixando claro no painel como cada um vota. Então V. Ex.ª que tem
sido magistrado nessa sessão presidindo, eu peço a V. Ex.ª, porque
isso não vai mudar nada. Ou vai ser aprovada a matéria ou amanhã vai
entrar na pauta. Então vamos cumprir o Regimento, vamos ver se tem
voto para aprovar, se tiver voto vai ser aprovada como foram as outras.
Eu peço a V. Ex.ª, eu apelo a V. Ex.ª pela maneira correta como vem
conduzindo essa sessão, que termine da mesma forma.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Vamos fazer a verificação do pedido do Deputado
Eduardo Braide. Vamos zerar o painel.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas já foi feito esse pedido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Vamos zerar o painel, para que não fiquem
dúvidas, Deputado. Os deputados que votam a favor do pedido do
Deputado Eduardo Braide voltem sim.

O SENHOR DEPUTADO RAFEL LEITOA – Senhor
Presidente, não tem necessidade de zerar o painel, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Para que não fique dúvida, vamos zerar o painel.
Quem é a favor do Deputado Eduardo Braide vota sim, porque aí não
fica dúvida alguma.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, nós estamos revertendo a ordem. Se nós estamos votando
para saber se a votação é nominal ou não, como que agora vai se zerar
o painel para se votar? O pedido é anterior, é matéria que está vencida.
Vamos à votação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, põe o projeto de lei em votação, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – A
proposta do Deputado Eduardo Braide foi negada.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – A proposta
do Deputado Eduardo Braide foi negada, é matéria vencida. Põe o
Projeto de Lei em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
proposta não foi negada, Deputado. Como é que foi negada se não deu
quórum suficiente, como foi negada?
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhores

Deputados, calma. O Presidente resolveu de maneira democrática e de
maneira mais correta.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Não deixe a
oposição tumultuar mais uma vez essa sessão, então ponha o projeto
em votação, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ- Senhor
Presidente, nós não podemos ficar refém da minoria. Senhor Presidente,
a matéria já foi votada e colocar em votação o mérito.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES- Deputado,
Deputado Fabio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ- não, Senhor
Presidente, não tem que fazer contagem de quórum, já foi feita a
contagem do quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO- Deputado Bira, para que não fique nenhuma
dúvida.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO-
Presidente, tem que respeitar as minorias desta Casa, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ- tem que
botar em votação, Senhor Presidente. Tem que ser colocado em votação.
A solicitação da votação nominal foi derrotada e V. Ex.ª sabe disso,
então põe em votação a matéria. Põe em votação, deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES- Deputado,
Deputado Fábio Macedo.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD- Presidente,
questão de ordem. Eu acho que tem agora que marcar a presença e o
painel está já zerado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ- Não, Senhor
Presidente, já marcaram a presença e agora nós temos que fazer é a
votação e não foi zerado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES- Deputado Fábio
Macedo.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ- Mas não
foi zerado o painel para votação de mérito.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES– Presidente, o
senhor não pode ser tutelado por Deputado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Vamos
fazer a votação que a discussão encerrou.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Presidente, se recuse a ser tutelado. Exerça a autonomia do cargo e
autoridade do Regimento, Presidente! Não se curve sobre o tutelamento.
Deputado Fábio, eu queria dizer a V. Ex.ª para não ser tutelado e se
aproprie do Regimento e execute. Eu queria dizer aos meus pares da
Oposição de que qualquer hipótese a proposta de Deputado Braide foi
vitoriosa, porque demonstrou claramente que o Projeto é indecente.
Porque se alguém se recusa a colocar seu nome e votar a favor de um
Projeto, Deputado, é porque na cabeça dele ele tem consciência que o
Projeto é imoral, indecente e desordenado do processo político. Se
você se recusa a votar em alguém ou em alguma coisa é porque você
não acredita. O que o Governo está fazendo agora é não acreditar no

que está votando, é se recusar a votar no óbvio, é ter medo da voz da
sociedade contra atitude que está tomando aqui.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) - Deputado César, então proponha voto nominal em todas
as matérias. Ninguém aqui se esconde, pelo amor de Deus, Senhor
Deputado! Faça a proposição.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu proponho,
Deputado Rogério. Só quero dizer para V. Exa que aqui a liderança está
justamente cedendo aos ditames da moralidade e está se recusando a
votar. Porque se fosse bom com certeza todo mundo queria colocar seu
nome para ser divulgado nas redes. Como é imoral, uns se recusam e o
Presidente não pode ser tutelado. Presidente, exerça a sua autonomia.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente
Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) – Presidente, eu queria apenas dizer o seguinte, é clara a intenção
da Oposição de derrubar o quórum. Ora, a verificação do quórum foi
feita. V. Ex.ª não pode reabrir a verificação de quórum, porque isso já
foi feito e é óbvio que a intenção da Oposição é derrubar o quórum e
inviabilizar a votação. Portanto, V. Ex.ª tem que cumprir o Regimento.
A verificação foi feita e a votação tem que acontecer, porque a discussão
já foi encerrada e assim manda o Regimento. Portanto, apenas cumpra
o Regimento, somente isso. Nós não podemos ficar aqui reféns da
minoria, apenas isso, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Presidente Fábio Macedo, não precisa toda essa
celeuma, a votação do Requerimento foi aprovada, então é votação
nominal. Parta de onde começou a celeuma, de onde começou a confusão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Deputado Fábio, deixe que as pessoas coloquem o seu nome e
assumam suas responsabilidades de uma votação. Estão com vergonha
não sei de quê, porque aprovaram, vão aprovar. Vota, coloca seu nome,
leva para Imperatriz, para Açailândia, para Codó, para todo lugar, para
São Luís, leva para tudo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Vamos fazer a votação, verificação nominal e daí
decidimos se vamos votar o Projeto e se tem quórum suficiente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, já foi aprovada a votação nominal, Senhor Presidente,
é só executar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Que os Deputados não podem se abster, porque
vocês já votaram já.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Já
foi aprovada a votação nominal, é só executar agora, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Quer que a Mesa determine
então que registrem as presenças?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor presidente, toda e qualquer...
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O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Eu quero

concordar com o deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente Fábio Macedo, já foi votado o requerimento, o requerimento
foi aprovado, não há necessidade de buscar as imagens para provar
isso.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Alguém pediu
quórum? Eu quero saber se pediu quórum, se pediu quórum não tem,
se pediu quórum e pode, não tem.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Já foi feita
verificação de quórum,  deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Senhor.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Já foi feita
a verificação de quórum. Não, mas foi feita, já foi feita nessa matéria já
foi feita. Não, o Regimento determina isso, já foi feita a verificação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, nós
temos que  fazer  um Regimento novo  porque  esse  aí não está sendo
interpretado não, vamos  chamar  os  consultores  tudinho, porque  até
agora  não chegou um consenso  do que é que é.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Senhores deputados, vamos fazer a votação do
pedido do Eduardo  Braide  a  verificação nominal.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Fábio Macedo, presidente, só atenção rapidinho, presidente,
o senhor está sendo redundante,  já  foi feita essa  votação,  já  foi
aprovado o Requerimento, não  há necessidade de buscar  imagem, não
tem necessidade  disso, já  foi aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO  - Sim  aprova o  Requerimento do deputado
Eduardo  Braide  e não rejeita.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas,  isso  já foi aprovado, senhor presidente, está redundante, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Eduardo Braide, vamos votar seu
Requerimento, seu pedido nominal.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO  -
Se  já  foi votado, isso  já  foi aprovado, isso não existe, foi votado e
aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA  -  Senhor
Presidente, libere  a  votação para  que  a gente  olhe  eletronicamente,
em  seguida  a gente  vota  o Projeto de  Lei, senhor presidente,  libere
a votação da  proposta  do deputado  Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Em  votação o pedido do  deputado  Eduardo
Braide, a verificação,  Sim vota  a favor  do Requerimento e Não vota
ao  contrário, rejeita.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só  vai saber
botando o dedo,  deputado Max  Barros, presidente,  por  favor,  libere
a votação,  se  você  não  vai votar  na  proposta  do Requerimento do
deputado  Eduardo Braide não, não porque  se  você   está  pedindo,
fazendo um Requerimento, ele  está  no plenário, não vai  votar  no

Requerimento,  aí  você  vai estar presente,  senhor Presidente,  por
favor libere  a votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Está liberada a votação, deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado, está aqui. Requer uma votação e não dá presença.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Se for para
perder, deputado Eduardo, perca, mas registre. Como é que V. Ex.ª
está no plenário e não vai registrar a presença?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Não
se trata de verificação de quórum. Votação da proposta do deputado
Braide.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – A
verificação de quórum já foi feita.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Então
eles não podem se abster de votar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
ele pode se abster, mas ele tem que marcar no painel eletrônico que
está presente e se abster.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou bater na mesma tecla. V. Ex.ª está sendo redundante. Essa matéria
já foi votada e aprovada, portanto, não tem necessidade de nós termos
recursos das imagens para poder verificar isso. V. Ex.ª tem coerência
disso. V. Ex.ª tinha que estar abrindo agora a votação nominal e não a
votação de um tema que já foi aprovado por esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
presidente, pela ordem. Eu peço aos deputados, que já registraram
presença, que registrem o voto.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
presidente, o “n” perdeu para o próprio governo. Tem 9 e tem 18
deputados. Então perdeu.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
presidente, pode ser apreciado um requerimento de um deputado que
não está presente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Estou consultando o Regimento agora.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ele não está
presente, portanto, não pode ser apreciado. Já houve a verificação de
quórum da matéria, então bota a matéria em votação, senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Nós vamos
esperar ele chegar. Ele está no gabinete.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Poe a matéria
em votação porque o quórum da matéria já foi verificado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Aqui,
senhor presidente, é uma votação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
presidente, nós esperamos até duas horas aqui o governo que não
pode...
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Eduardo, sempre que julgar
conveniente ou houver dúvidas, qualquer deputado poderá pedir
verificação da votação simbólica. Parágrafo Único: o pedido deverá ser
formulado logo após ter sido dado a conhecer o resultado da votação e
antes de se passar a outro...

(Discussão paralela)

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - V. Ex.ª tem que participar da votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado,
faz tempo, já faz tempo.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - O líder voltou.
Sim, o homem acredita na gente. É uma bagunça que está hoje. Pela
bagunça que está nesta sessão hoje, pela bagunça que foi instaurada
aqui, isso é a consciência dele, meu voto agora vai ser esse, é o voto de
consciência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Rejeitado o
requerimento, senhor presidente. Põe a matéria em votação, o mérito
da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Aqui não está se discutindo o quórum. O quórum
já foi verificado.

O SENHOR DEPUTADO – Exatamente, senhor presidente.
O quórum já foi verificado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – A matéria já está habilitada para ir à votação.

(Discussão paralela)

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Sem
problema nenhum, senhor presidente. Eu quero dizer de já que essa
votação é nula, porque nós só temos ali, no painel, registrando 18
deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Está bom, deputado Braide, está certo. Então,
vamos votar. Depois o deputado Braide anula.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Impositiva
assim?! Assim não vai aguentar não. E já voltou atrás, meu amigo
Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Solicito
o extrato do painel quando à verificação. Eu também faço a mesma
ponderação. Vamos verificar, verificar a votação do painel, quando a
verificação do quórum, não agora. Nós não estamos verificando o
quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Fábio Macedo.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tudo isso podia ter sido resolvido quando da votação do requerimento.
Foi aprovado o requerimento e atropelaram o requerimento. Tudo isso
podia ter sido evitado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Se
tivesse sido aprovado, sim, Deputado Wellington, mas foi negado. A
minoria tem que entender que aqui é uma casa democrática, vence a
maioria.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vocês estão citando o nome do Deputado Paulo Neto. Ele está enfermo.
Ajuda aí o que é isso, rapaz...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu
quero que seja publicado amanhã no Diário da Casa o resultado dessa
votação, uma foto do painel, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputada Andréa, V. Ex.ª está em obstrução?
Deputado César Pires, V. Ex.ª também está em obstrução?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Estou, sim,
senhor. Não eles que têm que botar, Deputado. Eu estou em obstrução.
Eu estou em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, os que estão presentes não estão votando. Registra-se
abstenção, é abstenção, é abstenção.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o
meu voto é contra em qualquer hipótese. Eu nem vou entrar em
obstrução, não. O meu voto é contra. Eu vou contra, não se preocupe,
porque eu não tenho vergonha, não...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Max, seu Bloco está em Obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, questão de ordem, ninguém pede obstrução nesse momento,
porque essa etapa já foi vencida. Para estar em obstrução, isso era no
momento da verificação e quórum que já passou.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Não há
obstrução aqui, Presidente. Quem não está votando, está se abstendo.
Eles estão presentes, porque a conferência já foi feita.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não dá. Não dá.
Só teve 19, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Deputado Eduardo Braide seu Bloco está em
obstrução.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, o Requerimento foi reprovado. Existem 22 Deputados em
plenário, as imagens podem comprovar, o Deputado Max está no
Plenário.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Agora as imagens servem. Então a verificação da Mesa deveria ter sido
mantida, porque a Mesa foi consciente que estava aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, nas imagens nós temos 22 Deputados no Plenário. O
Requerimento perdeu, o Deputado Rigo perdeu a votação do
Requerimento, vamos colocar matéria em votação. A gente já verificou
quórum, existem 22 Deputados em plenário e encerra a sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Max Barros, o seu bloco está em
obstrução?
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
vamos votar a matéria, porque já foi concluída essa votação, Senhor
Presidente. O Requerimento de votação nominal foi derrotado, matéria
vencida. Vamos à votação do mérito do Projeto. V. Ex.ª tem que caminhar
conforme o Regimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, já esgotou esse tempo, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Senhor Presidente,
temos que ouvir todas as lideranças em relação ao comportamento.
Pode votar hoje ou amanhã eu voto contra e a gente não consegue
ganhar. Mas vamos pelo menos registrar o nosso voto contrário. Todos
os membros do PEN ouvindo o meu colegiado, o colegiado pede: não
tem pacto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente Fábio Macedo.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Fábio, eu acho que já deveria ter encerrado essa celeuma.
Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Há um constrangimento do
Parlamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington, esta Casa é uma casa
democrática, os líderes estão discutindo para a gente chegar a um
consenso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Mas qual discussão, deputado?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
presidente, me permita fazer uma fala.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, o deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Eu alertei a
Mesa sobre a intenção da oposição que era derrubar o quórum. No
momento que a Mesa zerou o painel, gerou essa situação ali. Nós
temos presença no plenário, temos o quórum no plenário, mas como
alguns deputados não registraram suas presenças, da oposição, não
está conferindo quórum ali no painel. Eu sinceramente acho que com
este painel aí não tem condição de votar esta matéria agora, não tem
quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Bira, nós temos 21 deputados
registrados aqui em plenário. Com a palavra, o deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Deputado
Fábio Macedo, presidente, a questão é o seguinte: não tem muito o que
fazer, V. Ex.ª tem que tomar posição como presidente, já que o painel
foi zerado com 19 votos. Se tiver uma decisão, 17 mais 2 só dá 19. Não
pode. Se não tiver 22, não tem jeito. Vamos encerrar a sessão porque
não adianta ficar discutindo uma coisa que está errada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FABIO MACEDO - São 22 deputados registrados, deputado Eduardo
Braide.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – No painel
só tem 19, então não pode, não tem como. Bráulio, você que é o diretor

da Mesa, você sabe que, se tiver uma votação, já perdeu com 17 a 2
porque só dá 19 e não vai.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Senhor presidente, para Vossa Excelência que está chegando
agora, houve o pedido de votação nominal da medida provisória, mas
houve dúvida. Assim, o painel foi aberto. No nosso entendimento, foi
aprovado no do governo, não. O painel foi aberto e contados os votos.
O que eu quero alertar Vossa Excelência é que nós temos ali 17 votos
“Não” e 2 votos “Sim”, resultando em 19. Ainda com a sua presença,
nós chegaríamos a 20, então o que eu quero alertar é que, se qualquer
matéria for votada nessa situação, eu pedirei o extrato do painel, da
votação que está aqui para configurar e mostrar que não tem quórum.
Eu acho que não tem nenhuma necessidade. A base do governo tem
maioria e não terá nenhum prejuízo essa matéria ficar para votação
amanhã, senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, é o seguinte: a deputada Francisca Primo e
a deputada Ana do Gás estão dando quórum aqui. Registrar a presença.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE HUMBERTO COUTINHO - Pela
ordem, deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
presidente, eu queria dizer que na verdade a verificação do quórum foi
feita, o que não podia ter sido feito em nenhuma hipótese é zerar o
painel porque, no momento em que zera o painel, o Parlamento, a
maioria caiu na manobra da minoria que o tempo todo está querendo
derrubar o quórum. Então criou essa situação porque a conferência de
quórum já tinha sido feita. Com todo o respeito, não podemos votar a
matéria com o painel apontando apenas 19 votos, pois tem que apontar
no painel 22 votos. Enquanto se não aparecer 22 votos ali, nós não
temos quórum para votar. Infelizmente é assim que deve ser.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Mas, Deputado, tem 22 presenças registradas.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Concordo.
Concordo, Presidente. Mas não é isso que vai se dizer amanhã, mas
não é isso, porque o painel está mostrando....

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, o painel está com defeito.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Então eu
com todo respeito... eu espero.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
presidente, essa foi inusitada.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Eu espero
que outros deputados que estejam no gabinete venham registrar a
presença e a gente pode  concluir a votação.
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O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor

Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR  PRESIDENTE DEPUTADO  HUMBERTO
COUTINHO -  19. Votos, 20. Que deputado ...... votou.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Para
que eu possa pontuar, Senhor Presidente, a fala do líder Eduardo Braide.
Do Deputado Eduardo Braide.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Braide, só me ouça, por favor. Veja bem, no momento em
que foi colocada a matéria em votação. Foi pedido verificação de
quórum. Deputado Braide, no momento em que foi colocada a matéria,
foi pedido verificação de quórum. No decorrer do debate, foi pedida a
votação nominal, Senhor Presidente, quando da votação, para sabermos
se seria nominal ou não. Esse requerimento do deputado foi negado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – E ai
equivocadamente se zerou o painel. No momento em que de conferência
de quórum já foi ultrapassado, isso não deveria nem estar em discussão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela
ordem, Presidente.

O SENHOR  PRESIDENTE DEPUTADO  HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, está 17 a 2. Foi reprovado  o requerimento
nominal. Certo. Foi reprovado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente. Mas
tem que ter a abertura do painel. O que o  Deputado Bira fala...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA –  Senhor
Presidente, pela Ordem. O Deputado Rafael Leitoa. O requerimento
foi rejeitado. Põe a matéria em votação, Senhor Presidente, porque o
quórum já foi verificado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Rafael
Leitoa está atropelando  aqui, Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO -  Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Senhor
Presidente, nós temos 22 deputados, basta conferir as presenças em
amarelo.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, eu pediria que a Mesa registrasse no painel quantas pessoas,
quantos deputados estão, Senhor Presidente.  Ah perfeito, pronto está
ali. Senhor Presidente  agora dá para votar.

O SENHOR DEPUTADO - Bota em votação, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES -  Senhor
Presidente, em obstrução o PEN,  Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - O PEN  está em
obstrução, Senhor Presidente, o PEN.

 (Discussão paralela)

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu peço que a
Mesa me apresente... Espera aí, Senhor Presidente. Vamos ter prudência,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Olha, eu
já vi acontecer muita coisa aqui nesse plenário; agora querer dizer até o
que  que eu tenho que fazer.  Senhor Presidente, eu estou falando. Eu
quero falar, Senhor Presidente, será que pelo menos falar eu ainda
posso?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Aqui ninguém
pode mais nem falar, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Pois é,
está difícil, Deputado César Pires. Senhor Presidente Deputado
Humberto Coutinho, Senhor Presidente, pela Ordem. Eu quero falar
primeiro. Eu quero dizer que é direito meu  dizer a minha posição no
plenário.  Eu quero que V. Exa.  registre que eu estou em obstrução.
Desde o começo eu disse isso..

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Senhor
Presidente, eu quero dizer que quem quiser obstruir pode obstruir
para o próximo Projeto, este já foi feita conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não, eu
estou em obstrução, Deputado Othelino, o que é isso? Eu marquei e
remarquei presença.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – O que está
acontecendo aqui é que a Oposição, que é minoria, está querendo
mandar na Casa, a minoria não comanda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Mas conta quórum, é o Regimento Interno.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, as marcações do Deputado Eduardo Braide e
Deputado César Pires foram pelo Requerimento, não tem nada a ver
com isso aí, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, a votação do Deputado Eduardo Braide e do
Deputado César Pires não foi para quórum, foi votação de
Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
pela ordem, eu quero só ler um artigo do Regimento.

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2017 35
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,

só para tirar uma dúvida. O Artigo 198 coloca que o Deputado
presente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Medida Provisória n.º 238/2017, Mensagem n.º 051/
2017, de autoria do Poder Executivo, trata de tributação...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, zere o painel, é um desrespeito aos nossos mandatos!

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Não teve votação não, Senhor Presidente! Presidente, como é que teve
votação? Senhor Presidente, não tem lógica. Como é que teve votação
desse jeito?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Verificação de quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho,
V. Exa não pode atropelar dessa forma. Não jogue a sua história no ralo
dessa forma. Quando deu 22 foi da votação da presença, mas marcada
na votação anterior. Deputado César Pires e Deputado Eduardo Braide
não marcaram presença, marcaram pela votação do Requerimento. Se
aproveitaram da votação dos dois e colocaram agora, o Senhor não
pode fazer isso.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Presidente Humberto, eu queria lhe pedir um favor e silêncio dos
meus pares aí atrás. O que está acontecendo? Se o Senhor ou a Mesa
me disser agora quem votou a favor da Medida Provisória e quem
votou contra, o Senhor teria isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu posso responder a V. Exa?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – E eu também
queria responder, porque eu votei contra e registrei o meu voto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu posso responder?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pode.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu disse o seguinte: Os deputados que aprovam,
permaneçam como estão. E o senhor não se manifestou a nada.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado
Humberto Coutinho, eu registrei o meu voto aqui antes, e disse que me
recusava a votar numa imoralidade dessas. Eu registrei o meu voto.
Registra a posição, porque eu me recuso, o Deputado Braide...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Há mais alguma coisa para deliberar? Declaro encerrada
a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max
Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Ricardo Rios, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Valéria Macêdo e  Vinícius Louro. O Presidente,
em exercício, Deputado Rigo Teles, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores (as)
Deputados (as): Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Rigo Teles, Edivaldo
Holanda, Andréa Murad, Rafael Leitoa e Ana do Gás. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente
informou que as inscrições dos Deputados Léo Cunha e Cabo Campos
ficaram transferidas para a próxima Sessão Ordinária e declarou aberta
a Ordem do Dia, quando o Deputado Wellington do Curso solicitou
verificação de “quórum”, confirmando-se a presença dos Deputados(as):
Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Humberto
Coutinho, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Stênio
Rezende e  Zé Inácio. Constatando que não havia número regimental
necessário para apreciar a matéria, esta foi transferida para a próxima
Sessão Ordinária. Prosseguindo os trabalhos, foram submetidos à
deliberação da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs: 686/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja justificada
sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 05 de setembro de
2017, conforme atestado médico; 691/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência na
Sessão Plenária realizada no dia 12 de setembro de 2017, quando esteve
representando este Poder, no lançamento da Campanha de Prevenção
ao Suicídio, promovida pelo Ministério Público do Estado do
Maranhão; 697/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, enviando
Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor Victor Fontenelle, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 12 de setembro de 2017. O
Requerimento nº 694/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto, ficou
transferido para a próxima Sessão, devido a ausência do autor. No
primeiro Horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos a Deputada Andréa Murad falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição, o Deputado Wellington do Curso
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente, os Deputados
Professor Marco Aurélio e Bira do Pindaré falaram pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Othelino Neto pela
Liderança deste Bloco. No Expediente Final não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrado o presente Resumo que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 19 de setembro de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 691/2017

Homologa o resultado final da Avaliação de
Desempenho no estágio probatório dos servidores
que especifica.
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A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o Termo Final da Avaliação de Desempenho dos
servidores em período de estágio probatório do Poder Legislativo do
Estado, instituída pelo art. 23 da Lei Estadual 6.107, de 27 de julho de
1994.

Considerando a aprovação dos servidores no estágio probatório
nos termos definidos no art. 29 da Resolução Administrativa nº. 392/
2014, de 07 de agosto de 2014, publicada no Diário da ALEMA nº 011
de 30 de janeiro de 2015, com a consequente comprovação da aptidão
para o exercício do cargo efetivo.

RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final do estágio probatório dos

servidores constantes dos processos informados no ANEXO ÚNICO,
desta Resolução, por terem sidos atendidos os requisitos legais e
regulamentares.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 14 de

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 693/2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 674/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 11 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 16 a 23 do mês de fevereiro, e dia 20 de marco de 2017 do Deputado
Cesar Pires, tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados
médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 18 de
setembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 247, DE 10 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.683 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

Estende o prazo de validade dos benefícios do apoio
financeiro às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Medida Provisória
nº 231, de 09 de fevereiro de 2017.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 247, de 10 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. Ficam prorrogados pelo prazo de mais 6 (seis) meses,
a contar de 10 de agosto de 2017, os benefícios previstos no Artigo 4°
da Medida Provisória n° 231, de 09 de fevereiro de 2017, que instituiu,
no âmbito do Programa Mais Empregos, apoio financeiro às
microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 09 de agosto de 2017.

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 19 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 248, DE 10 DE AGOSTO DE 2017)
LEI Nº 10.684 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

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 n.º 10.247, de 29 de maio de 2015, e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 248, de 10 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:

CAPÍTULO I
DOS ACORDOS EM PRECATÓRIOS JUDICIAIS

SEÇÃO I
DOS ACORDOS RELATIVOS A CRÉDITOS DO ESTADO

DO MARANHÃO

Art. 1º. Fica permitido o Acordo de Precatórios na hipótese de
conciliação que tenha por objeto créditos do Estado do Maranhão,
inclusive da Administração Pública  Indireta, que constam de precatórios
requisitórios.

Art. 2º. O Acordo para recebimento de precatórios dos quais o
Estado do Maranhão seja credor deverá se desenvolver perante Juízos
Auxiliares de Conciliação de Precatórios e terá como limite máximo de
redução 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado.

§ 1º As concessões a serem feitas pelo Estado, na condição de
credor, serão especificadas no ato autorizativo do Chefe do Poder
Executivo Estadual, por meio do qual deverá ser estabelecido o limite
de redução do valor do crédito.

§ 2º Nos acordos relativos a entidade da Administração Indireta,
além da manifestação do seu órgão jurídico, é obrigatório o
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pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado como condição de
validade da homologação do ato.

§ 3º Deverá ser observado pelo devedor interessado no acordo
o limite de recursos disposto no art. 102 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, zelando, ainda, pela ordem cronológica
de apresentação e pelas hipóteses de preferências tratadas pela
Constituição Federal. 

§ 4º Não podem ser objeto de conciliação os créditos decorrentes
de precatórios suspensos por decisão judicial ou não constantes da
lista de precatórios aptos para pagamento elaborada pelo respectivo
Tribunal.

§ 5º O acordo formalizado entre o devedor que esteja enquadrado
no regime  especial de que trata a Emenda Constitucional nº 94, de 15
de dezembro de 2016, e o Estado do Maranhão para pagamento de
débitos vencidos ou a vencer no período indicado no artigo 101 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição
da  República terá a data de 31 de dezembro de 2020 como prazo final
para sua quitação total.

§ 6° O acordo previsto no caput deste artigo, quando envolver
débitos de Municípios frente ao Estado do Maranhão, pode ter por
objeto a destinação dos valores devidos à implantação de políticas
públicas e investimentos no âmbito do Município devedor,
especificamente nas áreas de saúde, educação e saneamento, com
benefícios à população local.

§ 7° Para a efetivação do disposto no parágrafo anterior, credor
e devedor deverão formalizar convênio, termo de cooperação ou
instrumento congênere, nos termos da legislação específica.

§ 8° Para a concretização do acordo nos moldes previstos no
§§6° e 7°, o Município devedor deve apresentar Plano de Trabalho à
Procuradoria-Geral do Estado, em valor correspondente ao acordo
proposto, sendo sua aprovação condição de validade da
homologação do ato, a ser feita pelo Poder Judiciário.

§9° Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores do
Estado, fixados na decisão transitada em julgado, não poderão ser
objeto de negociação para fins de formalização do acordo de que trata
o caput deste artigo.

Art. 3º. Para habilitação à conciliação, o interessado, por meio
de advogado  devidamente munido de procuração contendo os poderes
da cláusula ad judicia, e ainda os poderes específicos para transigir e
dar quitação, deverá apresentar requerimento à  Procuradoria-Geral do
Estado do Maranhão, acompanhado:

I – de cópia autenticada do documento oficial do representante
legal do ente público e do instrumento procuratório respectivo, e cópia
autenticada do documento oficial de identidade do outorgado;

II – da cópia integral e autenticada do precatório requisitório.
§ 1º A Procuradoria-Geral do Estado atualizará o valor total do

precatório requisitório, o percentual e o valor líquido de crédito;
§ 2º O termo de acordo de pagamento conterá os dados do

precatório requisitório e seu valor total atualizado, os dados das partes
acordantes, o percentual e o valor objeto de conciliação e implica
aceitação pelo interessado dos valores e percentuais apurados e quitação
integral do valor.

§ 3º Instruído o feito nos moldes do parágrafo anterior, será
lavrado termo de acordo a ser assinado pela Procuradoria-Geral do
Estado e pelo advogado do interessado, e homologado pelo Poder
Judiciário, ao qual competirá efetuar o pagamento.

§ 4º O termo de acordo de precatório será publicado após
homologação pelo Poder Judiciário.

SEÇÃO II
DOS ACORDOS RELATIVOS A DÉBITOS DO ESTADO DO

MARANHÃO

Art. 4º. O Estado do Maranhão fica autorizado a realizar
acordos diretos com os credores de precatórios alimentícios e comuns,
relativos à sua administração direta e indireta, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do art. 102 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

§ 1° Os acordos diretos serão efetivados pela Procuradoria-
Geral do Estado perante o Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios
do Tribunal do qual se originou o ofício requisitório.

§ 2º Nos acordos relativos a entidade da Administração Indireta,
além da manifestação do seu órgão jurídico, é obrigatório o
pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado como condição de
validade da homologação do ato.

§ 3º Será destinado o percentual de até 50% (cinquenta por
cento) dos recursos de que trata o art. 102 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para o pagamento dos acordos celebrados
nos termos desta Lei.

Art. 5º. Poderá celebrar acordo o titular de precatório de valor
certo, líquido e exigível, em relação ao qual não exista impugnação, nem
pendência de recurso ou defesa, e que decorra de processo judicial
tramitado regularmente, em relação ao qual igualmente não exista
impugnação, nem pendência de recurso ou defesa, em quaisquer de
suas fases.

Art. 6º. Não podem ser objeto de conciliação os créditos
decorrentes de precatórios suspensos por decisão judicial ou não
constantes da lista de precatórios aptos para pagamento elaborada
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 16ª Região ou pelo Tribunal Regional Federal
da 1º Região.

Art. 7º. Participará da conciliação o credor, por meio de
advogado, devidamente munido de procuração contendo os poderes da
cláusula ad judicia, e ainda os poderes específicos para transigir,
renunciar a crédito e dar quitação, mencionando o processo e o
precatório objeto da conciliação.

§ 1º Os créditos de litisconsortes, de substitutos processuais,
de honorários sucumbenciais e contratuais são considerados autônomos
para efeitos de conciliação, desde que, com relação aos últimos, tenha
sido juntado aos autos o contrato antes da expedição do precatório,
nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.

§ 2º Poderá o credor renunciar a parte do crédito para participar
de conciliação, quando o ato de convocação estabelecer limite de valor
de pagamento.

§ 3º É defeso ao credor do valor principal transacionar sobre
créditos relativos aos honorários sucumbenciais e contratuais
reservados no processo, a menos que esteja munido de procuração
com firma reconhecida e poderes específicos para a conciliação.

Art. 8º. O credor somente pode transacionar sobre o crédito
que detenha, apurado após a exclusão de créditos de terceiros incluídos
no precatório requisitório, ressalvada a possibilidade de renúncia, nos
termos do §2° do art. 7º desta Lei.

Art. 9º. O acordo consistirá em proposta de antecipação de
pagamento mediante concessão de até 40% (quarenta por cento) de
deságio sobre a totalidade do saldo devedor do precatório, ficando
vedada a proposição de acordo apenas sobre parte do valor devido,
nos termos do art. 102, parágrafo único do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT.

§ 1º O termo de acordo de pagamento conterá os dados do
precatório requisitório e seu valor total atualizado, os dados das partes
acordantes, o percentual e o valor objeto de conciliação e implica
aceitação pelo interessado dos valores e percentuais apurados e quitação
integral do valor.

§ 2º Instruído o feito nos moldes do parágrafo anterior, será
lavrado termo de acordo a ser assinado pela Procuradoria-Geral do
Estado e pelo advogado do credor, e homologado pelo Poder Judiciário,
ao qual competirá efetuar o pagamento.

§ 3º O termo de acordo de precatório será publicado após
homologação pelo Poder Judiciário.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Os acordos deverão ser firmados pela Procuradoria-
Geral do Estado,   desde que autorizados pelo Governador do Estado,
nos termos do disposto no inciso XXIII do art. 4º da Lei Complementar
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Estadual n° 20, de 30 de junho de 1994, perante o Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios do Tribunal de onde se originou o ofício
requisitório.

Parágrafo único. A homologação judicial é condição para o
cumprimento das condições avençadas no acordo.

Art. 11. Caberá ao Tribunal em cujo Juízo conciliatório for
celebrado o acordo proceder ao pagamento do respectivo credor, retendo
todos os impostos e contribuições que forem devidos sobre o valor
efetivamente recebido pelo credor do precatório, e efetuando o
recolhimento dos encargos decorrentes, na forma da lei, com a
consequente extinção da execução de origem do precatório, em relação
ao credor pago.

Art. 12. Será preservada a ordem cronológica do precatório
não conciliado ou cujo montante de recursos disponíveis tenha sido
insuficiente para pagamento.

Art. 13. Na hipótese de o credor do precatório ceder, total ou
parcialmente, seus créditos a terceiros, nos termos do § 13 do art. 100
da Constituição da República, o cessionário deverá comunicar a
ocorrência, por meio de petição protocolizada, à entidade   devedora e
ao Tribunal de origem do ofício requisitório.

§ 1° A cessão do precatório somente produzirá efeitos após a
comprovação, junto ao Tribunal de origem do ofício requisitório, de
que a entidade devedora foi cientificada de sua ocorrência, na forma do
caput deste artigo, ficando desobrigado o Estado, por sua
administração direta ou indireta, do pagamento de parcela feita ao
titular do precatório em data anterior à comunicação.

§ 2° Ciente da cessão, o Tribunal de origem do ofício requisitório
deverá descontar do precatório original o valor do crédito cedido e criar
controle de contas próprio e à margem do precatório, em nome de cada
cessionário, encaminhando à Procuradoria-Geral do Estado os
respectivos comprovantes.

§ 3° A cessão ou outro ato jurídico relativo a determinado
precatório não altera sua natureza, alimentícia ou comum, nem sua
ordem cronológica.

Art. 14. Na formalização dos acordos deve-se observar as
normas previstas na Constituição do Estado do Maranhão e na Lei
Complementar Estadual nº 20, de 30 de junho de 1994.

Art. 15.  Revoga-se a Lei n.º 10.247, de 29 de maio de 2015.
Art. 16.   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 19 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AO 14 DIAS DO MÊS
DE SETEMBRO DO ANO  DE 2017,  ÀS  12 HORAS,  NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI  PONTES – PRESIDENTE
FRANCISCA PRIMO
VINICIUS LOURO
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA

ROGÉRIO CAFETEIRA
ANA DO GÁS
CABO CAMPOS
FÁBIO BRAGA
MAX BARROS (Suplente)
EDIVALDO HOLANDA
WELLINGTON DO CURSO
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANDRÉA MURAD
PAULO NETO (Suplente)

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

COMPLEMENTAR Nº 009/2017 – que ALTERA  a redação de
dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão)
e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle,  Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de Trabalho.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 010/2017 – que ALTERA  a redação de
dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão)
e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e  Controle,  Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de Trabalho.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 235/
2017 - INSTITUI o Dia Estadual de São José.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA :  Deputado LEVI  PONTES
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator, com o acolhimento da EMENDA SUBSTITUTIVA,
apresentada pelo autor da Proposição.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de Setembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO
DE 2017,  ÀS  12 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI  PONTES – PRESIDENTE
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE
ROGÉRIO CAFETEIRA (Suplente)
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PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER 329/2017 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido
ao PROJETO DE LEI Nº 235/2017 - INSTITUI o Dia Estadual de São
José.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA :  Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator. Foi dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 210 do Regimento Interno.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de Setembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

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

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 19 DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO, DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
PROCEDIDA PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ROBERTO COSTA

PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº 233/2017  -  INSTITUI o Registro

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

AUTORIA: Deputado MARCOS  CALDAS
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 234/2017  -  DISPÔE sobre a presença

de doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares
congêneres, da rede pública e privada  do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO  HOLANDA
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 236/2017  -  DISPÔE 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.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
MEDIDA PROVISÓRIA  Nº 23/2017  – (MENSAGEM  GOV.

Nº 077/2017) – INSTITUI  a 2ª Edição do Programa Moto Legal,
concedendo benefícios para o pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de
Licenciamento.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/2017
– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman, a
Senhora  ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO.

AUTORIA: Deputada  NINA  MELO
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/2017

– ALTERA o Art. 137 da Constituição Estadual, para tornar obrigatória
a execução da Programação Orçamentária que especifica.

AUTORIA:  Deputado CÉSAR  PIRES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 078/2017 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 188/2016, que OBRIGA
as empresas que desenvolvem atividades de comércio de bens e às
prestadoras de serviços de qualquer natureza, no âmbito do Estado do
Maranhão, a disponibilizarem crédito ou reembolso imediato, para
pagamentos efetuados em duplicidade por consumidores e dá outras
providências, de iniciativa  da Senhor Deputado JOSIMAR DO
MARANHÂOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO  “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de Setembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 306 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 050/2016,

de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que “Dispõe sobre
normas básicas aplicáveis às oficinas mecânicas e estabelecimentos
assemelhados, e dá outras providências”.

Arrima-se o veto governamental, segundo se extrai de sua
exposição, no dispositivo inserto no art. 43, V e 47, caput da
Constituição Estadual.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador, aduz que
“a proposta visa disciplinar uma série de obrigações, às quais o
projeto denomina de “normas básicas”, direcionadas às oficinas
mecânicas e demais estabelecimentos que pratiquem semelhante
atividade. Embora de relevante propósito, ao dispor de forma aguda
sobre o cumprimento de normas técnicas a um determinado nicho de
atividade profissional, a proposição avança demasiadamente no
sentido de restringir a livre iniciativa, um dos fundamentos
republicanos previstos no art. 1º da Constituição Federal.”

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-
lo-á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões
do veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 109/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense, apresentou as razões do veto total ao Projeto de Lei
Ordinária nº 050/2016, contrariar o interesse público.

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao
Projeto de Lei nº 050/2016, são convincentes.

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

Aposto ao Projeto de Lei nº 050/2016, por contrariar o interesse
público.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de
Lei nº 050/2016, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 308 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 223/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a inclusão no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, a Semana Estadual de
Prevenção ao Suicídio, a ser realizada, anualmente, no dia 10 do mês de
setembro.

Justifica o autor da proposição que o suicídio é um ato complexo
cuja causa mais comum é um transtorno mental e/ou psicológico que
pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo
e abuso de drogas. Dificuldades financeiras e/ou emocionais que também
desempenham um fator significativo para evolução do quadro que
pode vir a culminar com o indivíduo retirar a própria vida. Novo
relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde - OMS, chama
à atenção de governos para o suicídio, considerado “um grande problema
de saúde pública” que não é tratado e prevenido de maneira eficaz.
Essa medida por si só, atende a pertinência da matéria.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

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

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

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

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

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

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta
inconstitucionalidade, no seu art. 2º, no que se refere à delegação de
atribuições ao Poder Executivo. Desta forma, com o intuito de sanar o

vício apontado, sugerimos, a sua aprovação com a supressão do
mencionado dispositivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 223/2017, com a supressão do artigo 2º acima mencionado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 223/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Roberto Costa- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 312/2017

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

de regimentalidade e de técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo nº 007/2017, de autoria da Senhora Deputada Andrea
Murad, que Revoga o 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.

É o relatório.
Decreto Legislativo é uma espécie normativa destinada a

veicular as matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo,
previstas constitucional e regimentalmente, com efeitos externos, em
regra.

Assim, os decretos legislativos constituem, juntamente às
normas do art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos
normativos primários veiculadores da competência exclusiva da Casa
Legislativa, cujo procedimento não é tratado pela Constituição (Federal
ou Estadual), cabendo ao próprio Poder Legislativo discipliná-lo.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão – RIALEMA (Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, e alterações) disciplina que:

Art. 138. Os projetos compreendem: [...]
IV – os projetos de decreto legislativo destinados a regular
as matérias de exclusiva competência do Poder
Legislativo, sem a sanção do Governador do Estado, tais
como:
a) pedido de intervenção federal;
b) fixação do subsídio e da representação do Governador,
Vice- Governador e Secretário de Estado;
c) fixação do subsídio e da ajuda de custo dos Deputados;
d) aprovação ou suspensão da intervenção estadual nos
municípios;
e) julgamento das contas do Governador;
f) licença para Deputados desempenharem missão
diplomática em caráter transitório;
g) denúncia contra o Governador;
h) revisão de atos do Tribunal de Contas;
i) licença ao Governador e ao Vice-Governador;
j) aprovação da indicação dos membros do Tribunal de
Contas do Estado e outras indicações que a lei especificar;
l) disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medidas
provisórias não convertidas em lei.
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m) propor a sustação dos atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Observa-se que consta no rol listado acima a matéria de “sustar
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o Poder
Regulamentar”. É exatamente o objetivo do Projeto de Decreto
Legislativo em análise.

O Decreto nº 5.068/1973, editado antes da Constituição Federal
de 1988, apresenta disposições contrárias à esta Carta Magna, visto
que na repartição de competências atual, não pode legislação estadual
dispor sobre peculiaridades locais, matéria reservada à competência
dos municípios, conforme art. 30, I.

Nesta esteira, segue decisão do Supremo Tribunal Federal:
É competente o Município para fixar o horário de

funcionamento de estabelecimento comercial. [Súmula Vinculante 38].
____________________
Aparenta inconstitucionalidade a resolução de autoridade

estadual que, sob pretexto do exercício do poder de polícia, discipline
horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, matéria de
consumo e assuntos análogos. [ADI 3.731 MC, rel. min. Cezar Peluso,
j. 29-8-2007, P, DJ de 11-10-2007.] = ADI 3.691, rel. min. Gilmar
Mendes, j. 29-8-2007, P, DJE de 9-5-2008

Conforme observou-se na legislação citada e na decisão da
Suprema Corte Brasileira, o legislativo poderá sustar os efeitos dos
atos normativos do Poder Executivo, que exorbitarem o seu poder
regulamentar.

Vale ressaltar que a autora da presente Proposição, apresentou
uma Emenda Modificativa, alterando a ementa e o art. 1º do Projeto de
Decreto Legislativo em comento, da forma seguinte:

EMENDA Nº 001/2017 AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 007/2017

A ementa e o art. 1º do Projeto de Decreto
Legislativo nº 007/2017 passam a ter a seguinte
redação:

“Susta o 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.”

Art. 1º Fica sustado o Decreto º Fica sustado o 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.”

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Decreto

Legislativo nº 007/2017, com a Emenda Modificativa acima proposta.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 007/
2017, nos termos do voto da Relatora.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 313/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei 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.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da

Federação, deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A
Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da
Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os
procedimentos do processo legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é sobre a possibilidade de normas
estaduais disporem sobre a matéria constante no projeto de lei analisado.

A matéria da presente proposição resguarda a efetividade do
princípio da Administração Pública, previsto constitucionalmente:
Princípio da Publicidade.

Constitucional Federal de 1988.
Art. 5º [...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
[...]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação da EC 19/1998)
[...]
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário
na administração pública direta e indireta, regulando
especialmente: (Redação da EC 19/1998) [...]
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto
no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela EC 19/1998)

É certo que o direito à informação está rotulado entre àqueles
considerados pela Constituição da República como direito fundamental,
sendo garantido a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, resposta dos
Órgãos Públicos sobre as informações que lhe são afetas, a teor do que
dispõe o art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88. A propositura formulada
pelo autor da matéria que estabelece a necessidade de publicação de
relatório de viagem oficial do Governo do Estado, não se mostra
desarrazoado, uma vez que a publicidade de tais atos, se mostram
imperativo por força de norma constitucional, além do que tal
fiscalização não extrapola os poderes que foram conferidos ao
Legislativo.

Ademais, a Lei nº 12.527/2001, que dispõe sobre os
procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações, estabelece
em seu art. 7º, inciso VI, o acesso às informações pertinentes à
administração do Patrimônio Público, utilização de recursos públicos,
bem como sobre licitação e contratos administrativos.

Outro ponto de análise é quanto à iniciativa da proposição.
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer



QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2017                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA42
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. Porém, o tema do presente Projeto
de Lei não se encaixa em nenhuma das hipóteses constitucionalmente
reservadas, não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo
legislativo.

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

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

222/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 222/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 314/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei 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.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 9.122, de
12 de março de 2010, que Determina a impressão de fotos com
mensagens identificadoras de crianças e adolescentes desaparecidos
nas contas de água/esgoto e energia elétrica no Estado do Maranhão.
Nota-se que o Projeto de Lei, ora sob exame, possui a mesma essência
da Lei acima citada.

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

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

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

Lei nº 220/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido
(Lei Ordinária nº 9.122, de 12 de março de 2010).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 220/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Roberto Costa- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 323/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da Proposta de Emenda à Constituição 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.

O Fundo de que trata a presente proposição tem como objetivos
garantir e valorizar a pluralidade e a singularidade das pessoas, assegurar
direitos e criar oportunidades para o cidadão que tenha a necessidade
de realizar um transplante de tecido, órgão ou parte do corpo humano.

Como se vê, o Fundo, acima proposto, não está vinculando
receitas da arrecadação dos impostos estaduais, vedação prevista no
art. 138, inciso IV, da CE/89.

Destarte, necessário, no mínimo, de um terço dos membros da
Assembleia Legislativa, equivalente a 14 (quatorze) assinaturas, para
que a Proposta de Emenda Constitucional possa ser apresentada, o
que ocorre na presente (art. 41, inciso I, da CE/89).

Convém relatar, que nos termos regimentais foi aberto o prazo
para apresentação de Emendas, não tendo sido apresentada nenhuma
Emenda.

É de se notar não haver vício de iniciativa atinente ao Projeto
de Emenda à Constituição em comento. O ponto de análise, desta
feita, deve centrar-se sobre a constitucionalidade material do referido
projeto.

Isso porque as Constituições são feitas para perdurar, regendo
as estruturas, situações, comportamentos e condutas que a interpretação
do Constituinte teve como aferidas aos valores de convivência social
dentro da comunidade a que se referem.

Friedrich Müller afirma que as constituições modernas
objetivam fundamentar, justificar, limitar a figura jurídica de uma nação.
Disso resulta a sua propriedade mais importante: no âmbito nacional a
Constituição é a norma suprema, hierarquicamente superior a todos os
outros atos do Estado e a todas as relações jurídicas na sociedade.
Analogicamente, isso ocorre nos Estados-membros, onde a Constituição
Estadual é o ápice do ordenamento local.

Inobstante se pretenderem eternas, as Constituições não são
imodificáveis. Daí a competência atribuída a um dos órgãos do poder
para a modificação constitucional, com vistas a adaptar preceitos da
ordem jurídica a novas realidades fáticas. É o que ocorre no presente
caso.

Assim, a questão atinente à constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do fundo radica sobre um princípio do direito
financeiro: o chamado princípio da não afetação da receita, que é
encontrado no art. 167, IV, da CF/88, preceituando a vedação da
vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. A vedação
atinge apenas os impostos, sendo possível a vinculação de taxas e
contribuições. Eis o texto constitucional, verbis:
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Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa , ressalvadas a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos
de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e
para realização de atividades da administração tributária,
como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º,
212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de
crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §
8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Dentre as ressalvas, notam-se, os arts. 158 e 159, da
Constituição Republicana, que se destaca:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto
da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese
da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas
conforme os seguintes critérios:
 I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado
nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual
ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo
de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-
árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região,
na forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção
no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte
e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal,
distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se

refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Redação dada
pela Emenda Constitucional      nº 44, de 2004)
 § 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de
acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158,
I.
§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada
parcela superior a vinte por cento do montante a que se
refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído
entre os demais participantes, mantido, em relação a esses,
o critério de partilha nele estabelecido.
 § 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos
termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no
art. 158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que
cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados
aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o
mencionado inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)

A doutrina ensina que tal princípio se justifica diante da
necessidade de se garantir disponibilidade de recursos orçamentários
para que a própria administração, discricionariamente, decida a melhor
maneira de se efetuar a execução orçamentária, não se podendo “colocar
o Estado dentro de uma camisa de força”, minguando seus recursos,
para que os objetivos traçados não fiquem ou não venham a ser
frustrados.

Assim, o Constituinte Originário pretendeu dar ao
Administrador ampla discricionariedade no manejo orçamentário.
Todavia, tal princípio possui algumas exceções. Desta ordem, a
vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa possui as
seguintes exceções:

a) a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159 da CF;
 b) a destinação de recursos para as ações e serviços públicos
de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino,
como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, e
212;
 c) a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como
o disposto no § 4º deste artigo;

De igual modo, é possível a vinculação de receitas de taxas e
contribuições. Assim, duas Emendas à Constituição Federal já fizeram
tal vinculação: a Emenda Constitucional nº 31/2000, que criou o Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza e a Emenda Constitucional nº 10/
96, que criou o Fundo Social de Emergência.

Assim, se destacam artigos das Emendas:

Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza:
I – a parcela do produto da arrecadação correspondente a
um adicional de oito centésimos por cento, aplicável de 18
de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da
contribuição social de que trata o art. 75 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
II – a parcela do produto da arrecadação correspondente a
um adicional de cinco pontos percentuais na alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou do
imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre produtos
supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo;
III – o produto da arrecadação do imposto de que trata o art.
153, inciso VII, da Constituição;
IV – dotações orçamentárias;
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V– doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou
jurídicas do País ou do exterior;
VI – outras receitas, a serem definidas na regulamentação do
referido Fundo.
Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência:
I - ........................................;
II - a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos
e valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas
pela Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis nºs
8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994, e modificações
posteriores;
III - a parcela do produto da arrecadação resultante da
elevação da alíquota da contribuição social sobre o lucro dos
contribuintes a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de
1994 e 1995, bem assim no período de 1º de janeiro de 1996
a 30 de junho de 1997, passa a ser de trinta por cento, sujeita
a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da
Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
IV - vinte por cento do produto da arrecadação de todos os
impostos e contribuições da União, já instituídos ou a serem
criados, excetuado o previsto nos incisos I, II e III, observado
o disposto nos §§ 3º e 4º;
V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de
que trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de
1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso
III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de
janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, mediante a aplicação
da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento, sujeita
a alteração por lei ordinária, sobre a receita bruta operacional,
como definida na legislação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza; e
VI - ........................................

É de se notar, pois, que o princípio em tela não é absoluto,
sendo excepcionado no próprio texto da Constituição Federal e em
Emendas à Constituição Federal. De outra banda, no âmbito local,
recentes projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, também
vincularam receita de impostos. Recente decisão do STF também ratifica
a inexistência de inconstitucionalidade em proposições deste jaez:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS
DESIGUALDADES SOCIAIS:
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO.Relatório1. Recurso extraordinário
interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da
Constituição da República contra o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:”APELAÇÃO CÍVEL.
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Lei
Estadual n. 4.056/02, regulamentada pelo Decreto n. 32.646/
03. Instituição do adicional de 1% sobre a alíquota do ICMS
incidente sobre produtos e serviços supérfluos.
Inaplicabilidade do Princípio da não-vinculação da
receita de impostos. Caráter especial e temporário das
normas constantes do ADCT. Exceção ao princípio geral
tributário insculpido no artigo 167, IV da Lei Maior,
inserida pelo próprio constituinte reformador.
Vinculação extraordinária que visa a atender ao
princípio da solidariedade e ao postulado da dignidade
da pessoa humana através da erradicação da pobreza e
da redução das desigualdades sociais, estas reconhecidas
como objetivos fundamentais da República pela Lex
Matter. Vício de iniciativa. Inexistência. Aplicação do

disposto no artigo 61, § 1º, II, da Constituição restrita aos
territórios federias. Princípio da legalidade. Preservação.
Instituição do adicional tributário materializado por meio de
lei em sentido formal. Desatenção aos ditames dos artigos
82 e 83 do ADCT, os quais delegaram à lei federal a
competência para definição de bens e serviços supérfluos e
submeteram a matéria à reserva de lei complr. Superveniência
da Emenda Constitucional n. 42/03. Convalidação dos
diplomas regionais anteriormente editados.
Constitucionalidade. Precedentes do STF e do Órgão Especial
deste Tribunal. Recurso desprovido” (fl. 498).2 . O
Recorrente alega que o Tribunal a quo teria contrariado os
arts. 150, inc. III, alínea b, 155, inc. XII e § 3º, e 167, inc. IV,
da Constituição da República e os arts. 79, 82 e 83 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.Sustenta que
“as normas do Estado do Rio de Janeiro que tratam do
adicional ao Fundo de Combate à Pobreza são
inconstitucionais uma vez que afrontam os arts. 155, XII e §
3º, bem como o art. 167, IV, da Constituição Federal” (fl.
518).Assevera que “há vício de iniciativa no Projeto de Lei
n. 3413-A/02, responsável pela criação da Lei estadual n.
4.056/02, impossível de ser sanado pela alteração da Lei n.
4.086/03, tendo em vista aquela não ser de autoria do Poder
Executivo, na forma que impõe a Carta Magna, além de
invasão a tema reservado à lei complementar” (fl.
522).Analisada a matéria posta à apreciação, DECIDO.3.
Razão jurídica não assiste ao Recorrente.4. O Supremo
Tribunal Federal declarou constitucional a legislação do
Estado do Rio de Janeiro (Lei estadual n. 4.056/2002 e
Decreto n. 32.646) que majorou a alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços para o financiamento
do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO
ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA:
CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 42/03. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO (RE 606.127-AgR, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJe 1º.12.2010). E:  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ICMS. ADICIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.056/02.
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA.
CONTROVÉRSIA APÓS A EC 42/03. O Supremo Tribunal
Federal, na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator o
Ministro Carlos Britto, DJ de 13.5.04, fixou que ‘o art. 4º da
Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais
criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que
estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda
Constitucional nº 31/2000. Sendo assim,se pairavam dúvidas
acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora
adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo
mencionado art. 4º’. Agravo regimental a que se nega
provimento” (RE 570.016-AgR, Rel. Min. Eros Grau,
Segunda Turma, DJe 12.9.2008).Dessa orientação
jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido.5. Pelo
exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557,
caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.Publique-
se.Brasília, 24 de dezembro de 2010.Ministra CÁRMEN
LÚCIA.Relatora

Desta feita, não há qualquer vício a macular a proposição,
estando, portanto, a matéria em consonância com as disposições legais
e constitucionais.

Assim sendo, sob o prisma que nos compete analisar a presente
Proposta de Emenda Constitucional, recomendamos a sua aprovação
na forma de substitutivo, objetivando aprimorar o texto original, no
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que diz respeito a renumeração dos dispositivos constantes da
propositura, considerando, para tanto, que já existe na Emenda
Constitucional nº 074/2016, os dispositivos (arts. 60, 61 e 62), no Ato
das Disposições Transitórias.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional nº 013/2015, na forma do substitutivo anexo a este
Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 013/
2015, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa
Deputada Francisca Primo

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 013/2015

Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzindo artigos que criam o
Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos,
Órgãos e Partes do Corpo Humano.

Art.1º- A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias é acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 63 - É instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos,
Órgãos e Partes do Corpo Humano a ser regulado por lei
complementar, com o objetivo de garantir e valorizar a
pluralidade e a singularidade das pessoas, assegurar
direitos e criar oportunidades para o cidadão que tenha a
necessidade de realizar um transplante de tecido, órgão ou
parte do corpo humano.
Parágrafo único - O Fundo previsto neste artigo será
administrado por um conselho consultivo e de
acompanhamento que contará com a participação de
representantes da sociedade civil, nos termos da Lei.
Art. 64- Compõe o Fundo Estadual para Transplantes
Tecidos, Órgãos e Partes do Corpo Humano:
I - Dotações orçamentárias próprias do Estado;
II - Doações, repasses, subvenções, contribuições ou
quaisquer outras transferências de Pessoas Físicas ou
Jurídicas de Direito Público ou Privado do país ou exterior;
III -  verbas resultantes de convênios e acordos com
entidades públicas municipais, estaduais, federais e
estrangeiras;
IV - outras receitas, a serem definidas na regulamentação
do referido fundo.
Art. 65- Os recursos do Fundo são rotativos, não se
revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da
Fazenda Estadual”.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 324/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 251, de
25 de agosto de 2017, que “Institui o Programa de Parcelamento de
Débitos Fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA.”

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

A mencionada Medida Provisória visa proporcionar aos
contribuintes maranhenses oportunidade para regularização de seus
débitos fiscais junto ao Erário, a partir de um Programa de Incentivos
que, para pagamento à vista ou parcelado, concedendo redução de
multas e juros previstos na legislação tributária.

Nessa esteira, a realidade da arrecadação do Estado no ano em
curso, a proposta surge como importante iniciativa para ajudar a manter
o almejado equilíbrio fiscal.

Por último, a proposição, estabelece que ficará vedada a
instituição de novos Programas de parcelamento de débitos fiscais até
31 de dezembro de 2022.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

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

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

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

De acordo com o art. 43, Parágrafo único, da Constituição
Estadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “a iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será
permitida a projetos dos quais não decorra renuncia de receita”.

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributaria só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, Parágrafo único, da Constituição
Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas
no   art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências –
reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste
tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem
sua prévia anuência (...)”.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

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

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

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

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

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

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”
“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
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Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário,
DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min.
Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-
2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

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

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

Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória acarreta
renúncia de receita (art. 14, da LRF), no entanto, devemos ressaltar a
medida adotada possui o condão de incrementar a arrecadação ao
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, mediante
o incentivo decorrente da dispensa dos juros e multas.

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 251, de 25 de agosto de

2017, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a
urgência na adoção imediata da providência contida na proposição,
uma vez que a medida do governo possui por escopo o programa de
recuperação fiscal visando à imediata estabilização do fluxo de caixa
das receitas próprias para incentivar a arrecadação tributária do Estado.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 251/2017, visa estimular a
arrecadação do IPVA por meio de concessão de dispensa de 100% (cem
por cento) das multas e dos juros, ou opcionalmente, com graduação
do benefício via parcelamento, permitindo aos contribuintes
maranhenses a oportunidade para regularização de seus débitos fiscais
junto ao Erário.

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

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

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

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

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

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

Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 251/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 251, de 25 de agosto
de 2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 325/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei 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.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 10.342, de
20 de outubro de 2015, que Estabelece diretrizes, objetivos e ações
para a instituição da política estadual de alimentação escolar, e dá
outras providências. Nota-se que o Projeto de Lei, ora sob exame,
possui a mesma essência da Lei acima citada.

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

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

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

Lei nº 209/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido
(Lei Ordinária nº 10.342, de 20 de outubro de 2015).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 209/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
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Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 326/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 014/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” ao Governador eleito do Estado do Amazonas, Amazonino
Mendes (PDT), nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão congratula-se com os cidadãos amazonenses,
na pessoa do seu governador eleito no último dia 27 de agosto de
2017, Amazonino Mendes (PDT), que renova as expectativas de
prosperidades e dias melhores para o povo do Amazonas.”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 014/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 014/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 327/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 232/2017, de autoria do Senhor

Deputado Fábio Braga, que “Confere ao Município de Nina Rodrigues
o título de ‘Terra da Balaiada’ e dá outras providências”.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo
Godoy , correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual e
material, independentemente de sua origem, época ou aspecto
formal, bem como natureza, que propiciem o conhecimento
e a consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo
que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens
culturais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos
(tais como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo
também o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial,
constituído por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes,

as línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a
receber expressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas,
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas,
os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados
a comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se
reconhecem como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito
à diversidade cultural e à criatividade humana.

 No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III,
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados
e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico.

Ademais é preciso lembrar que a própria norma constitucional,
no art. 216, § 1º CF/88, abre a possibilidade de criatividade quanto aos
instrumentos de tutela de preservação dos bens culturais, no que traz
apenas um rol exemplificativo como: tombamento, a desapropriação, a
vigilância, o registro e o inventário.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
{
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.

Assim sendo, não há óbice a presente titulação como meio de
preservação cultural.
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Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando

em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

232/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 232/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Roberto Costa- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 328 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 062 2017,

de autoria do Senhor Deputado Paulo Neto que denomina “Centro de
Ensino Matarromense”, o Centro de Ensino Oliveira Roma,
localizado na cidade de Mata Roma-Ma, enviado por esta Casa
Legislativa, o Projeto em tela foi vetado integralmente pelo
Governador do Estado através da Mensagem nº 026/2017, que lhe
aponta a mácula de inconstitucionalidade formal.

Arrima-se o veto governamental principalmente no dispositivo
inserto no art.47, caput, e art.64, IV da Constituição Estadual,
asseverando que a proposição parlamentar viola a competência do
Executivo estadual de deflagrar o processo legislativo que trate da
organização administrativa estadual.

Vê-se, assim que entende o Chefe do Poder Executivo tratar-se
de matéria sujeita ao regime da iniciativa legislativa reservada. Nesse
ponto, assiste-lhe razão quanto à inconstitucionalidade vez que se
trata de evidente matéria de organização administrativa.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto

do Chefe do Executivo local á proposição, padecendo referido projeto
do vicio de inconstitucionalidade formal, não devendo, pois adentrar
ao ordenamento jurídico pátrio via ora proposta.  Assim sendo, somos
pela Manutenção do Veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 062/2017, nos termos do voto da Relatora, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 19 de setembro de 2017.

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

Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 333 /2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 015/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Marco Aurélio, que propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” ao Senhor José Ribamar Bastos Ramos, Presidente do
Conselho Estadual de Educação pela trajetória vitoriosa e de grande
contribuição social à Educação no Estado do Maranhão.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 015/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 015/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa
Deputado Carlinhos Florêncio

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4342/2017-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, inciso II, 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 pessoa jurídica SISTEMA DE INCLUSÃO
DE MULTIPROFISSIONAIS TREINAMENTO E
CONSULTORIA LTDA - ME, CNPJ n° 26.823.312/0001-99, no valor
de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais) para realização
do curso “Como Atender o Cidadão com Deficiência”, a ser realizado
no dia 28 de setembro do corrente ano, nesta Casa Legislativa, visando
proporcionar o aperfeiçoamento técnico e proporcionar melhores
resultados dos profissionais 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,15 DE SETEMBRO  DE 2017.  Deputado Othelino Nova Alves
Neto-Presidente ALEMA em exercício.
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4006/2017-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, inciso II, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com o profissional, o Sr.  Cesar Rafael Ramos
dos Santos, para ministrar o segundo módulo do curso básico de
“Libras”, a ser realizado nos dias 18 de setembro a 06 de outubro de
2017, nesta Assembleia Legislativa, com o valor total de R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento técnico e proporcionar melhores resultados dos
profissionais 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,18 DE SETEMBRO DE 2017. Deputado Humberto Ivar Araújo
Coutinho-Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4165/2017-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, inciso II, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com o professor, o Sr. José Wellington Ximenes
Aragão Filho, para ministrar o curso “Redes de Computadores”, a
ser realizado nos dias 25 de setembro a 30 de outubro de 2017, nesta
Assembleia Legislativa, com o valor total de R$ 3.840,00 (três mil
oitocentos e quarenta reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento
técnico e proporcionar melhores resultados dos profissionais 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,18 DE SETEMBRO DE
2017. Deputado Humberto Coutinho-Presidente ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3472/2017-ALEMA

Nos termos do art. 26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo
24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
LIMAX SERVIÇOS EIRELI- EPP, CNPJ nº 14.341.365/0001-94, para
para prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências
dos prédios do Complexo de Comunicação Social, Creche Escola
Sementinha, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-
ALEMA, sito na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, São Luís/MA, e sede do Clube Social da ALEMA, localizado
na Av. 01, s/n, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, valor mensal de R$ 264.747,04 (duzentos e
sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e quatro
centavos), nas condições definidas no Termo de Referência anexo aos

autos do Processo. 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 nº8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 18  DE SETEMBRO DE 2017.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto:  Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
material de expediente visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 028/
2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 046/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 1581/
2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com as empresas vencedoras do certame: a VERGÊ COMÉRCIO
LTDA para o Item 1 – Cota Universal, com valores unitário de R$
15,10 (quinze reais e dez centavos) e total de R$ 56.625,00 (cinquenta
e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais); Item 1.1 – Cota Reservada,
com valores unitário de R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos) e total
de R$ 18.875,00 (dezoito mil oitocentos e setenta e cinco reais); Lote
01, com valor total de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais);
Lote 02, com valor total de R$ 26.950,00 (vinte e seis mil novecentos
e cinquenta reais) e para o Lote 04, com valor total de R$ 29.890,00
(vinte e nove mil oitocentos e noventa reais) e a MLS PAPEIS EIRELI
para o Lote 03, com valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e para o Lote 05, com valor total de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e
seiscentos reais), de acordo com as regras do Edital, seus anexos e das
Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 18 de setembro de
2017. Deputado Humberto Coutinho. Presidente.

Objeto: Registro de Preços de material de consumo na espécie
Tintas e materiais de pintura, visando futuras e eventuais aquisições
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do
artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI,
da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa
nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007;
do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011,
HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão
Presencial nº 032/2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o
Termo de Adjudicação nº 049/2017-CPL/ALEMA e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 1869/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata
de Registro de Preços com a empresa vencedora do certame: a PHB
SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para o Lote 01 – R$
2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais), para o Lote 02
- R$ 60.998,00 (sessenta mil novecentos e noventa e oito reais), para
o Lote 03 (Cota Principal) - R$ 106.920,00 (cento e seis mil novecentos
e vinte reais), para o Lote 03 (Cota Reservada) - R$ 35.640,00 (trinta
e cinco mil seiscentos e quarenta reais), para o Lote 04 - R$ 69.952,00
(sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais), para o Lote
05 - R$ 52.640,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta reais),
para o Lote 06 - R$ 69.980,00 (sessenta e nove mil novecentos e
oitenta reais), para o Lote 07 - R$ 49.448,00 (quarenta e nove mil
quatrocentos e quarenta e oito reais), para o Lote 08 – R$ 52.452,00
(cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) e para o
Lote 09 - R$ 32.640,00 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta reais),
nos termos do Edital, seus anexos e das Propostas vencedoras.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais.
São Luís–Ma, 18 de setembro 2017. Deputado Humberto Coutinho.
Presidente



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2017 51

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medalhas
do Mérito Legislativo para homenagear personalidades, pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993; do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;
do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011,
HOMOLOGO o resultado da licitação decorrente do Pregão Presencial
nº 036/2017-CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 045/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexos aos autos do Processo Administrativo nº 2644/
2017-ALEMA e autorizo a celebração do Contrato e emissão da Nota
de Empenho com a empresa NOVA SICILIANO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLACAS METÁLICAS EIRELI, vencedora do
certame, com valor total de R$ 131.990,00 (cento e trinta e um mil
novecentos e noventa reais), de acordo com as regras do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 18 de setembro de
2017. Deputado Humberto Coutinho. Presidente

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de suporte logístico e
operacional na organização de eventos em geral, neles compreendido a
locação de infraestrutura e serviços especializados de sonorização,
iluminação, tendas, palcos praticáveis, grides, geradores, filmagem e
serviços logísticos para atender os eventos institucionais da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, em São Luís e área urbana. Nos
termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43,
inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução
Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº
1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/
2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do
Pregão Presencial nº 037/2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade
com o Termo de Adjudicação nº 044/2017-CPL/ALEMA e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 0953/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata
de Registro de Preços com as empresas vencedoras do certame: a
MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA para o Lote 01, com valor
total de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) e para
o Lote 02, com valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais); a LPH SILVA & CIA. LTDA para o Lote 03, com valor total de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e para o Lote 05, com valor
total de R$ 82.999,80 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e nove
reais e oitenta centavos) e a SÃO LUÍS PROMOÇÕES & EVENTOS
LTDA para o Lote 04, com valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais), de acordo com as regras do Edital, seus anexos e das Propostas
vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–Ma, 18 de setembro de 2017. Deputado
Humberto Coutinho. Presidente

Objeto: Registro de Preços de material de consumo na espécie
açúcar refinado, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;
do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12,
§ 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o
resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 043/
2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 047/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº3271/
2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com a empresa vencedora do certame a S.A PINHEIRO SILVA
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI com valor total de R$ 58.350,00
(cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta reais), nos termos do Edital,
seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 18 de setembro de
2017. Deputado Humberto Coutinho. Presidente
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