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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/09/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.09.2017

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 251/2017 (MENSAGEM Nº
075/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI
O PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS
RELACIONADOS AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. 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.

2.MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252/17 (MENSAGEM Nº 077/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI A
2º EDIÇÃO DO PROGRAMA MOTO LEGAL, CONCEDENDO
BENEFÍCIOS PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) E DA
TAXA DE LICENCIAMENTO. 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
PROF. MARCO AURÉLIO.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQs. Nº 712 E

690/17)

3. PROJETO DE LEI Nº 245/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, 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. DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO E DE COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

4. PROJETO DE LEI Nº 237/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INSTITUI O DIA 04 DE
OUTUBRO COMO O DIA ESTADUAL DA ADOÇÃO ANIMAL.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

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

5. 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. (3ª SESSÃO).

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2016, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA A
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 800/16, QUE DISPÕE SOBRE O
PARLAMENTO ESTUDANTIL NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
– RELATOR DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO.

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. (3ª SESSÃO).

V – MOÇÕES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA (REQS. NºS

685 E 711/17)

8. MOÇÃO Nº 012/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY, QUE REPUDIA A DECISÃO DO
PRESIDENTE NICOLAS MADURO E REESCREVER A
CONSTITUIÇÃO DA VENEZUELA, BEM COMO, REPUDIO A
PERSEGUIÇÃO A PRESSÃO DE DIRIGENTES DA OPOSIÇÃO
DO GOVERNO CHAVISTA. - DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

9. MOÇÃO Nº 015/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
PROF. MARCO AURÉLIO, MOÇÃO DE APLAUSO AO SENHOR
JOSÉ DE RIBAMAR BASTOS RAMOS, PRESIDENTE DO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.   DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.

VI – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO Nº 717/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SR. MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA,
SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE A ESTA
CASA, LISTA CONTENDO AS FICHAS DE INSCRIÇÕES DE
TODOS OS CANDIDATOS CONVOCADOS NO 1º EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SOB Nº 86/2017. – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO PARA O PLENÁRIO CONFORME O
ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO.

11. REQUERIMENTO Nº 627/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
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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, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR .

12. 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 DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR .

13. 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 DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR .

14. 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 DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR.

15. 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 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR .

VII – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 694/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
LULA, PARA QUE APRESENTE JUNTO A ESTA CASA
LEGISLATIVA A PERÍCIA MÉDICA, BEM COMO O LAUDO DA
JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE

DERAM ENSEJO À LICENÇA, DA SERVIDORA ALANA
VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR .

17. REQUERIMENTO Nº 724/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO
DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAMENTO DE
FAMILIAR EM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME
ATESTADO EM ANEXO.

18. REQUERIMENTO Nº 725/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DA IRMÃ MARIA DUCINEIA FERREIRA DA COSTA,
60 ANOS, QUE FALECEU NO ÚLTIMO DIA 23, DECORRENTE
DE MORTE NATURAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 27/09/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 252/17, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública a Associação
Esportiva Amadora do Município de Aldeias Altas.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 249/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre as diretrizes da política
estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local
de startups.

2. PROJETO DE LEI Nº 250/17, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que inclui no calendário cultural oficial do Governo
do Estado do Maranhão, o evento Festival de Cultura Popular de
Fortuna e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 251/17, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública a
Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense, com sede no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/17,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Médico João Furtado de Araújo Segundo.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 247/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que institui o dia 04 de abril como o dia
Estadual dos Protetores dos Animais.

2. PROJETO DE LEI Nº 248/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a exclusão do 3º
dígito nos preços de combustíveis ao consumidor, no Estado do
Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 26/09/17.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 252 / 17

CONSIDERA de utilidade pública a Associação
Esportiva Amadora do Município de Aldeias Altas.

Art. 1º - É considerada de utilidade pública a Associação
Esportiva Amadora do Município de Aldeias Altas com sede e foro no
Município de Aldeias Altas, Estado do Maranhão.

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

ESTADO DO MARANHÃO, 26 de setembro de 2017. – RIGO
TELES – Deputado Estadual.

REQUERIMENTO Nº 724 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência da sessão plenária
realizada no dia 25 de setembro  do corrente ano, para acompanhamento
de familiar em atendimento médico, conforme atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 25 de setembro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.09.17
EM: 26.09.17

REQUERIMENTO Nº 725 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de PESAR a família da IRMÃ MARIA DUCINEA
FERREIRA DA COSTA, 60 anos, que faleceu no último dia 23,
decorrente de morte natural.

Quero externar os meus sentimentos, a minha solidariedade à
família e aos amigos da Irmã Ducinea, em especial ao seu filho
ORLENILDO FERREIRA, nosso prestimoso chefe de gabinete.

Transmita-se o teor desta à família enlutada.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de

setembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.09.17
EM: 26.09.17

INDICAÇÃO Nº 1166 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, seja encaminhado expediente ao   PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO,
na pessoa do Exmo. Sr. Desembargador CLEONES CARVALHO
CUNHA, solicitando que os processos judiciais que tramitam na
Auditoria Militar do Estado, sejam INFORMATIZADOS pelo
Sistema PJe, para que melhore e prestação jurisdicional tanto para os
advogados e magistrados, assim como para os militares que são
submetidos a essa justiça especial. Dessa forma, a Auditoria Militar
irá dar um grande passo para a modernização processual.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
setembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 1167 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao DIRETOR
PRESIDENTE da CEMAR, na pessoa do Exmo. Sr. AUGUSTO
DANTAS BORGES, solicitando que a CEMAR não faço o
desligamento de energia nos domingos pela manhã na Rua São João no
Centro de São Luis, face o Culto da Igreja Mundial do Poder de Deus
acontecer nesse horário, podendo realizar o desligamento no sábado à
tarde ou em outro horário conveniente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
agosto de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 1168 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
ao GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo.
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Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, solicitando
que os Policiais Militares recém empossados em São Luis,  pertencentes
a Região Tocantina, possam retornar, os que desejarem, a sua cidade de
origem, face estarem distante de suas famílias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
setembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1169 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicito ao Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, que envie para esta Casa, um Projeto de Lei
que estenda os benefícios da saúde do Senhor (FUNBEM) aos pais e
filhos com mais de 21 anos de idade, em razão de que novos beneficiários
não poderiam custear as despesas com plano de saúde.

Hoje a alíquota dos beneficiários é de 3% e seus dependentes
de 1%. Este Projeto de Lei passaria para os novos dependentes na
proposição sugerida, que contribuísse com alíquota de 5%, mantendo
os demais com os mesmos percentuais de contribuição. Isto garante
que não haverá custo para o Estado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 30 de agosto de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1170 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA, JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA, solicitando
que aprecie a possibilidade de implantar a Carteira de Nome Social ou
“REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL” para pessoas
travestis e transexuais no Estado do Maranhão.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de implantar a Carteira de Nome Social ou “REGISTRO
DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL” para Pessoas Transexuais e
Travestis. Esta indicação após ser protocolada, terá seu conteúdo
encaminhado para o CAOp/DH – MP/MA; Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão;  Comissão de
Direitos Humanos da OAB/MA; Conselho Estadual LGBTT;
Associação do Ministério Público do Maranhão; Associação dos
Magistrados do Maranhão; Associação dos Delegados de Polícia Civil
do Estado Maranhão;  Sindicato dos Advogados do Maranhão e a
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, inclusive o modelo de
documento em anexo.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de setembro de 2017. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

ANEXO
DECRETO ESTADUAL Nº ___, DE _ DE SETEMBRO DE 2017.

EMENTA: Dispõe sobre a Implantação da
Carteira de Nome Social (Registro de identificação
Social) para pessoas transexuais e travestis no
Estado do Maranhão.

O Governador do Estado do Maranhão, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos III e V do Art. 64, da Constituição Estadual
e de acordo com o disposto no Decreto Estadual N° 27.244, de 26 de
janeiro de 2011, Art. 2º, inciso I, a),

DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a CARTEIRA DE NOME SOCIAL

(Registro de Identificação Social), adotada para pessoa de identidade
de gênero, travestis e transexuais no Estado do Maranhão.

Parágrafo Único - Entende-se por nome social aquele pelo
qual as pessoas travestis e transexuais se reconhecem, bem como são
identificadas por sua comunidade e em meio social.

Art. 2º - A Carteira de Nome Social (Registro de Identificação
Social), terá o modelo previsto no Anexo desta Resolução, no qual
deverá constar obrigatoriamente os seguintes dizeres: válido para
tratamento nominal nos Órgãos e Entidades do Poder Público no Estado
do Maranhão.

Art. 3º - A pessoa travesti e transexual, de maior idade, deverá
manifestar seu interesse na adoção do nome social, mediante o
preenchimento e assinatura de requerimento onde indique de forma
expressa, o nome pela qual passa a ser reconhecido.

Art. 4º - Expedida a Carteira de Nome Social (Registro de
Identificação Social), o prenome escolhido não poderá se alterado.

Art. 5º - É requisito obrigatório para confecção da Carteira de
Nome Social (Registro de Identificação Social), a prévia identificação
civil no Estado do Maranhão.

Art. 6º - Caberá a Polícia Civil do Estado do Maranhão, através
do Instituto de Identificação, a confecção da Carteira de Nome Social
(Registro de Identificação Social), de Travestis e Transexuais, que
iniciará a ser expedida, após a publicação deste Decreto.

Art. 7º - O Instituto de Identificação da Policia Civil do Estado
do Maranhão, fica autorizado a proceder a regulamentação
administrativa necessária aos procedimentos para expedição da Carteira
de Nome Social (Registro de Identificação Social).

Art. 8º - Este Decreto, entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO

MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2017, 196º
DA INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão.

JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA,
Secretário de Estado da Segurança Pública

ANEXO
A) A Carteira de Nome Social (Registro de Identificação Social)

terá o formato e caracteres abaixo especificados, sendo confeccionada
com os itens de segurança; discriminados e com representação gráfica
(lay-out) indicada.

A.1) Cédula em papel especial, com fibras coloridas
fluorescentes, em marca d’água, 94gr/m2, de uso fiduciário, no formato
9,5 cm x 12,5 cm. Impressões: tarja especial impressa pelo processo
de sistema calcografia cilíndrica e textos em “talho doce”, mesma
confecção do papel moeda na cor bege, em vários tons, com bordas em
cor marrom; impressão invisível fluorescente reagente a luz ultravioleta.
Brasão do Estado do Maranhão incorporado ao fundo; tinta coinreative.
Formulários planos com dois (02) espelhos, sem emendas, e serrilhas
de fácil destaque. Número de série na face frontal da célula na coloração
vermelha e em negrito, no canto inferior esquerdo, e a inscrição
PROIBIDO PLASTIFICAR, em azul negritado junto à borda lateral
esquerda da cédula FACE FOTO.

A.2) FORMATO: 9,5 cm x 12, 5 cm.
A.3) PAPEL: especial de uso fiduciário, com fibras coloridas

fluorescentes, e marca d’água, 94gr/m².
A.4) TARJA: em talho doce impressa pelo processo de

calcografia cilíndrica, mesma impressão utilizada na confecção do papel
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moeda, com filigranas negativas, imagens latentes, nas duas (02) faces,
microtextos em positivo, brasão do estado do Maranhão e textos em
“Talho Doce”.

A.5) FUNDO: impressão em Off-Set, medalhão ou numismático
duplex, efeito “arcoíris”, micro textos com falhas técnicas; brasão
incorporado ao fundo; texto e imagem invisível com tinta fluorescente
reagente a luz “ultravioleta”.

A.) ACABAMENTO: Em folhas com dois (02) documentos
na altura e com aplicação de serrilhas de fácil destaque entre os
documentos.

B) Em sua parte frontal (FACE FOTO) superior conterá o
logotipo do Governo do Estado do Maranhão, com os dizeres
específicos, além dos logotipos da Secretaria de Estado de Segurança
Pública; Delegacia Geral de Polícia Civil; do Instituto de Identificação.

C) Em seguida o nome Registro de Identidade Social seguindo-
se, abaixo, o nome social (em espaço que seja suficiente para inclusão
deste nome), com fotografia ao lado direito ao lado desta.

D) Mais abaixo o numero da RG com órgão expedidor, número
da carteira social, datiloscopia e assinatura do portador (a).

E) Na parte traseira (FACE TEXTO) conterá o nome registrado
em cartório do portador (a).

F) Logo abaixo, serão inseridos: a filiação, a data de nascimento,
o CPF (conforme a Instrução Normativa RFB N° 1718, de 18 de julho
de 2017). E a profissão.

G) Estará impresso, em seguida, os artigos 1º, 2º, 3º e 4° do
Decreto Federal Nº 8.727/2016 e ao lado direito a impressão do polegar
direito.

H) E, finalizando, constará a assinatura do Diretor de
Identificação.

I) ITENS DE SEGURANÇA:
I.1) Discriminação
Na face:
I.a) Filigrana negativa, Brasão e textos em talho –doce.
I.b) Fundo geométrico positivo duplex.
I.c) Filigrana negativa com imagem latente em talho-doce.
I.d) Tarja geométrica negativa.
I.e) Fundo numismático duplex com brasão incorporado e efeito

íris.
I.f) Numeração tipográfica.
I.g) Micro letra positiva e negativa com falha técnica.
No verso:
I.h) Fundo geométrico duplex.
I.i) Filigrana negativa com imagem latente em talho-doce.
I.j) Fundo numismático duplex com efeito íris.
I.l) Micro letra negativa com falha técnica.
I.m) Fundo geométrico positivo duplex.
I.n) Fundo invisível fluorescente.
I.2) Representação gráfica ( lay out).
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 26 de setembro de 2017. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa,
internautas. Na sexta-feira o Governador entregou mais 42 viaturas à
Polícia do Estado do Maranhão. O Governador tem investido muito,
tanto em pessoal como na estrutura. E ouvia hoje pela manhã, no
Jornal da Globo, aquele assunto de Peritoró, com relação àquela
construção que já vem desde a gestão passada e a Polícia sendo
despejada. Isso é triste para nós, no meu caso que sou policial. E
temos também outro problema em São Domingos, que lá está sendo
despejada também tanto a Civil como, me parece, que a Militar, já há
alguns anos. Mas temos que entender, eu fui Secretário muitos anos e
isso não é um problema do Governador Flávio Dino, é problema de
gestão de Secretário. Porque a Secretaria de Segurança tem um orçamento
e com esse orçamento, evidentemente, se bem que naquela época, na
minha época era pago pela Secretaria de Administração, então cabe ao
gestor, ao Secretário viabilizar esses problemas da sua gestão. O Estado
é muito grande, tem 217 municípios, então cada Secretário administra
a sua pasta e resolve seus problemas. Porque tem orçamento próprio
e o Secretário pode sim utilizar o orçamento para viabilizar essas
pendências, bem como reformas, tem orçamento para isso. A Polícia
Militar também tem autonomia financeira para que possa resolver os
seus problemas, independente até do Secretário, como o delegado-
geral tem. Na minha gestão foi feito um convênio com a CEMAR,
aquilo começou na nossa gestão e que na minha época toda a arrecadação,
aquele valor que a CEMAR repassava para o Sistema de Segurança
Pública não era em dinheiro, era transformado em equipamento. Quando
era no mês: “Eu quero isto”! E ela dava o equipamento e entrava para
o patrimônio da Instituição, tanto da Polícia Civil quanto da Militar.
Se eu quisesse comprar um carro ali e dissesse: ‘A CEMAR vai me dar
um carro este mês’! Daquele valor que era repassado e se eu quisesse
dar para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar ou para o Corpo de
Bombeiros então ficava a critério do gestor, porque a Polícia é integrada:
Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Então ficamos tristes com essa
situação de Peritoró e essa situação de São Domingos que deve estar
também sendo despejada agora nos próximos dias, que já vem com
atraso de vários anos, desde a gestão passada. Não é também o
Governador ou a Secretaria, pegou o bonde andando. Então pegou o
bonde e já vem com atraso de muitos anos. Mas isso é falta de diligência
do gestor. Aí vejo as pessoas dizerem que é o Governador. Não! O
Governador é o Governador do Estado, cada pasta tem seus Secretários
e eles têm por obrigação moral e profissional de resolver seus problemas.
Isso não era para chegar nem no Governador. É um desgaste
desnecessário que eu vejo. O Governador, não. Isso aqui é da Secretaria
por falta de gestão. É quem tem que resolver suas reformas, é quem
tem que resolver seus pagamentos de atrasos, verificar: “isso aqui tem
cinco anos atrasado, por quê?” Então o Governador não pode adivinhar,
se tem uma pasta da Secretaria, que está se devendo isso ou aquilo
outro, ou de qualquer outra pasta, saúde, educação. Se uma escola está
caindo, isso é problema do Secretário, que é quem tem que viabilizar
recursos. Aí vai: “Governador, a escola está caindo. vamos ver isso
aqui”. Eu duvido que o Governador não autorize. Agora ele não tem
bola de cristal para resolver problemas pequenos. O Governo do Estado
resolve coisas grandes, no geral. E o Governador, nós temos que ter em
mente e nós somos testemunhas que ele está cumprindo com seus
compromissos de campanha. Isto é uma realidade. Eu acompanhei o
Governador praticamente em todo o Estado do Maranhão. Em todo o
Estado do Maranhão eu acompanhei ele na nossa caminhada. E os
compromissos de campanha ele está cumprindo à risca. E é por isso
que ele está praticamente empatado em primeiro lugar em termos de
gestão e compromisso de gestão. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho, senhoras e senhores



QUARTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2017                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
deputados, deputadas, amigos da imprensa, galeria, todos que nos
assistem pela TV Assembleia. O mais cordial bom dia a todos. Eu ouvi
atentamente agora há pouco o pronunciamento do ex-secretário de
Segurança Pública e Deputado Estadual Raimundo Cutrim. E quero
referendar também que mais uma vez o Estado do Maranhão aparece
em cenário nacional de modo vergonhoso, porque uma delegacia em
Peritoró foi despejada. E o Governador do Estado do Maranhão com a
sua secretaria foram desmentidos pelo Prefeito da cidade, porque jogou
a responsabilidade do aluguel da Secretaria para a Prefeitura e, na
verdade, o Prefeito desmentiu a Secretaria de Segurança Pública, dizendo
que a responsabilidade é do Estado. Ou seja, mostra realmente a falência
da segurança pública do Estado do Maranhão. Essa não é a primeira
delegacia, Deputado Raimundo Cutrim. A Delegacia de Santa Inês,
Deputado Edivaldo Holanda, também o Ministério Público já fez um
pedido para que fosse mudado o prédio por falta de condições
estruturais. A delegacia daqui de homicídio de São Luís também já foi
pedido o despejo dos delegados, Deputado Edivaldo Holanda, por
falta de condições mínimas de trabalho. Ou seja, apesar da falta de
estrutura para a segurança pública da polícia civil, ainda se faz um
grande trabalho que a gente tem visto. Esse final de semana foram
apreendidas mais de três toneladas de drogas, de maconha na cidade de
São José de Ribamar, graças ao serviço de inteligência, que, sem a
mínima condição, tem feito milagre, assim como faz o Delegado Tiago
Bardal que tem feito excelente trabalho, o Delegado Sebastião Uchoa,
o Delegado Marcos Afonso, ex-secretário, são delegados que têm feito
realmente milagres frente à segurança pública e à Polícia Civil do Estado
do Maranhão que tem à frente o Secretário de Segurança, um Delegado
de Polícia, que foi até diretor da ADEPOL, que é a Associação de
Delegados de Polícia do Maranhão e hoje trata os seus colegas sem
nenhuma, sem nenhum respeito, haja vista que ele já passou por aquelas
situações, Deputado Edivaldo Holanda. Então, eu venho aqui para
mostrar e dizer que, mais uma vez, em nível nacional o nosso Estado
do Maranhão ficou de forma vergonhosa - vergonhosa - quando foi
retirado por falta de pagamento, Deputado Edivaldo Holanda, o
Governo do Estado do Maranhão não pagou o aluguel do imóvel em
que ficava a delegacia de Peritoró e eles tiveram de sair de lá para uma
casa improvisada sem as minhas condições de trabalho, tanto que o
delegado está respondendo em Codó. Então, isso é um retrato não só
de Peritoró, várias delegacias de polícia no Estado do Maranhão, eu
aqui ainda vou fazer um pronunciamento, no Grande Expediente, para
mostrar como é que se encontram todas as delegacias, por meio de um
estudo que eu estou fazendo com a minha assessoria. Então, eu só
queria aqui registrar, ouvi atentamente o Deputado Raimundo Cutrim
que foi um excelente Secretário de Segurança Pública, sabe da realidade
e não deixou de se manifestar aqui também preocupado com a questão
da segurança pública. Quero aqui dizer que, mais uma vez, é uma
vergonha, Deputado Edivaldo Holanda, infelizmente, de forma negativa,
em nível nacional agora, a gente viu e assistiu no Bom dia Brasil, só
para registrar aqui como se encontra hoje a segurança pública no Estado
do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Humberto Coutinho, telespectadores
da TV Assembleia, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, só para destacar que, no último domingo, nós
estivemos participando de um grande momento de louvor e fé na cidade
de Timon que foi a celebração do encerramento das comemorações dos
70 anos de fundação da Assembleia de Deus, em Timon, atendendo a
um convite especial do seu pastor presidente, o Pastor Euvaldo, que
muito bem conduz aquela congregação na cidade de Timon. Há bastante
tempo já está à frente e é um homem respeitado na nossa cidade e que,
a cada dia, a Assembleia de Deus cresce no município de Timon. Hoje,
são mais de 70 congregações, há uma estimativa de mais de 20 mil fieis
na cidade de Timon e fizeram lá no Estádio Miguel Lima uma belíssima

festa, com apresentações de hinos, de louvores, com cantores de fora
do Estado, com a pregação de pastores de fora do Estado, o Pastor
Adriano, um pastor de Brasília, que fez uma pregação belíssima, dando
exemplo da fé da senhora que se curou tocando nas vestes de Cristo e
é importante que nesse momento difícil que passa o nosso país que
tenhamos fé também, para que a gente possa vencer esses dias difíceis
e principalmente nós que temos aqui a responsabilidade de conduzir o
processo legislativo do Estado do Maranhão e conduzir em muitas
vezes o destino dos cidadãos maranhenses. Ficam os nossos parabéns
à Igreja Assembleia de Deus pelos seus 70 anos de fé, 70 anos de
serviços prestados na cidade de Timon com trabalhos sociais belíssimos,
principalmente no meio da juventude, ali tendo o cuidado para que a
nossa juventude não se envolva em caminhos perigosos como o caminho
das drogas e esse trabalho é de vital importância para que a gente possa
ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada e, principalmente,
valorizando a família, principalmente valorizando essas instituições
sagradas que não podemos, de jeito nenhum, deixar de acreditar. Então
agradecer o convite que me foi feito, ao momento de paz que tive
naquele domingo, ouvindo aquela belíssima pregação e, sobretudo, os
hinos que ali foram proclamados pelos intérpretes, a nossa cantora
belíssima, a Cristina Mel, o Pastor Rios também que fez belíssimas
apresentações, os meus amigos da Igreja da Assembleia de Deus fiquei
muito lisonjeado pelo convite e pela homenagem que também me foi
entregue. E dizer que a Igreja tem o seu papel fundamental na nossa
sociedade e, principalmente, uma Igreja tão forte, tão respeitada como
é a Assembleia de Deus em Timon. Ficam aqui os nossos parabéns,
Senhor Presidente, queria fazer esse registro em nome de todos os
evangélicos da Assembleia de Deus, que no seu último domingo
encerraram as festividades de 70 anos de fundação da Assembleia de
Deus, no município de Timon. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a
impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam
a verdade (Romanos 1:18). Exmo Senhor Presidente, com essa
mensagem iniciamos nosso pronunciamento, cumprimentando também
os demais em seu nome, Deputado Humberto Coutinho, os demais
Deputados presentes, Deputadas, imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Que Deus abençoe a
todos. Eu queria destacar, Senhoras e Senhores, a nossa participação
na inauguração do Hospital Regional de Balsas. Tivemos a oportunidade
de participar de um momento histórico, Deputada Graça Paz, para
aquela regional, 14 municípios serão beneficiados com aquele
importante empreendimento humano. Não é só a estrutura física, ferro
e concreto, é acima de tudo o respeito a valorização à vida e o resgate
histórico de uma dívida que o Governo do Estado tem com aquela
regional, com aquele município. Balsas ganhou o tão sonhado hospital
regional, eu até citei uma expressão, uma frase do poeta Raul Seixas
quando ele fala que “sonhos que se sonha só são somente sonhos.
Sonhos que sonhamos juntos é realidade”. Até porque a população
daqueles 14 municípios sonharam juntos, buscaram, cobraram e, graças
a Deus, e claro aos esforços hoje do Governo nós tivemos a felicitação
de participar de uma importante iniciativa que vai representar muito
para a saúde pública da regional Sul do Estado, que hoje compreende o
município de Balsas e que abrange os 14 municípios. Então queria,
nesta manhã, destacar essa iniciativa do Governo parabenizando, claro,
porque entendemos que precisamos avançar em políticas públicas para
a saúde, para educação, para a segurança pública. O Maranhão que
infelizmente amarga algumas notícias ruins em cenário nacional,
recentemente, hoje mesmo vocês acompanharam uma notícia ruim
veiculada, pertinente à questão da segurança pública, mas que nós
queremos que as notícias boas também aconteçam. É preciso divulgar,
destacar o que está acontecendo de bom no estado do Maranhão e as
coisas ruins que sirvam de lição e de exemplo para que possamos



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2017 9
transformar a realidade e assim buscar melhorar a qualidade de vida do
povo do Maranhão. E nesse sentido nós inclusive pela defesa que
fazemos nesta Casa desta tribuna, por muito já havíamos cobrado a
inauguração desse hospital. Eu quero destacar inclusive a Indicação n.º
592/2016, quando cobrei ao Governador Flávio Dino, ao Secretário de
Estado Carlos Lula, da Saúde, em caráter de urgência a celeridade na
conclusão do Hospital Regional de Balsas. Então está devidamente
registrada a nossa cobrança, porque era uma cobrança do povo daquela
região. Então o comparecimento daqueles que foram lá prestigiar a
iniciativa, essa inauguração demonstrou de fato aquela inquietude, o
anseio em ver aquele empreendimento inaugurado. E aqui eu quero até
fazer referência aos que participaram: a Deputada Valéria Macedo,
Deputado Stênio, Deputado André Fufuca, Deputado Deoclides
Macedo, vários Secretários de Estado destacando aqui o Secretário
Carlos Lula, que participaram dessa importante inauguração. E, claro,
as pessoas, os Vereadores, o Vereador Tião Saraiva, de Balsas, nosso
Vereador de Balsas que ali estava também, parabenizando e com a sua
presença manifestando o apoio àquela importante iniciativa. Eu quero
destacar também a Indicação n.º 87 que pedimos em 2015, assim que
assumimos o nosso mandato, eu que morei naquela região, morei em
Balsas, quase 08 anos morando naquela importante regional e sei das
dificuldades da saúde pública, que era a dificuldade da saúde pública ali
de Balsas. E assim que assumi o mandato de Deputado uma das
primeiras Indicações nossa, a Indicação 87, 19 de fevereiro de 2015,
está aqui a Indicação, solicitando ao Governo do Estado, por meio da
Indicação 87, a agilidade na execução da obra do Hospital Regional de
Balsas. Ou seja, defendendo realmente os princípios que norteiam a
sociedade, que é buscar, claro, a igualdade de condições a todos. Não é
importante que apenas uma região tenha as devidas condições, como
tinha em Imperatriz. E os enfermos saíam de Balsas, muitos eram
transportados de ambulância até a cidade de Imperatriz. E hoje não,
Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Sambaíba, enfim, os municípios
que estão próximos a Balsas vão poder levar seus doentes, seus
enfermos para aquela importante regional. Então estamos aqui hoje
para destacar essa iniciativa e dizer que, graças a Deus, a política de
resultados está acontecendo. Nós precisamos dar resultados, o povo
espera resultado do governo, espera resultado dos parlamentares e é
isso que temos feito, cobrado ações efetivas que ajudem a fortalecer
nosso Estado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputado,
Deputadas, imprensa. Senhor Presidente, subo mais uma vez nesta
tribuna para tratar da entrega de viaturas que aconteceu na última
sexta-feira, aqui em São Luís. O Governo do Estado, o Governador
Flávio Dino, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado,
com a presença do Secretário Jefferson Portela, entregou mais 47 novas
viaturas distribuídas aos municípios maranhenses. Essas 47 viaturas
se somam às demais viaturas que já foram entregues desde o início do
Governo e somam mais de 700 viaturas entregues nos três primeiros
anos de Governo Flávio. Na verdade, o número exato são 730 viaturas.
E nós estivemos não só prestigiando esse momento, acompanhando,
como também tivemos a oportunidade de fazer a entrega da chave das
viaturas para o município de Santa Luzia, que recebeu duas viaturas. O
município de João Lisboa, que foi representado pela vice- prefeita,
Maria do Nilson, recebeu uma viatura. E o município de Governador
Nunes Freire, mais precisamente a regional que fica localizada no
município de Governador Nunes Freire, por meio do Delegado
Regional, recebeu também uma viatura. Uma demonstração de que o
Governo Flávio Dino tem um compromisso com a segurança pública
do Estado e não só estruturando por meio de viaturas, armamento,
como também aumentando o efetivo tanto da Polícia Civil como,
principalmente, da Polícia Militar no nosso Estado. Aproveito a
oportunidade também, Senhor Presidente, para falar mais uma vez a

respeito de um evento importante do nosso partido, o Partido dos
Trabalhadores, que aconteceu no último sábado no Colégio Cintra, que
é organização do PT por meio dos setoriais. O nosso partido talvez
seja o único partido no Brasil que tem a sua organização estruturada,
não só na direção partidária na sua executiva nacional e estadual com
os membros compondo a sua direção, mas também organizado por
meio de segmentos. Na semana passada, tivemos a eleição da Secretaria
de Mulher do Partido, que destaquei nesta tribuna. Agora, neste último
sábado, no Colégio Cintra, tivemos a eleição dos setoriais do PT. São
vários setoriais que são organizados no PT. Aqui no Maranhão está
organizado o setorial da educação, combate ao racismo, movimento
sindical, meio ambiente, cultura, economia solidária e segurança
alimentar. E esses segmentos que a gente faz esses setoriais, que agora
a gente destaca, têm como objetivo principal promover o diálogo entre
o partido e os movimentos sociais no Estado, reforçando a participação
do PT nas mobilizações e na luta por mais direitos e transformações
em cada segmento na sociedade. É importante o partido ter esse
segmento, esses setoriais organizados internamente a partir da sua
militância, porque não só se debate a conjuntura política nacional e
estadual, mas debatemos temas específicos, não só com os nossos
militantes, mas com a sociedade em geral, com os movimentos
populares, com os movimentos sociais de tal forma que o partido
atualiza sua linha política, sua plataforma de atuação, a partir do diálogo
constante com os movimentos sociais, com os movimentos organizados
do campo e da cidade com temas relevantes não só para o país como
para o Maranhão. Aí eu quero finalizar este meu pronunciamento
destacando, parabenizando todos os militantes que participaram neste
último sábado da eleição dos setoriais, em nível de Brasil foram mais
de 10 mil militantes que participaram desse debate em todos os Estados
da nossa Federação, aqui em São Luís mais de 800, quase mil militantes
participaram desse importante evento, desse importante debate e
parabenizo os companheiros que vão estar à frente desses setoriais, o
companheiro Fernando Silva, que está à frente do setorial da educação;
o professor Nonato Chocolate, que está à frente do setorial de combate
ao racismo; Fernando Magalhães à frente do setorial do movimento
sindical; senhor Antônio Cutrim no setorial do Meio Ambiente; a
Darlucia Sá, do setorial de cultura; Eunice à frente do setorial da
economia solidária e Kleber Gomes, militante histórico do PT, à frente
do setorial de segurança alimentar, desejo a todos os companheiros
que assumem esses setoriais que façam um grande trabalho e coloco
sempre o nosso mandato à disposição de todos os companheiros para
que a gente possa organizar o partido e enfrentar a grande batalha de
2018 elegendo o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Graça Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Deputado Humberto Coutinho, que
Deus o abençoe com muita saúde, muita paz, muita sabedoria, assim
como peço a bênção de Deus para todos nós parlamentares desta Casa
e do Brasil, senhores da galeria, senhores da imprensa, internautas,
funcionários desta Casa. Estava ouvindo aqui o deputado Júnior Verde
aplaudindo o Governador do Estado pela inauguração de Balsas e eu
quero dizer aqui, deputado Júnior Verde, que já era tempo, antes tarde
do que nunca, uma obra que o governo passado deixou quase pronta e
finalmente o Governador Flávio Dino resolveu inaugurar praticamente
no seu último mandato, no seu último ano de governo, mas como eu
disse, antes tarde que nunca, só quem ganha com isso é o povo, que já
estava esperando ao longo de todos esses anos, Deputada Nina. E lá já
estavam 64% da obra pronta. E o Governador Flávio Dino, já está no
seu quarto ano de mandato, Deputado Edilázio, e só agora concluiu. A
espera foi muito grande do povo de Balsas que estava precisando que
este hospital realmente começasse a funcionar. Então só quem ganha
com isso é o povo de Balsas, o povo maranhense, que tem sofrido
muito com essa situação, com essa calamidade pública em que se
encontra a saúde do nosso povo. Mas eu vim aqui, hoje, Deputada
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Nina, informar ou anunciar ao povo do Maranhão que nós estamos
fazendo aqui, que é do nosso direito, com as nossa emendas
parlamentares. Afinal de contas nós votamos aqui no orçamento anual,
em que está incluído as emendas parlamentares a que nós temos direitos.
E eu destinei 500 mil reais para Governador Luiz Rocha, o Município
de Governador Luiz Rocha, para recapeamento asfáltico. Destinei
também 300 mil reais para a Secretaria de Saúde de Godofredo Viana,
Deputada Francisca. R$ 300 mil, fundo a fundo, para que o prefeito
possa estar melhorando a saúde do povo de Godofredo Viana. E destinei
também para a Fundação Antônio Jorge Dino R$ 300 mil, o nosso
Aldenora Bello, Deputada Nina, que vive precisando de tudo. Mas R$
300 mil é muito pouco. Oxalá, o Governo pegue essa emenda como
outras que eu sei que os deputados estão colocando para melhorar a
saúde do nosso povo, e esta aqui mais precisamente para o Hospital
Aldenora Bello. As filas que as pessoas enfrentam para fazer a
quimioterapia, radioterapia é lamentável, é de lamentar. As pessoas
morrem, Deputado Edilázio, e não conseguem fazer os seus exames,
fazer o seu tratamento. O câncer que é uma doença terrível e que vem
se alastrando a cada dia. E é um dos únicos hospitais do Maranhão que
recebe essas pessoas com essa terrível doença. Não tem os olhos do
Governo para que possa melhorar pelo menos um pouco a situação
desse povo tão sofrido que precisa de um tratamento na Fundação
Antônio Jorge Dino. Então coloquei R$ 300 mil pedindo a Deus que o
Governo tenha dó, tenha piedade dessas pessoas que precisam, que
não podem sair daqui para procurar tratamento fora. Então peço a
Deus que toque no coração do Governo para que possa estar pagando
essa emenda, que é direito nosso, daqui dos parlamentares, direito meu
de estar destinando para onde eu achar conveniente. Então peço a
Deus que toque no coração do Governador para que possa estar pagando
esses R$ 300 mil para melhorar a situação desses doentes e diminuir
essa fila que é uma vergonha, que é uma tristeza, que é uma calamidade
do povo aqui do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, a todos que acompanham a transmissão desta
sessão. Eu venho destacar encaminhamentos que temos dado à luta
pela bonificação nas notas do ENEM para estudantes oriundos de
escolas do Maranhão. Há mais de dois anos venho pautando essa
causa aqui na Assembleia Legislativa, eu que venho das salas de aula,
sobretudo dos cursinhos e a luta para corrigir uma injustiça que tem
surgido desde que a UFMA passou a aderir ao SISU, ao Sistema
Unificado, desde que teve o ENEM como porta de entrada, no ano de
2009. Eu tenho dito insistentemente que nos cursos mais concorridos,
sobretudo Medicina, a grande maioria dos alunos que tem sido aprovada
vem de outros Estados. A grande maioria vem de outros Estados. Em
Imperatriz o número de estudantes, de lá mesmo da nossa região, no
curso de Medicina da UFMA, de cerca de 249 apenas 40 a 42 são
nossos. E a grande maioria que vem de fora na primeira oportunidade
transfere o curso. Com apenas 06 meses de aula o índice de evasão é de
mais de 25%, porque transfere os cursos para os seus Estados de
origem, deixando as vagas ociosas, um prejuízo enorme para a nossa
população. Digo também de medidas que outros Estados já implantaram
no sistema de proteger os seus alunos: a Universidade Federal do Pará,
a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Federal de
Pernambuco, Federal da Bahia, tantas outras universidades já têm essa
bonificação regional como política afirmativa. E não dá mais para a
UFMA esperar. Nós temos dialogado constantemente, foram inúmeras
audiências, reuniões, audiência pública em Imperatriz com a presença
forte desta Casa, a Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação
reforçou bastante essa causa. E nós não estamos somente esperando
essa decisão da UFMA. Não é atribuição nossa legislar na Universidade
Federal do Maranhão; entretanto estimular, incentivar, cobrar, reforçar,
garantir uma mobilização social para mostrar este apelo para a

universidade tem sido nosso papel constantemente. De modo que
ainda ontem tive uma audiência com o pró-reitor da UFMA, Professor
Doutor Alan Kardec, encaminhando. E com a deliberação da Magnífica
Reitora Nair Protela, esta pauta da bonificação já estará no primeiro
conselho, que é o CONSEP, o Conselho de Ensino e Pesquisa da
UFMA. Já passará no primeiro conselho no dia 09 de outubro. Dia 09
de outubro, a pauta da bonificação estará sendo votada no CONSEP,
que é o primeiro conselho que tramita antes de ser implantada. Sendo
aprovada, vai para o Conselho Universitário e aí, sendo aprovada, nós
teremos ainda para este ENEM, para o SISU 2018 uma bonificação. E
a nossa proposta sempre tem sido de bonificar em 20% os estudantes
oriundos de escolas do Maranhão. É uma luta necessária, senhores e
senhoras, haja vista a exclusão de nossos jovens. É uma luta necessária,
porque nós temos que lutar para que a Universidade Federal do
Maranhão seja cada vez mais dos maranhenses, de quem vive aqui. E aí
os critérios estão sendo discutidos, a minuta que vai para esse conselho
deliberar está sendo elaborada. Nós temos dialogado permanentemente.
De modo que eu quero neste pronunciamento falar para todo o povo
do Maranhão que a causa da bonificação não parou, que ela está viva,
que ela é necessária, é inevitável e inadiável. E que no dia 09 de outubro
estará sendo votado no 1º Conselho da UFMA-CONSEP e em seguida
vai para o Conselho Universitário. E a nossa esperança, a nossa luta e
contando com o apoio de todos desta Casa, mas, sobretudo, com a
sensibilidade da Universidade Federal do Maranhão, de todos os
membros dos seus conselhos, contando com apoio dos professores,
do DCE, da Associação dos Servidores da UFMA, contando com os
Conselheiros dos Municípios, dos Campi espalhados por todo
Maranhão, é esse apelo que nós queremos levar. E nós temos a convicção
que vai dar certo, que no próximo SISU de 2018, nós teremos a grande
maioria dos estudantes, sobretudo, nos cursos mais concorridos a grande
maioria vai ser das famílias do Maranhão, a grande maioria vai ser dos
estudantes das escolas públicas, das escolas privadas, porque isso,
sim, é garantir um direito para nossos estudantes como os outros
Estados que já implantaram a bonificação tem feito e não tem se
arrependido. Nós vamos avançar nesta causa, chegou a hora da
bonificação. Bonificação já! Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com apalavra o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor Presidente,
ocupo a tribuna, na manhã desta terça-feira, para tratar da segurança
pública no Estado do Maranhão. E tratar a segurança pública em várias
vertentes. Primeiro, até agora, nós não recebemos do Governo do Estado
nenhuma nota com relação ao seletivo de Carolina. Uma igreja estava
relacionada na convocação do seletivo de Carolina, e até agora nenhuma
explicação do Governo do Estado, uma relação com possibilidade de
máfia, de fraude, com várias situações que precisam ser explicadas
pelo Governo do Estado. Inclusive, Senhor Presidente, nós
apresentamos na semana passada que o Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Administração Penitenciária, apresente a relação de
todos os 351 convocados para apresentar a documentação. Então, a
cópia de cada ficha de inscrição para que nós possamos compreender
o que realmente aconteceu. E nós fizemos a solicitação e hoje trazemos
também a esta Casa mais duas situações. Dentre os relacionados, os
convocados, Presidente do SINPOL Elton, nós temos mais duas
situações bem atípicas e que precisam ser esclarecidas. Tem um senhor
chamado Lucielton Francisco da Penha, que já recebe diárias do Governo
do Estado e já está na folha de pagamento, está na relação do seletivo.
Tem também o senhor Gaspar Queiroz Labre, já está como se ele
trabalhasse na SEJAP, auxiliar de segurança penitenciária e também
está no seletivo, ou seja, na semana passada, denunciamos que uma
Igreja está relacionada, convocada para apresentar a documentação,
um cidadão com o nome só de Alfredo, convocado para apresentar
documentação. Ora, ora, senhores, o edital é bem claro, o edital diz:
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“para se inscrever é necessário ter CPF, nome completo, preencher
todos os requisitos”. Então, jamais, por mais que fosse um erro, um
equívoco, jamais poderia ter sido convocada uma Igreja para apresentar
documentação. Dois: o nome Alfredo, somente o nome Alfredo,
apresentamos também vários filiados do PCdoB de Carolina, até aí
tudo bem é só coincidência, mas o filiado PCdoB, lá de Floriano, no
Piauí, o que leva um cidadão sair 600 quilômetros distante de casa para
fazer um seletivo que o salário é baixo, pagar aluguel, moradia,
alimentação. Então, são determinados fatores que nós não conseguimos
compreender e precisamos que do Governo do Estado dê explicação. E
hoje solicitamos as explicação desses dois servidores, dois contratados,
qual a situação desses dois cidadãos? Qual o motivo desse cidadão já
estar recebendo diária? Outro já está na SEJAP e está relacionado ao
seletivo? Eles contratados e não são mais contratados? Isso foi retirado
da transparência do Estado. É algo novo, emitido agora. Então,
solicitamos esclarecimento do Governo do Estado e vamos solicitar ao
Ministério Público de Carolina, a averiguação, investigação e anulação
desse seletivo e coloco em xeque todos os seletivos do Governo do
Estado do Maranhão. Deputado Raimundo Cutrim, V. Exa. tem
questionado a ausência de política de estado, algumas vezes de política
de governo e política de poder. Um governo do Estado que se emprega
em entregar fardamento escolar juntamente com secretários candidatos,
que quem deveria entregar fardamento escolar é o diretor, é o professor,
é um auxiliar administrativo. Mas o governo do Estado se vangloria de
entregar fardamento escolar na porta da escola, na escola. Deputado
Raimundo Cutrim tem questionado isso, Deputado Raimundo Cutrim
tem questionado que o governo do Estado juntamente com alguns
deputados está entregando chave de viatura. Meus amigos, viatura é
da Polícia militar do Estado do Maranhão, viatura é da Polícia Militar,
a Polícia militar é política de estado, não é para se fazer política de
governo e política de poder. A viatura não é para o município, a viatura
não é para a prefeitura. O que está acontecendo com o governo do
Estado, as velhas práticas políticas que não só eram criticadas, mas
que eram abominadas pelo atual governador estão sendo colocadas em
prática e de forma piorada. Senhoras e senhores, não foi esse o governo
que eu ajudei a eleger, eu ajudei a eleger o governo da mudança. O nosso
questionamento com relação à delegacia, lá de Peritoró. Hoje, veiculação
nacional novamente. E hoje temos aqui o Presidente do SINPOL, um
relatório completo do descaso e do abandono da Polícia Civil. Hoje, o
Presidente do SINPOL está aqui na galeria desta Casa, vergonhosamente,
as delegacias estão abandonadas e o governo fazendo propaganda com
viatura, entregando viatura para prefeitura e para município. Senhor
Governador do Estado, esperamos muito mais, esperamos política de
Estado para os próximos 05, 10, 15, 20 anos. Senhor Presidente, eu
vou concluir, eu solicitei em dezembro do ano passado a relação de
todas as viaturas adquiridas pelo Governo do Estado e até agora não
entregaram, solicito a relação de todas as viaturas com a placa e o
chassi de cada viatura e a destinação de cada viatura, para aonde foi
cada viatura e forma de aquisição, se é aluguel ou se foi comprada a
viatura, eu necessito, por gentileza, como fiscal, como parlamentar
fiscalizador das ações e do dinheiro público, da quantidade de viaturas,
se foram compradas ou alugadas, o chassi e a placa de cada viatura e o
destino de cada viatura, pedi em dezembro, já estamos no final de
setembro e até agora nada. Deputado Zé Inácio, V. Ex.ª que elogiou a
entrega de chaves de viaturas, por gentileza, me traga a relação das
viaturas com chassi e a placa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem, eu participei
de uma importante audiência popular no Bairro da Cidade Olímpica,
tivemos a oportunidade de ouvir lideranças de diversos segmentos da
região e de outros bairros também que são adjacentes daquela grande
região que é a Cidade Olímpica, com mais de 200 mil habitantes, é o

maior bairro de São Luís do Maranhão, é o maior bairro do estado do
Maranhão é a Cidade Olímpica. E ali tivemos a oportunidade de ouvir
diversas reivindicações, que serão encaminhadas devidamente ao
Governador Flávio Dino e também ao Prefeito Edivaldo Holanda, mas
também ouvi o reconhecimento de trabalhos importantes que já
acontecem na região como, por exemplo, a regularização imobiliária
que é um trabalho gigantesco onde o cidadão passa a ter o direito a um
título de propriedade do seu imóvel. E aqui eu quero parabenizar a
juíza Luzia Nepomuceno que tem feito um grande trabalho em relação
a isso, em parceria com a Secretaria das Cidades. Quero parabenizar
também a Secretária Flavia Alexandrina e toda sua equipe por esse
trabalho gigantesco de enorme impacto social e econômico em toda a
região da Cidade Olímpica. Já foram entregues quase 04 mil títulos e
outros virão para que a população tenha o direito à titulação de suas
propriedades. Eu que conheço muito bem a história da Cidade Olímpica,
estive lá apoiando a luta desde o início, que eu era Presidente do
Sindicato dos Bancários quando o movimento de moradia, Deputado
Inácio, ocupou aquela área de maneira extraordinária. Um movimento
espontâneo da população, se organizaram e depois de muita luta
conquistaram o direito a moradia e hoje a Cidade Olímpica é o que é. E
na época o movimento de moradia recorria ao Sindicato pedindo apoio,
o Sindicato dos Bancários era o um dos principais apoiadores ao lado
do SINDSEP, dessas lutas por moradia aqui em São Luís do Maranhão.
Portanto quero aqui parabenizar o Governador, a sua equipe, a Secretaria
das Cidades por esse grande trabalho no que diz respeito à regularização
imobiliária. Mas quero endossar os pedidos da comunidade. Primeiro,
a questão do abastecimento de água, que até hoje é feito por meio de
poços que existem no bairro, mas que não são suficientes para atender
a demanda. Ontem mesmo um poço estourou, queimou a bomba e
estava lá a agonia da população mais uma vez sem água. Então é
preciso que a CAEMA faça um reforço grande na Cidade Olímpica em
relação ao abastecimento de água e também ao esgotamento sanitário,
que é outro grave problema principalmente na baixa, que é uma região
de alagamentos que acontecem sempre no período chuvoso por conta
de uma vala cujo problema é antigo e até hoje não foi resolvido. A
Secretaria de Cidades informou que está preparando um grande projeto
para aquela área de urbanização e nós vamos acompanhar esse trabalho,
porque realmente tem um impacto gigantesco para toda a região.
Também outro ponto muito enfatizado é o Mais Asfalto e nesse ponto
também o reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito na região,
mas vários bairros estão sendo esquecidos e vou fazer, por meio de
Indicação, ao Governador e ao Prefeito Edivaldo, a solicitação de inclusão
desses bairros. E outro detalhe importante, a reclamação que foi feita
em relação ao material utilizado na pavimentação asfáltica de alguns
bairros que já está acontecendo. Eu vou fazer a reclamação ao Secretário
de Infraestrutura para que ele observe o material, porque, segundo os
moradores, o material não é bom. Então é preciso que haja correção em
tempo para que a gente possa realmente ter um trabalho de qualidade
e que a gente não possa perder nas primeiras chuvas o serviço grandioso
que o Governador está fazendo em relação ao Mais Asfalto naquela
área da Cidade Olímpica. Finalmente, a questão da segurança pública.
Nós tivemos a presença do delegado de polícia, a presença dos
representantes do Batalhão da Polícia Militar, Cabo Campos, que
estavam lá. E agora tem um batalhão forte naquela área que cumpre um
papel estratégico. Nós ficamos lá 45 dias sem nenhum homicídio na
região da Cidade Olímpica. Agora, infelizmente, aconteceu um
homicídio, mas 45 dias já foi um feito importante. E se a Polícia continuar
fazendo esse trabalho, certamente nós vamos poder contornar os
problemas da segurança pública na região. Quero parabenizar toda a
equipe da Segurança Pública por esse grande trabalho, mas é preciso
reforço, principalmente nas áreas mais vulneráveis. E aqui o pedido já
foi formalizado junto à Secretaria de Segurança Pública. E nós vamos
insistir nessa pauta. Quero trazer esse relato, Senhor Presidente, e
dizer que esse trabalho vai continuar. Parabenizo a presidente da
associação, a nossa querida companheira Quênia, pelo grande trabalho
que faz ali na Cidade Olímpica. Essa luta vai continuar, porque é uma
luta de todos nós. Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu quero, a pedido do Deputado Braide, anunciar a
presença no nosso plenário do meu amigo Cláudio Azevedo, Presidente
do Sindicato da Indústria e Siderúrgica do Estado do Maranhão e Vice-
Presidente da FIEMA, e também anunciar o diretor de relações
institucionais da FIEMA, doutor Roberto Bastos. Os dois sejam bem-
vindos a esta Casa. Deputado Cabo Campos e Eduardo Braide ficam
transferidos para amanhã.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Antes de ser a votação da medida provisória nº 238/
2017, apreciaremos a emenda nº 002/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. É destaque nos termos do artigo 204, § 6, I do Regimento
Interno. Em votação a emenda. Para encaminhar a votação dessa
emenda, eu convido o Deputado Eduardo Braide por cinco minutos,
sem aparte, para usar a tribuna.

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. Senhores deputados, senhoras deputadas,
eu peço a atenção de vossas excelências. Nós apreciaremos agora a
Medida Provisória nº 238, que trata da alteração do programa Mais
Empresas. Essa Medida Provisória estabelece uma série de alterações
do programa Mais Empresas, que esta Casa já aprovou anteriormente.
E quando da apreciação dessa Medida Provisória na Comissão de
Constituição e Justiça, nós apresentamos uma única emenda, a que faz
a alteração no artigo 10, Deputada Graça Paz, dessa Medida Provisória.
O artigo 10 trata exatamente das competências do conselho deliberativo
que a Medida Provisória chama de CONDEP, que terá a
responsabilidade de analisar e aprovar os projetos de adesão aos
incentivos dessa Medida Provisória, cujas competências e atribuições
serão definidas em regulamento. Na forma e na sua forma original, o
conselho deliberativo é composto pelo Secretário de Estado de Indústria
e Comércio, que será seu presidente de acordo com os termos da
Medida Provisória, pela Secretária de Estado de Planejamento e
Orçamento, pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário de
Estado de Trabalho e Economia Solidária, esses são os únicos 4
membros do CONDEP. E o CONDEP, como bem estabelecido no
Artigo 10º, ele terá responsabilidade de analisar e aprovar todos os
projetos de incentivos fiscais com base nessa Medida Provisória, a
serem concedidos pelo Estado do Maranhão. E mais à frente no artigo
21 diz o seguinte: parágrafo único o CONDEP, é competente para
resolver as questões atinentes aos contratos formalizados no âmbito
dos programas PRODEIN, SINCOEX, Pró-Maranhão e Mais
Empresas. Portanto, senhores e senhoras deputados, esse conselho,
que é o CONDEP, vai ser responsável por analisar e deliberar sobre os
incentivos daqui para frente, após a aprovação dessa Medida
Provisória, mas também sobre todos os incentivos que já foram
concedidos às empresas, sobre os programas que o antecederam, que
antecederam o Programa Mais Empresa, o por quê da inclusão da
FIEMA? Primeiro porque essa Medida Provisória no Artigo 1º: trata
de forma muito clara de incentivos para a indústria e agroindústria do
Maranhão. Então, o representante maior das indústrias do Maranhão
é exatamente a Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA, que
congrega todos os outros representantes. E aqui, senhores e senhoras
deputados, eu quero trazer para vocês o exemplo de outros 3 Estados,
primeiro Estado: Paraíba, na Paraíba existe a Companhia de
Desenvolvimento da Paraíba, a quem compete, isso aqui é a atribuição
da Companhia da Paraíba, aprovação dos incentivos após a análise do
Projeto Econômico e Financeiro enviado pelos empresários ao FAIN,
que é administrado pela Companhia de Desenvolvimento da Paraíba. E
aí vem: o Conselho Deliberativo do FAIN é formado pelas seguintes
entidades: vários secretários de estado da Paraíba e Federação das

Indústrias do Estado da Paraíba. Outro estado: Sergipe. Lá, nós temos
o Conselho de Desenvolvimento Industrial, e para deixar claro, esse
não é um conselho, a exemplo do que acontece com o Conselho
Empresarial do Maranhão, que é apenas um órgão consultivo, não. É
um conselho que trata dos incentivos fiscais dos estados, e o Conselho
de Desenvolvimento Industrial da Paraíba tem em sua composição,
além de órgãos do Poder Executivo, representantes da Federação das
indústrias de Sergipe. Por fim, eu quero trazer como outro exemplo o
Estado do Mato Grosso que hoje é governado por um ex-procurador
da República, o senhor Pedro Taques, e que, portanto tem
evidentemente, assim como todos os conhecimentos da lei. Em Mato
Grosso, nós temos o Conselho Desenvolvimento Empresarial –
CEDEM, que trata exatamente dos incentivos fiscais dados pelo
governo do Mato Grosso e quem compõe o Conselho de
Desenvolvimento Empresarial do Mato Grosso: Exatamente um
representante da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso.
Portanto, senhores deputados, essa emenda nada mais, deputado Max
Barros, vai fazer que colocar as empresas maranhenses na discussão
da política de incentivos fiscais do Estado do Maranhão. Afinal de
contas, eu devo lembrar que, na semana passada, esta Casa aprovou a
Medida Provisória nº 240 que já se transformou na Lei nº 10.677, que
estabeleceu 30 anos de incentivo de isenção do ICMS para
empreendimentos de outros países, Deputada Nina Melo, que
estabeleceu 30 anos de incentivo de ICMS, Deputada Nina Melo, para
as indústrias que fabricarem cimento a partir da escória de siderurgia.
Ora, a gente sabe que o Governo do Estado busca atrair investimentos
dos chineses, dos iranianos, dos indianos e que tudo isso é bom, tanto
que contou com nosso voto. Agora, o que não podemos deixar são as
indústrias maranhenses de fora desses incentivos e de fora dessas
discussões. Portanto Senhor Presidente, só ressaltando, o Conselho, o
CONDEP, que apreciaremos agora a Emenda, continuará com os 04
representantes do Poder Executivo, a única coisa que nós estaremos
fazendo é incluir um representante das empresas maranhenses para ser
indicado por meio da Federação das Indústrias do Maranhão. Portanto,
tenho certeza que esta Casa haverá de aperfeiçoar o texto dessa Medida
Provisória aprovando a inclusão de um representante das empresas do
Maranhão, caso contrário, que não reclame depois quando as indústrias
maranhenses estiverem fechando, quando as empresas maranhenses
não aguentarem a concorrência dos incentivos fiscais que estão dando
para empresas de outros países, que não venham aqui depois reclamar
pela luta e sobrevivência dos empregos maranhenses. Portanto, quero
acreditar que esta Casa aprovará essa Emenda que não é minha, mas
pertence às empresas do estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Os Deputados e Deputadas...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Só encaminhar para que os
Deputados da Base do Governo fiquem de pé para rejeitar a emenda do
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Vou explicar para não ter dúvidas. Em
votação a Emenda do Deputado Braide. Quem for contra fica de pé,
quem for a favor da Emenda do Deputado Braide fique sentado. Então
21.

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 (questão de
ordem) - Com base no artigo 201, do Regimento, e até em respeito aos
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representantes da FIEMA que aqui estão, gostaria que fossem
registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Sua vontade será feita. Voto contrário de quem,
Deputado Braide?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Meu não,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Votos contrários, Deputados: Ana do Gás, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Dr. Levi, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, o Presidente não vota, Júnior Verde,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Valéria Macedo, Zé Inácio e Hemetério
Weba.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, agradeço a V. Exa pelo cumprimento do Regimento e
lamento que mais uma vez...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, matéria vencida. O Deputado Eduardo Braide já fez todos
os discursos possíveis.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem)
– Pela ordem. Eu estava falando aqui quando V. Exa. chamou a votação,
eu queria pedir a verificação de quórum

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, já foi votado, já foi discutido e realmente
não pode voltar mais atrás.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Na hora o meu
microfone, eu pedi, fiquei gritando pela questão de ordem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Próximo
ponto, Deputado Sousa, para o próximo ponto.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Matéria
vencida, Senhor Presidente, na próxima matéria ele pede.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei n.º 112/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré. Em discussão. O Deputado Bira quer discutir?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem)
– Senhor Presidente, mais uma vez pela ordem, quero pedir a verificação
de quórum também para esse Projeto de Lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Agora ouvi perfeitamente bem, vou zerar painel e ver
se tem quórum. Peço aos Deputados que confirmem suas presenças.
Deputado, existe quórum. Deputado Bira, V. Exa. vai discutir?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, eu queria me posicionar daqui mesmo da bancada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - À vontade, fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, apenas para chamar atenção para a
importância desse projeto que vai ser votado agora. Trata-se da isenção
de taxa de inscrição de concurso público para os eleitores convocados
e nomeados pela Justiça Eleitoral para funcionarem como mesários. Eu
conversei, dialoguei com a Justiça Eleitoral, sobretudo aqueles que
trabalham na mobilização de mesários para as eleições. Nós sabemos
que a justiça tem a prerrogativa de convocar, mas hoje a prioridade é o
serviço voluntário de quem quer ser mesário e esse projeto é apenas
um estímulo para que as pessoas possam aderir a esse programa de
voluntariado no que diz respeito ao trabalho de mesários, que vai
alcançar, sobremaneira, os jovens que estão nas Universidades, que
estão aí fazendo concurso público, que têm interesse em fazer concurso
público e que pode obter a isenção a partir do trabalho voluntário
enquanto mesário. Portanto, é um projeto relevante e que eu peço aqui
a Casa, a todos o apoio para que ele possa ser aprovado e encaminhado
com urgência para a sanção governamental. Senhor Presidente, eram
essas as minhas palavras. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem. Senhor Presidente, eu poderia
utilizar tempo para encaminhar esse projeto, mas acho que não há
necessidade. Eu queria só fazer uma ponderação à pergunta ao autor,
que é o Deputado Bira, porque eu já tentei aprovar projetos dessa
natureza que isenta taxas, mas foi julgado aqui na CCJ como
inconstitucional. Só para saber qual a diferença que esse projeto, como
um deputado consegue legislar em relação à isenção de taxas. Isso aqui
é uma novidade para mim. É inconstitucional esse projeto ou não,
Deputado Bira?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – O Deputado
Adriano, deve consultar a Comissão de Constituição e Justiça que já se
posicionou a respeito da legalidade do projeto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
obrigado, Deputado. Então essa é uma questão política, não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os Deputados e Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n.º
206/2017, Mensagem n.º 063/2017, de autoria do Poder Executivo,
Protocolo de Intenções da Amazônia. Em discussão. Em votação. Os
Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. A matéria vai ao 2º Turno. Projeto de Lei do ano de 2016,
de autoria do Deputado Vinícius Louro. O Deputado está ausente.
Fica transferido para amanhã. Projeto de Decreto Legislativo n.º 005/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 030/2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 035/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro. Está
ausente. Transferido para amanhã. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 044/2016, de autoria da Deputada Valéria Macedo. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno. Projeto de
Resolução Legislativa 004/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa n. º 029/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a
segundo turno. Requerimento nº 601/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso...
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de

ordem) – Presidente, pela Ordem, Deputado Rafael Leitoa. Só para
orientar o Bloco Unidos pelo Maranhão pela rejeição do Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
sentados e os deputados que reprovam esse Requerimento ficarão em
pé. Rejeitado. Requerimento nº 614/17, de autoria do Deputado Cabo
Campos, uma Sessão Solene. Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 626/17, de autoria da Deputada Nina Melo,
congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
623/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney. É uma Sessão Solene.
Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 626/17, de autoria
do Deputado Max Barros, congratulação. Em discussão. Em votação.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 627/17, de autoria do Deputado Edson
Araújo. Ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimentos nº 629, 630, 631, 632,633/2017, todos de autoria da
Deputada Nina Melo. Congratulações aos municípios de São Luís,
Axixá, Pinheiro, São José de Ribamar...

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 – Com a
autorização da Deputada, eu gostaria de subscrever os requerimentos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Você autoriza, Deputada? Autorizado. Deputado Max
Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Em primeiro
lugar, eu queria parabenizar a iniciativa da Deputada Nina,
parabenizando a Cidade de São Luís, a nossa cidade e gostaria de pedir
a autorização dela para subscrever também esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Autoriza, Deputada? Autorizado. Os deputados e as
deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 634/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, é
uma sessão solene. Em Discussão. Em Votação. Os deputados e as
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 635/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
sessão solene. Em Discussão. Em Votação. Os deputados e as deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
641/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, uma sessão
solene. Em Discussão. Em Votação. Os deputados e as deputadas que
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 645/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, congratulação. Em
Discussão. Em votação...

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Só com a autorização do autor, Deputado Wellington, eu
gostaria de subscrever também o presente requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Autoriza, Deputado? Autorizado. Os deputados e as
deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 652/2017, de autoria da Deputada Valéria Macedo, uma
sessão solene. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 653/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO –
Presidente, eu quero pedir ao Deputado Wellington para subscrever o
requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, autoriza? Deputado Júnior Verde, autoriza?

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Autorizo,
Senhor Presidente, e a todos que queiram subscrever...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – É de Júnior Verde ou de Wellington do Curso. Qual é o
requerimento?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – É o da
Raquel Dodge, parabenizando por assumir a o cargo de Procuradora-
Geral da República.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – É o 645?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – É o 702/
2017.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não, ainda vai ser votado. Requerimento 654/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, congratulação. Em discussão.
Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento 658/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. Informação ao Tribunal das Contas do Estado sobre o
FEPA. Inscrevo para discutir o Deputado Braide, 10 minutos, com
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, peço
a atenção do Deputado Rafael Leitoa porque talvez ele até mude de
opinião em relação à orientação dele. Esse é um requerimento, senhores
e senhoras deputadas, que nada mais é que esta Casa solicitando para
encaminhar uma consulta, Deputado Edilázio Júnior, acerca da
regularidade dos decretos que retiraram o recursos do FEPA. Ora, o
órgão de controle competente para dizer se o ato foi ou não foi irregular
ou regular é o Tribunal de Contas do Estado, juntamente com a Secretaria
da Previdência, ligado ao Ministério da Fazenda do Governo Federal,
a quem compete fiscalizar os atos dos regimes próprios de Previdência
Social. E o que nós estamos fazendo aqui? Apresentando um
requerimento ao plenário desta Casa para que esta Casa autorize um
encaminhamento de uma consulta, tão e simplesmente isso, senhores e
senhoras deputados. Até porque há um ditado que diz quem não deve
não teme. E sobre esse assunto de remanejamento orçamentário do
FEPA, eu já ouvir falar em factoide, já ouvir falar em denúncia vazia, já
ouvir falar em tudo que podia fazer. Portanto eu vou retirar essa
discussão do campo político de quem está certo ou está errado, se é um
lado ou é outro, e não vou fazer juízo de valor. W pedir a esta Casa que
aprove, Deputado Max Barros, há quem realmente de direito pode dar
uma opinião sobre esse assunto, que é exatamente o Tribunal de Contas
do Estado, que compete julgar a regularidade dos atos do Poder
Executivo nesse caso. Portanto o requerimento, e eu vou ler a vossas
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excelências, é para que seja encaminhada consulta ao Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão - TCE e à Coordenação Geral de Atuária
Contabilidade e Investimentos, vinculada a subsecretaria de regimes
próprios da Previdência Social, acerca da regularidade. E aí vem: nós
tivemos dois decretos baixados pelo Poder Executivo. O primeiro:
Decreto 33.192, publicado no Diário Oficial do Poder Executivo no
dia 07 de agosto desse ano, que remanejou 29 milhões do FEPA; e o
Decreto 33. 298, publicado no Diário Oficial do Poder Executivo do
dia 05 de setembro de 2017, que remanejou trinta e dois milhões,
novecentos e noventa e quatro mil e cento e quarenta e sete reais do
mesmo fundo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
já, Deputado Max Barros. No primeiro momento, o dinheiro, o recurso
orçamentário foi remanejado ao Programa Mais Asfalto e, no segundo,
para uma série de atividades do Poder Executivo. E aqui deixo muito
claro no nosso pedido de consultas o seguinte, tendo em vista o disposto
no artigo 1º, Inciso III, da Lei Federal 9.717 de 98 e demais legislações
aplicáveis ao tema. Portanto, Deputado Edilázio, se tem um
Requerimento que eu tenho certeza que a base do Governo vai aprovar
é esse por um simples motivo, Deputado Edilázio, porque quem não
deve não teme. Então se o Governo entende que foi regular o ato, se o
Governo entende que não houve nenhuma situação que não deveria
estar de acordo com a legislação previdenciária e, sim, entende que
tudo está conforme a lei, não vejo outro motivo, Deputado Max Barros
para que não seja aprovado esse pedido de encaminhamento de consulta
que, diga-se de passagem, está previsto na lei Orgânica do Tribunal de
Contas, inclusive , na possibilidade do nosso Regimento Interno.
Concedo um aparte ao Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) -
Deputado Eduardo Braide, Vossa Excelência oferece a esta Casa uma
oportunidade de esclarecer a legalidade do remanejamento do dinheiro
do FEPA, que é o dinheiro dos aposentados para outras atividades.
Vossa Excelência, de maneira responsável, manda consultar o órgão
que tem poder para dizer se esse remanejamento é legal ou não. Se for
legal em termos jurídicos, pode ficar ok; mas se for ilegal, é o momento
até de o Governo retornar este dinheiro para o FEPA. Essa uma
oportunidade que o Governo tem de fazer a coisa de maneira clara. E o
Tribunal de Contas tem competência para fazer esse esclarecimento.
Isso no aspecto legal. Agora do aspecto do mérito do assunto, de fato
eu acho que foi um equívoco remanejar dinheiro do FEPA para asfalto.
Porque embora seja orçamento, esse orçamento é uma expectativa de
arrecadação. No momento que você remaneja o orçamento para outra
atividade como asfalto, é porque o dinheiro vai acontecer e vai ser
aplicado para o asfalto. Então de fato você está tirando dinheiro do
FEPA para asfalto. E o FEPA todos nós sabemos que é deficitário.
Este ano pode pagar o dinheiro dos aposentados, mas daqui a 05, 10
anos não vai pagar mais. Então nada mais prioritário do que o dinheiro
do FEPA e se a Assembleia votou a lei orçamentária e esse dinheiro
estava destinado para o FEPA é um equívoco, quanto ao mérito, você
tirar dinheiro dos aposentados para fazer asfalto. E quanto ao aspecto
legal, V. Exa dá uma oportunidade inclusive para verificar, por meio do
órgão competente que é o TCE, se é legal esse remanejamento ou não.
E se for ilegal, o Governo pode até rever e recolocar no orçamento esse
recurso que foi tirado do FEPA. Então parabenizo V. Exa, por essa
iniciativa. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Max Barros e trazendo em números, traduzindo em
números, Deputado Max Barros, o que V. Exa acaba de dizer, a LDO,
Lei de Diretrizes Orçamentárias que já foi publicada, já estabelece,
Deputado Edilázio Júnior, que no ano passado o FEPA foi deficitário
em R$ 159 milhões e no ano retrasado em R$ 117 milhões. Esses dados
são oficiais, estão publicados na LDO. Então não acho que...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concedo,
Deputado Edilázio Júnior. E veja que para encaminhar essa discussão,
não estou nem fazendo juízo de valor, não estou trazendo as normas
da Secretaria de Previdência do Governo Federal, não estou trazendo a
cópia da Lei Federal, estou simplesmente pedindo que a Assembleia
cumpra a sua atribuição. Qual é? Consultar o órgão que é de controle,
para dizer se o ato foi regular ou não foi regular. Concedo o aparte ao
Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Eduardo, extremamente razoável e plausível o seu
questionamento e ninguém melhor do que o Tribunal de Contas do
Estado para falar se é correto ou não. Pode-se recordar no começo do
mandato do Governador Flávio Dino, que houve o questionamento
com a Comissão Central de Licitação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Inclusive
que eu entendia de forma diferente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – V. Ex.ª
entendeu de forma diferente, eu tinha um entendimento em dizer que
ela era ilegal, a forma como estava formada a Comissão de Licitação do
Estado, fizemos o questionamento ao Tribunal de Contas do Estado e
de lá veio à resposta dizendo que a forma como estava formada era
ilegal. Então nada melhor que o Tribunal de Contas se manifestar,
dizendo: ‘olha, pode pegar o dinheiro dos aposentados para fazer
asfalto sonrisal. Olha, não mexa com o dinheiro dos aposentados que
isso vai fazer falta lá na frente’. Então acho justo que esta Casa aprove
esse Requerimento por ser uma coisa técnica, que não tem... não estou
falando de Governo ou de Oposição é algo que vamos fazer um
questionamento ao órgão competente, que é o Tribunal de Contas do
Estado. Então vamos aguardar e espero que os nossos pares aqui
possam aprovar o referido questionamento. E para fazer o registro
também, Deputado Eduardo, que fico muito sentido com relação à
FIEMA de não poder fazer parte desse Conselho que o Governador
está criando, isso mostra que é um Governo pequeno e um Governo
pequeno tem atitudes pequenas. Esse tipo de coisa de tirar uma entidade
de classe representativa, que tinha ali para enriquecer um debate, para
enriquecer querendo ou não um colegiado e ele pega e trabalha aqui
parlamentar por parlamentar para que não vote pela Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão, a gente vê isso com tristeza e
mostra a pequenez do Governo Flávio Dino.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Deputado Edilázio. Só ainda em relação a este tema, Deputado Edilázio,
lembrar que em todos os outros Estados que eu consultei tem um
representante da Federação das Indústrias. Mas aqui, no Maranhão,
como reina o comunismo, é partido único. Aqui tem que ser um
pensamento de que ninguém pode discordar. Mas, passando ao ponto
aqui, que é exatamente o Requerimento n.º 658. Concedo um aparte ao
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Eduardo Braide, eu fico a refletir, Deputado Edilázio, que
fez um aparte antes de mim das nossas atuações parlamentares, pelo
amor de Deus, o que nós estamos fazendo? Solicitando informação.
Pelas nossas atribuições parlamentares, nós temos atribuição da
fiscalização externa. É algo tão simples, ninguém está fazendo nada
demais. O meu requerimento 611, hoje, foi vetado, foi barrado. Como
se falava tanto em mudança, falava tanto em transparência e hoje o que
se observa no Governo do Estado, na base do Governo nesta Casa é
simplesmente o embarreiramento. Estamos solicitando algo tão simples:
informações. Se não está fazendo nada de errado, por que não ceder e
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não liberar essas informações? Nós não temos nem a possibilidade de
fiscalizar. Então estão subjugando as nossas ações. É lamentável como
a cada dia que passa fica, inclusive, mais difícil de se exercer atividades
parlamentares no Estado do Maranhão. Primeiro, que não tem Emendas
Parlamentares para todos os Deputados. Segundo, porque não se pode
solicitar cópias de documentos, não pode solicitar fiscalização. Solicitei
agora e fui barrado. Solicitei um documento, Deputado Eduardo Braide,
desde o ano passado, dezembro do ano passado e nada, simplesmente
inertes, omisso. E é um descaso com esta Casa, é um descaso com o
parlamento estadual. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
não é um apêndice do Governo do Estado do Maranhão, não é um
puxadinho do Executivo, não é apêndice do Executivo. E eu quero
saber até quando nós vamos ficar nessa lenga-lenga, solicitando no
mínimo respeito e informações ao Executivo. Deputado Eduardo Braide,
mais uma vez parabéns. E eu acredito, diante de tantas justificativas,
alegações, solicitações que a base do Governo possa ceder e liberar as
informações por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Wellington do Curso. E como disse agora, Senhor
Presidente, para finalizar a minha discussão, se tem um requerimento
que eu sei que vai ser aprovado é esse, Deputado Edilázio. Porque isso
aqui não é uma representação. Poderia ter sido uma medida adotada,
mas eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou pedindo é para que
esta Casa realize uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, para
dizer se o ato foi regular ou se não foi regular. Se foi regular, ótimo.
Então o Governo vai poder continuar remanejando recursos do FEPA
sem nenhuma preocupação. Embora eu acho que no mérito está errado.
Se foi não regular, vai dar oportunidade de o Governo do Estado
devolver o remanejamento orçamentário ao FEPA e evitar que aconteça
essa situação daqui para frente. Até por conta do caráter deficitário
que está exposto na lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, senhores
e senhoras deputados, finalizo essa discussão na certeza que
aprovaremos esse requerimento, uma vez que se trata tão somente de
uma consulta a ser realizada aos órgãos de controle, tanto ao Tribunal
de Contas do Estado, como à Secretária da Previdência do Governo
Federal.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, a Liderança do governo encaminha pela rejeição do
requerimento e a posteriori, eu farei as considerações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, tem que submeter ao plenário. Os deputados
e as deputadas. Vamos primeiro, se aprova ou não o pedido de votação
nominal feito pelo deputado Braide, os que não aprovam fiquem em
pé; os que aprovam fiquem sentados.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
aprovado, votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quer contar, deputado, conte aí. Deputado, está
rejeitada, só tem 5 votos contados.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Contraste
visual, deputado, por favor.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Presidente,
só para registrar, este é o governo da transparência, que recomenda
contra o planejamento do FEPA e vota contra a votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Os que forem a favor fiquem sentados; os que forem
contra fiquem de pé. Em votação. O Requerimento 658/2017, Deputado
Eduardo Braide. Rejeitado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – É, senhor
presidente, não tem mais aquela...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
presidente, matéria vencida. Por favor...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento 660, 661 de autoria do Deputado Zé
Inácio, congratulação aos municípios de Pinheiro e São Luís. Em
discussão, em votação, os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Requerimento Nº 665, 666/2017,
de autoria do Deputado Júnior Verde, em congratulação aos Municípios
de Nova Olinda do Maranhão e a Cidade de São Luís, respectivamente,
em discussão, em votação os deputados que aprovam permaneçam
como estão, aprovado. Requerimento 668/2017, de autoria do Deputado
Edson Araújo, está ausente. Requerimento 669/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide. É uma Sessão Solene. Em discussão. Em
votação. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento 1.675/2017, de autoria do
deputado professor Marco Aurélio. É uma sessão solene. Em discussão.
Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento N.º 667/2017, de autoria do
deputado Edson Araújo, está ausente. Requerimento 678/2017, de
autoria do deputado Wellington do Curso, de Congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento N.º 679/2017, de
autoria do deputado Wellington do Curso. Congratulação. Em discussão.
Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento N.º 681/2017, de autoria do
deputado Sérgio Frota. Em discussão. Em votação. Os deputados e as
deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, peço a autorização ao deputado Sérgio Frota para subscrever
o requerimento de congratulação a Tuntum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Se não houver objeção, seu nome está incluído.
Requerimento n.º 682/2017, de autoria do deputado Sergio Frota e
Júnior Verde. Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados
e as deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento N.º 683/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota.
Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
684/2017, de autoria do deputado Sergio Frota, congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 685/2017, de
autoria do deputado Adriano Sarney, é uma Sessão Extraordinária. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, eu queria pedir permissão ao deputado Adriano Sarney,
Eduardo Braide que requer que se realize sessão especial, dia 04 de
outubro, de 25 anos do Círio de Nazaré para subscrever, Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada, é o próximo item agora. Requerimento nº
689/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide, uma Sessão
Especial. Deputado Eduardo Braide, V. Exa. autoriza?
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – A deputada

Valéria e a todos que assim desejarem.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, eu queria subscrever também, deputado Bira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O deputado Braide já autorizou todos os deputados
que queiram subscrever que não há problemas. Em discussão. Em
votação. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 690/2017, de autoria do deputado
Eduardo Braide, Sessão Extraordinária. Em discussão. Em votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 692/2017, de autoria do deputado Sousa
Neto, é uma convocação do Secretário.

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

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Encaminho
pela rejeição do requerimento, o Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, pela Ordem. Senhor Presidente, o deputado não se encontra
em plenário, então deveríamos postergar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Tem razão, Deputado. Fica para amanhã e também o
nº 695. Requerimento nº 699/2017, de autoria do deputado professor
Marco Aurélio (lê). Fica prejudicado porque a sessão já ocorreu.
Requerimento nº 698/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 700/2017, de
autoria do deputado Júnior Verde (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 701/2017, de autoria da deputada Valéria
Macedo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
702/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, eu peço para subscrever esse requerimento do deputado
Wellington, 702, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Se não houver objeção do deputado Wellington, será
aceito o seu pedido.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO –
Deputado Wellington, eu também queria subscrever.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Deputada Nina
Melo?

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ – Deputada Graça
Paz, Presidente, para subscrever também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está à disposição de todos os Deputados, segundo o
Deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Os
Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 707/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os Deputados e
Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

Requerimento n.º 708/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, de
congratulação. Em discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
709/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, de congratulação. Em
discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento...

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Se a Deputada autorizar. Está autorizado. Requerimento
n.º 711/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, sessão
extraordinária. Em discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
712/2017, de autoria do Deputado Marco Aurélio, sessão
extraordinária. Em discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
718/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney. (lê). Em votação.
Os Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos n.º 719 a 723/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota, todos em congratulação aos municípios Vitorino Freire,
São Domingos, Cantanhede, São José de Ribamar e Axixá,
respectivamente. Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
e Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 694/2017, de
autoria do Deputado Sousa Neto. Ausente. Transferido para amanhã.
Requerimento n.º 703 e 710/2017, de autoria do Deputado Hemetério
Weba, justificativa de falta. Deferido. Requerimento n.º 713/2017, de
autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, justificativa de falta. Deferido.
Requerimento n.º 714/2017, de autoria do Deputado César Pires,
justificativa de falta. Deferido. Requerimento n.º 715/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, de Pesar. Deferido. Requerimento nº
716/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. (lê). Deferido.
Requerimento nº 717/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. (lê) Indeferido...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington para uma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Recorrer ao plenário, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Será incluído na Ordem do Dia de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Eu sei que já é matéria vencida, mas eu acredito que a Mesa
deve analisar essa situação, porque nós tínhamos um Requerimento
para apreciar de autoria do Deputado Sousa Neto e fomos alertados
pelo Deputado Adriano que o Deputado não estava em plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para
deixar registrada a diferença de tratamento: o Deputado Rafael Leitoa
pode falar depois de matéria vencida...
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pelo painel
já encerrou, deputado, já encerrou a votação. V. Ex.ª que quer constranger
colega em plenário. Eu não vou permitir...

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu sei,
Presidente, só aqui para registrar a correção do painel eletrônica.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Rafael, é matéria vencida Rafael. Muito obrigado Rafael, matéria
vencida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Medida Provisória. Está incluído na Sessão de amanhã
as Medidas Provisória nº 251, 252/2017 ambas de autoria do Poder
Executivo, Mensagem nº 075 e 077/2017. O Requerimento nº 724/217,
de autoria do deputado Adriano Sarney e o Requerimento nº 725/2017
de autoria Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem. Senhor Presidente só para
confirmar que hoje, às 15h, nós teremos um ônibus que vai se deslocar
daqui até o Terminal Ponta da Madeira para vistoria do serviço de
ferryboat. Uma iniciativa do Deputado Júnior Verde e que vai ser
executada pela Comissão de Assuntos Municipais. Então todos os
deputados, sobretudo, os baixadeiros, que tiverem interesse, o ônibus
vai sair às 15h aqui da Assembleia, e nós vamos nos encontrar na Ponta
da Madeira às 15h30, no Porto Ponta da Madeira, a gente se encontra
lá. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O Deputado deu todas as condições necessárias para
que essa visita seja realizada.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio por 30 minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, toda imprensa, os que acompanham a sessão pela TV
Assembleia, pela rádio Assembleia, pelo aplicativo. Hoje é um dia
especial em que o Governador Flávio Dino completa mil dias de gestão,
mil dias de Governo. E nesses mil dias de Governo, Senhor Presidente,
eu faço questão de vir destacar desta tribuna ações estruturantes, obras
que têm mudado a vida da população maranhense, que têm reforçado a
palavra principal que o Governador Flávio Dino pregou, a esperança.
Ações que mostram uma seriedade deste Governo que em mil dias já
inaugurou 500 obras. 500 obras em mil dias. E de agora que muitas
obras, sobretudo no programa Escola Digna, em que muitas das escolas
são na zona rural tiveram dificuldades de acesso para fazer, esse ritmo
de inaugurações se intensifica, amanhã mesmo tem inauguração de
mais duas escolas dignas, lá em Bom Jesus das Selvas, Deputado Bira.
São ações que mostram um contraponto a todo Brasil, onde os Estados
estão em grandes dificuldades, onde saiu agora mesmo uma matéria no
Valor Econômico que os Estados do Brasil reduziram os investimentos
em mais de 15 % e o Estado do Maranhão aumentou seus investimentos
em 17%. É um contraponto. Falar dessas obras para mim é fácil, falar
dessas obras é agradável, falar delas, ainda que seja nesse tempo de
meia hora, é fácil. Negar essas obras é mais fácil ainda, fazê-las é que é
o grande desafio que o Governador Flávio Dino tem conseguido
concretizar. Eu quero discorrer exatamente nesse eixo em que temos

hoje obras para todo canto, obra em todo lugar, uma gestão que tem um
ritmo de trabalho afinado nas mais diversas pastas, muitas conquistas
para celebrar nesses mil dias de governo. Destaco na educação o
programa Escola Digna, programa revolucionário, programa que já
conseguiu melhorar mais da metade da rede escolar do Estado do
Maranhão, da rede estadual, reconstruindo, reformando, melhorando a
autoestima dos alunos com ambientes dignos, mas também construindo
escolas para comunidades em que ao longo dos governos passou como
sendo comunidades invisíveis. Escolas substituindo escolas de taipa
cobertas de palha. Aquela escola que humilha o aluno, que tira a dignidade
do aluno, Governador Flávio Dino construindo verdadeiras escolas
dignas em que o aluno se sente motivado, sente que está sendo cuidado
e que ele merece uma oportunidade. Passa a acreditar mais na educação,
em si mesmo. Até o final do ano que vem serão 300 escolas dignas. Até
o final desse ano 200 escolas. Amanhã, duas escolas sendo inauguradas,
lá em Bom Jesus das Selvas, como eu já disse, mas toda essa
estruturação da rede de ensino do Estado não vem desacompanhada de
um fortalecimento pedagógico, a motivação, a preparação dos
professores e dos alunos onde hoje não se trabalha sem metas. A
Secretaria Estadual de Educação, muito bem conduzida pelo Secretário
Felipe Camarão, tem metas a serem alcançadas, não é simplesmente
terminar o ano letivo. Por meio do Plano Mais IDEB traz um
planejamento e desafios para serem cumpridos. Isso já tem ajudado a
melhorar os índices da qualidade de ensino de nosso Estado. Isso traz
o aluno motivado para não parar quando terminar o ensino médio, traz
o aluno motivado para sonhar com o mercado de trabalho, para sonhar
com a Universidade e falando em mercado de trabalho não poderíamos
deixar de destacar, Deputado Bira, um dos principais pontos na
educação do Governo Flávio Dino, erguer uma rede de ensino em
tempo integral. Nesses mil dias uma forte rede se ergueu, no estado do
Maranhão, do ensino em tempo integral e que já são 18 escolas, 07 do
IEMA com educação em tempo integral, com ensino médio integrado
ao técnico que prepara o aluno para o vestibular, para continuar os
estudos e prepara também para o mercado de trabalho agora,
fortalecendo as vocações de cada região. Mas também as escolas em
tempo integral da rede da SEDUC, que já são 11. Lá em Imperatriz, no
início do próximo ano letivo, vai ter a primeira escola em tempo integral,
nossa cidade nunca teve. E como isso tem motivado os estudantes. Os
estudantes de Pindaré, Deputado Bira, V. Exa que participou muito da
concepção dessa ideia, da implantação dessa ideia, os estudantes de
Pindaré estão ganhando campeonatos de robótica internacional. Olha a
confiança, a palavra-chave é essa, a confiança que o aluno passa a
sentir quando ele tem os meios adequados para seguir na vida, para
realizar o seu sonho.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Concedo a palavra ao Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, quero cumprimentar V. Exa pelo
pronunciamento e aproveitar esse ponto da educação, que nesses mil
dias de Governo do Governador Flávio Dino, só não vê as mudanças
quem não quer. Nós sabemos o quanto o Governo tem avançado,
apesar desse momento de crise profunda no que diz respeito a economia
do país, as dificuldades que passam os Estados e também os municípios.
E em matéria de educação, V. Exa fala das escolas de tempo integral, eu
falo do IEMA, do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, cujas
escolas plenas todas são em tempo integral e agora já temos 07
funcionando, tem previsão de mais 07 para 2018. E sabemos que o
Governador encontrou o Governo com zero escola em tempo integral,
não existia praticamente. E agora, finalmente, nós temos um trabalho
iniciado, coisa que o Ceará já fez e hoje tem quase 200 escolas em
tempo integral. Pernambuco tem mais de 200 e nós não tínhamos nada,
e agora começamos a ter. Então estamos no caminho certo, esse é o
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caminho que muda a vida das pessoas. E no que diz respeito a educação,
é o maior investimento do Governador, do Governo do Estado é
exatamente na área de educação. E aí V. Exa traz esses elementos que
mostram e comprovam que vamos prosseguir esse trabalho, seja na
educação, seja na infraestrutura com o Mais Asfalto, seja no que diz
respeito também à questão da Segurança Pública cujos indicadores
nunca foram tão positivos, apesar da crise. Então por tudo isso eu
cumprimento V. Exa e, mais uma vez, reafirmo, acima de tudo esse
Governo está no caminho certo. Se os Governos passados fizessem o
mesmo, em 50 anos, o Maranhão era um paraíso. Infelizmente não
fizeram. Mas nunca é tarde para a gente começar e começamos agora
com o Governador Flávio Dino. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Bira. Concedo a palavra a Deputada Francisca
Primo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Em
seguida, Deputado Marco, se puder me conceda o aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Concedida a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Após o
Deputado Rogério, Deputado Marco Aurélio, Deputado Rafael, por
favor.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Ok, Deputado Rafael e em seguida a Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (aparte) –
Deputado Marco Aurélio eu quero lhe parabenizar por esse seu
pronunciamento e dizer também que todos nós estamos vendo um
governador que vai a todos os municípios, onde nenhum governador
andou. Foi o que eu falei quando ele inaugurou as duas escolas lá em
Buriticupu, porque em Buriticupu nunca tinha ido um governador
num povoado da nossa região, como eu sei que em várias cidades ele já
tem ido. E é o primeiro governador que vai a todos os lugares. Então
isso é importante. Já foram três escolas inauguradas em Buriticupu. E
também eu quero falar aqui que essas escolas são muito importantes,
porque a criança ela está indo para a escola é a primeira escola dessa
criança. Então se a criança tem uma boa escola, ela vai ter mais vontade
de ir para essa escola. E também eles têm que ver que a boa escola não
é só privilégio de quem mora na cidade, é um privilégio de quem mora
no interior e no povoado também ter uma boa escola uma boa estrutura
para estudar. E isso nós temos que levar em consideração, porque a
educação começa na primeira infância dessas crianças que estão indo
pela primeira vez para a escola. E outra questão importante que eu
acho no Governo Flávio Dino é a questão do restaurante popular, da
segurança alimentar e nutricional, que é muito importante para todos
nós. Já foram vários restaurantes inaugurados no Estado do Maranhão.
Amanhã também será inaugurado um em Santa Luzia. Então o
Governador Flávio Dino está de parabéns por estar preocupado com a
questão da segurança alimentar e nutricional. E esse restaurante não dá
só alimentação, mas ele dá curso de capacitação também e também
compra do produtor daquele pequeno produtor da agricultura familiar.
Então isso também é importante. Em Buriticupu, amanhã, ele vai
inaugurar as cisternas que servem àqueles povoados que não tem água,
porque nós sabemos que no nosso Estado, na nossa região é muito
difícil a profundidade dos poços artesianos. Então essas cisternas vão
ajudar as pessoas que moram num povoado, porque nem sempre tem
água. E vai ajudar não só no consumo, mas também na produção de
pequenas hortaliças. Então isso é importante tanto para o consumo
como para vender essas hortaliças. São várias coisas, porque se a gente
for falar, é o dia todo. Então o Governo Flávio Dino vem mostrando
que é possível mudar o Estado do Maranhão em todas as áreas. Na
questão da saúde, são vários os hospitais inaugurados tanto na nossa

região como em Imperatriz. Eu faço parte da regional de Imperatriz, os
nossos municípios, Santa Inês também é a cidade que faz parte da
nossa caminhada, são vários hospitais inaugurados no Estado do
Maranhão. Então eu parabenizo mais uma vez a V. Ex.ª pelo seu
pronunciamento e também ao Governador Flávio Dino, que está no
rumo certo. Essa é a melhor maneira de se governar. Então vamos
seguir em frente. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Permita
um aparte, Excelência?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado pela contribuição, Deputada Francisca. Deputado
Edivaldo...

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Deputado
Marco Aurélio, eu gostaria de um aparte também...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu concederei a V. Exas. na sequência: primeiramente, Deputado
Rogério, que já tinha solicitado, depois Deputado Rafael, já concedo a
V.Exa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
– Deputado Marcos, parabéns pelo seu pronunciamento, hoje V. Exª
funciona como um porta-voz da nossa bancada, trazendo as ações do
nosso Governo nesses mil dias, e aqui eu queria fazer alguns destaques,
para somar ao pronunciamento de V. EXª, para enriquecer mais, não
que seja necessário, mas é importante que a gente some dados, para
que as pessoas, que é a opinião pública, que é a população do Maranhão
tenha certeza, tenha consciência do grande trabalho que o Governador
Flávio Dino vem fazendo à frente do Governo do Estado. E aqui eu
queria, Deputado Marcos, entrar na questão econômica do Estado e
principalmente num momento como esse, em que o Brasil passa por
uma crise sem precedentes na economia, o Estado do Maranhão, apesar
de ser um Estado pobre, ele foi considerado, por exemplo, por um
estudo da Firjan, apontou o Maranhão como a segunda melhor situação
fiscal do Brasil. O Jornal Valor Econômico fez uma previsão para o
ano de 2018, onde o Maranhão crescerá 3,1%. Deputado Marcos, esse
mesmo estudo aponta um crescimento entre 0,2 e 0,3 para o país, se
nós usarmos esse número, nós vamos crescer dez vezes mais do que o
Brasil, em relação ao restante do Brasil, então isso mostra a preocupação
do Governador Flávio Dino, os caminhos que nós tomamos que foram
corretos, os ajustes que foram necessários para que a gente tivesse
essa situação que hoje se traduz em investimentos e infraestrutura, em
saúde, em educação, nós nunca tivemos tantas promoções, hoje é o
recorde de efetivo da Polícia Militar, mais de 12 mil homens entre
Polícia Civil e Militar, nunca se investiu tanto em segurança pública
como agora, hospitais regionais, esse sim, podem, Deputado Marco,
infelizmente foi feito um planejamento equivocado e nós temos que
corrigir esse planejamento feito pela gestão anterior da saúde, então eu
tenho certeza, e o pronunciamento de Vossa Excelência tem
demonstrado isso, que nós estamos no caminho certo, então parabéns
pelo seu pronunciamento e parabéns ao governo Flávio Dino.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Rogério, concedo a palavra ao deputado Rafael
Leitoa e em seguida, deputada Valéria e depois a deputado Edivaldo e
depois o deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela
iniciativa, realmente mil dias é uma data marcante e temos muito
realmente a comemorar. Eu queria citar alguns feitos desse mil dias do
Governador Flávio Dino, mas eu queria citar, em especial a retomada
de uma série de obras inacabadas em nosso estado que foram
reconstruídas e entregues à população, por exemplo os macrorregionais,
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esse último de Balsas para atender o Sul do Maranhão como o todo, os
hospitais que foram entregues que estão funcionando e que nós não
tínhamos hospitais macrorregionais, os IEMAs e aí eu falo
especificamente de todos o que eu conheço, bem que é da cidade de
Timon, que há 7 anos a população de Timon esperava aquela escola e
o Governador Flávio Dino recomeçou a obra e entregou à população
colocando o IEMA como curso profissionalizante em educação, em
tempo integral. As escolas em tempo integral, bem lembrado aqui pelo
deputado Bira, mas eu queria também colocar, deputado Marco Aurélio,
o que a deputada Francisca colocou, ninguém vê, ninguém via um
governador andar pelos municípios maranhenses como o governador
Flávio Dino faz, não só na sede, na zona urbana, mas principalmente
também na zona rural porque aquilo que o cidadão não vê ele não pode
sentir e aquilo que ele vê obviamente que ele sente a necessidade da
população, por isso que tem aí o Água para Todos, por isso que tem o
Escola Digna, porque ele sabe para quem ele governa. E quando falo
isso também me refiro aos municípios que não têm infraestrutura, o
recurso necessário para cuidar da sua infraestrutura e ele traz aos
municípios maranhenses como o programa Mais Asfalto, como o
programa de Revitalização das Praças como fez em Matões, como fez
em Parnarama, como fez em Timon e que ontem saiu a matéria no
Jornal Nacional local, no Bom Dia Piauí, que lá é Bom Dia Maranhão
mas que passa em Teresina, na grande Teresina, elogiando a Praça São
José, que foi feito pelo Governo do Estado no município de Timon, em
parceria com o município, com a Prefeitura local. Elogiando como está
sendo bem cuidadas as praças e logradores públicos do nosso Estado.
Como aqui a Praça da Lagoa, Praça do Foguete, enfim, dando qualidade
de vida para a população. Então, Deputado Marco Aurélio, para não
estender muito, tem outros colegas para apartear, dizer que parabenizo
V. Ex.ª pelo pronunciamento e, sobretudo, o Governo Flávio Dino
pelos mil dias de governo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado. Concedo a palavra ao Deputado Edivaldo Holanda, depois
volto a Deputada Valéria.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
- Nobre Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª vai para a tribuna desta Casa
fazer uma reflexão importantíssima sobre os mil dias de governo do
Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino assumiu o
Governo do Estado jovem, debaixo da grande esperança de mudança. E
a proposta dele, candidato, é a proposta de mudança. E o que você vê,
e só quem não vê é a Oposição, é a mídia contrária, o que nós vemos é
a mudança no Estado: nas atitudes, nas decisões, nas iniciativas. Vocês
querem ver uma extraordinária mudança de atitude no Governo do
Maranhão presente nesses mil dias, é o tratamento dispensado à cidade
de São Luís do Maranhão. Mais uma vez faço a reflexão de que a
Oposição não gosta, que a mídia contrária não gosta dessa mudança,
dessa quebra de paradigma, do estender de mãos para a capital do
Estado, fazendo história contrária à história registrada até antes dos
mil dias, na crise que vivemos. O Prefeito de São Luís tem recebido o
carinho, a atenção, não somente o prefeito, mas o povo desta cidade, a
atenção cuidadosa do Governador, mostrando o espírito de mudança.
Se não fora essa determinação dentro dele de mudar, governar diferente,
nós aqui em São Luís estaríamos passando dificuldades maiores, porque
nós temos dificuldades. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior tem
imensas dificuldades. Eu dizia para o Deputado Sérgio Frota que nos
meses de junho e julho as transferências de São Luís caíram 40%. Se
não fora o estender de mãos, a ajuda do Governo do Estado, seria
muito difícil. Então eu quero ficar só com São Luís, com o Mais Asfalto,
com a parceria nas praças, na drenagem profunda, na mobilidade, uma
parceria saudável, feliz, bem vinda, aplaudida por esta capital.
Parabenizo V. Ex.ª por este pronunciamento de justiça e fiz questão de
fazer esse registro por ser também um registro de justiça dentro do
pronunciamento de V. Ex.ª. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Agradeço imensamente a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA - Deputado
Marco Aurélio, conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Já, já, Deputado Sérgio Frota. Agradeço imensamente a participação
do Deputado Edivaldo Holanda, com suas sabias palavras. Deputada
Valéria, eu vou só pedir aos colegas que ao apartearem o façam com
brevidade que eu tenho sete minutos apenas e ainda tenho que discorrer
sobre temas. Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, serei breve. Primeiro, quero parabenizá-lo
por mais uma vez subir a esta tribuna e falar das obras do nosso
Governador. Obras que são não são só estruturantes, mas obras também
que cuida da vida das pessoas que são estruturantes, claro, para vida
das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, como
cuidar, por exemplo, da saúde. Nós sempre falamos desde o início do
Governo Flávio Dino que há anos nós tentávamos um tratamento de
câncer para Imperatriz. E ,logo nos primeiros três meses, o Governador
autorizou o tratamento de radioterapia em Imperatriz, além das escolas
dignas. Eu estive agora mesmo em Estreito aqui num povoado lá de
Estreito, assentamento Corjan, presenciei a estrutura bem feita, bem
acabada da escola digna. E nós vimos também, além disso, os hospitais.
Estivemos agora em Balsas, quarta-feira, lá na inauguração do hospital
macro regional de Balsas com várias especialidades. Pessoas capacitadas
ali passarão por um seletivo. E a gente vê que todas as obras do
Governador são obras bem feitas. A segurança pública recebeu um
incremento muito grande. Antes, quando eu andava, e sempre andei
muito nos assentamentos, povoados, municípios mais distantes, a
gente quase não via policiamento. Hoje a gente vê muitos policiais,
viaturas novas, o aporte à segurança pública, um reforço muito grande
ao combate à violência contra mulher com a Lei Maria. Claro, temos a
patrulha Maria da Penha, Coordenação das delegacias, a lei do
Feminicídio, enfim, várias ações do Governador. Se a gente fosse falar,
Deputado, aqui, hoje, o dia seria pequeno de tantas obras importantes
que o Governador tem feito na área social, na área da educação.
Reclamam aqui da reforma das escolas do ensino médio, mas não se
olha para trás. Vamos olhar para trás e ver quantas escolas ficaram
anos e anos sem reforma. Ele não vai dar conta, é claro, de reformar
tudo em 2 anos. Claro que isso é um processo que vem caminhando e
vem sendo ampliado. Mas o que eu quero registrar aqui mesmo, além
de todas estas obras e benefícios que todos os Deputados estão o
aparteando e falando é que não há no Governo Flávio Dino nenhuma
evidência de corrupção, Deputado Marco Aurélio, isso é importante a
gente ressaltar. Até hoje, apesar de todas essas denúncias da Oposição,
não tem fundamento nenhum, o Governador não responde nenhum
processo de corrupção, nem no Judiciário e em nenhum órgão de
fiscalização. Nós sabemos que há uma aplicação correta dos recursos
dessas obras, desses programas, de ações sociais do Governo Flávio
Dino, não há nada, nenhuma denúncia dessa até agora mostrou
consistência, porque às vezes é levantado aqui, porque não há, não há
vestígio nenhum de malversação de recursos públicos no Governo
Flávio Dino. Não há provas nenhuma de corrupção, ao contrário, a
gente tem visto é que as obras são bem feitas, os recursos estão sendo
aplicados, por isso tantas obras em pouco tempo. Então, é importante
a gente registrar isso, eu agora mesmo coloquei no ano passado emendas
para o sistema de abastecimento de água, inaugurei duas, uma em
Grajaú e outra no Município São João do Paraíso. E olha, que obras
bem feitas. Uma estrutura bem feita da caixa, o poço com a vazão
grande, uma estrutura de concreto que segura o poço, de vazão do
poço, enfim, obra bem feita, obras com recursos que a gente vê que ali
foi aplicado totalmente o recurso e foi bem feito e que vai realmente
atender toda a população. Então, o que eu quero registrar é isso, além
de várias obras, é um governo, limpo, transparente. Não há indícios de
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corrupção, onde a gente vê que os recursos são aplicados realmente em
benefício do povo. Era isso que eu queria registrar, Deputado Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Concedo a palavra ao Deputado Othelino, em seguida, o Deputado
Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, quero ao cumprimentá-lo, pelo discurso,
em breve palavras, dizer que o Maranhão, hoje, das muitas diferenças
que têm do Maranhão do passado, é que o Maranhão, hoje, chama a
atenção do Brasil pelo lado positivo. É raro ver no Brasil, hoje, nesse
momento de crise financeira e política, um Estado como o Maranhão,
estado pobre, um estado que foi sucateado, durante algumas dezenas
de anos por um grupo que até há pouco mandava no Estado, e que hoje
tem um volume de investimentos que impressiona todo o Brasil. Esses
mil dias do Governo Flávio Dino, a não ser para aqueles que têm
saudade dos tempos que vivam às custas do erário, impressiona a
todos pela quantidade grande de investimento, pelo foco no público
que mais precisa, que são os mais carentes. Um governo que tem um
foco objetivo naqueles que mais precisam da ação do Estado, pela
forma transparente de administrar o Maranhão e por ter hoje destaque
nacional em razão do seu governo, da gestão e de suas posições políticas
muito claras. Hoje, Deputado Marco Aurélio, em qualquer roda no
Brasil que se fale sobre os Estados tem chamado atenção e tem destaque
o Governo do Maranhão que serve já de referência para muitos
Governadores. Então para nós que ajudamos a construir este Governo
é razão de muito orgulho compor a Bancada do Governador Flávio
Dino e fazer parte deste momento da construção de um Maranhão
para todos nós. Com relação ao passado basta comparar.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Verdade, Deputado Othelino. Deputado Sérgio Frota, o campeão.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, ao mesmo tempo em que parabenizo V. Exa
pelo discurso, quero me irmanar dessas suas palavras e dizer que na
área, que me trouxe à Assembleia, o esporte, que tenho que agradecer,
não só eu, mas todos aqueles que militam no esporte maranhense, ao
Governador Flávio Dino. Vou ser rápido, mas gostaria de dizer que
quando o Governador assumiu o Poder Executivo, e na mesma época
eu vim para a Assembleia, passei 02 anos como Vereador, se dizia que
a lei de incentivo não poderia ser usada para o futebol profissional. E
nos 03 anos, a saber em 2015, 2016, 2017, essa lei que é um dos
instrumentos mais fortes que temos de efetivação da política pública
de esporte foi utilizada para o futebol profissional. E muito por isso o
Sampaio hoje comemora o regresso a Série B. Então temos que
continuar apoiando, parabenizar o Governador, sabemos que temos
uma grave crise econômica em consequência de uma instabilidade
política que passamos no nosso país e mesmo assim o Governador
tem tido um olhar sensível para com o esporte, em especial o futebol,
2015, 2016, 2017. Este ano ajudou os clubes profissionais no
campeonato maranhense, inclusive o Cavalo de Aço, o clube da sua
terra e agora no campeonato brasileiro ele pôde ajudar, dentro das
condições do Governo, o Sampaio e o Moto do Maranhão. Então eram
essas as minhas palavras, dizer que continuo contando, eu e todos
aqueles que fazemos o esporte no Maranhão, com o apoio decisivo e
sincero do Governador Flávio Dino. Meu muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Sérgio. Eu já vou encerrar, Presidente, meu
pronunciamento, mas ainda que esse tempo de meia hora todos
pudessem participar, não deu para eu explanar tanto avanços nas mais
diversas áreas. Faço questão de destacar, no âmbito do servidor público,
a valorização profissional, os concursos que reforçaram o serviço público
do Maranhão, a ampliação de jornada para professores, o aumento

salarial, as progressões para professores como nunca houve na história.
Também as promoções para os policiais como nunca houve antes na
história, o programa Bolsa Escola que reforça as populações mais
carentes, que já fez um investimento de R$ 100 milhões e já alcançou
R$ 1,2 milhão crianças e jovens em todo o estado do Maranhão. A
criação da UEMASUL, lá em Imperatriz, que revigora a esperança da
nossa juventude, da nossa comunidade acadêmica, uniformes escolares
pela primeira vez na história do Maranhão, já são 700 mil uniformes
entregues às comunidades, aos estudantes das escolas estaduais, o que
é muito importante. Na segurança pública, são dois mil e oitocentos
novos policiais que estão nas ruas reforçando a segurança, um aumento
de 27% do quantitativo da Polícia. Reforço também o aparelhamento
de uma rede tanto na área investigativa com o Instituto de Genética
Forense, com a criação de Batalhões, reforçando administrativamente
a Polícia. Mas reforçando também as condições de trabalho onde
setecentas e trinta viaturas já foram entregues pelo Governo do Estado,
reforçando, assim, não só os grandes Batalhões nas grandes cidades,
mas os Destacamentos, as Companhias Independentes presentes na
vida da comunidade também na zona rural, no extenso território do
nosso Estado. Destaco na saúde os seis hospitais macrorregionais, os
cinco macrorregionais e o hospital regional de Balsas. Como tem
melhorado, eu sou de Imperatriz e testemunho a melhoria da saúde
pública nessa rede estadual, que funciona de verdade, que funciona
com justiça e que melhora a vida das pessoas, salvando milhares de
vidas da nossa população. Destaco, a deputada Valéria falou muito
bem, o tratamento do câncer lá em Imperatriz com a radioterapia. No
próximo mês, provavelmente dia 15 de outubro, Imperatriz irá inaugurar
também o serviço de tratamento da oncologia infantil, o tratamento de
câncer nas crianças. Há quanto tempo se esperou e nunca foi garantido
esse direito. Destaco o hospital de traumatologia e ortopedia de São
Luís, que já está pronto, já vai atender dobrando o número de leitos de
atendimento nesse segmento na capital. Mas destaco também o
acolhimento, o ineditismo, o acolhimento máximo que é o tratamento
da Casa Ninar, referência hoje para todo o Brasil. A casa que era a casa
dos prazeres, que era a casa do luxo, hoje é a casa do acolhimento às
crianças que precisam desse atendimento especial. O programa Mais
Asfalto na infraestrutura, que já chega a mais de 150 municípios.
Procurem imaginar hoje o Estado do Maranhão sem o que foi implantado
de asfaltamento pelo Governador Flávio Dino, Deputado Rafael Leitoa.
Procure subtrair este investimento nestes 150 municípios, nas rodovias
que foram feitas. Tente imaginar como seria a mobilidade urbana hoje
dos nossos municípios sem essa ação forte do programa Mais Asfalto,
sem o melhoramento e a construção das rodovias feitas pelo Governador
Flávio Dino. Eu quero destacar esse apoio também ao municipalismo,
esse apoio aos municípios. Um apoio ora com uma ambulância, ora
com um trator, ora com uma patrol, uma motoniveladora, ora com
ônibus escolares. É um apoio presente, de verdade que funciona, na
parceria institucional que dá certo, que valoriza o povo. Deputado
Levi, eu não vou ter mais tempo. Se V. Ex.ª conseguir reduzir em um
minuto vossa fala, eu já finalizo com a sua fala, inclusive.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, não poderia, ao encerrar as suas palavras,
deixar de parabenizá-lo por essa exposição dos mil dias de Governo
que nos orgulha. Mas a reflexão, Deputado, que eu quero fazer, com
todo o respeito que eu tenho às oposições, e eu acho que faz parte da
democracia, mas é o absurdo de ouvir colegas nossos aqui subir à
tribuna para falar de obras inacabadas de hospitais importantes que
não continuou a obra por problema jurídico deixado dos governos
anteriores e esquece que o problema não é construir hospitais e sim
manutenção, como manter o custeio desses hospitais. Portanto, é uma
crítica injusta e destrutiva, a oposição chega ao cúmulo nesta tribuna
de desrespeitar esta Casa dizendo que isso aqui é um puxadinho do
Palácio dos Leões, por quê? Porque os deputados apoiam, defendem
um programa de mudança, defendem um paradigma desta política de
50 anos atrás, por quê? Porque aplaudimos o governador está muito
bem avaliado nacionalmente porque está um governo reajustado no seu
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caixa, por quê? Porque o governador hoje o Maranhão é orgulho para
todos nós. Aqui se reclama até, professor Marco Aurélio, de concursos
públicos que é uma forma social de defender um governo legítimo e
para todos, eles às vezes nos surpreendem querendo governar, o povo
não deu essa autonomia a eles, portanto, reclama-se de tudo. O nosso
Portal de Transparência, que antes era o último no estado; hoje é o
primeiro, então essa é realmente a mudança e isso incomoda a oposição
porque ao longo de décadas eles não fizeram. Portanto, deputado,
parabenizo V. Exª, parabenizo o Governador do Estado do Maranhão
e toda a sua equipe, porque, desta vez, em pouco mais de mil dias, nós
temos orgulho de ser maranhense, nós temos orgulho agora em nível
nacional e o Maranhão, sim, agora é de todos muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Levi. eu finalizo, presidente, destacando o nosso
cumprimento especial ao governador Flávio Dino. Um lutador, uma
pessoa que tem enfrentado mares revoltos e que recebeu o Estado em
uma situação em que a própria oposição apostava que ele não
conseguiria governar, a oposição acreditava que o governador Flávio
Dino não conseguiria governar. Porque no passado tiveram momentos
muito bons, do ponto de vista do país e de repasses para o Estado e
não fizeram como o Governador Flávio Dino está fazendo. Governador
Flávio Dino governa no pior cenário financeiro, econômico e político
nacional e ele consegue levar essa estabilidade e essa segurança por
meio da autoridade, da responsabilidade fiscal e da honestidade. E isso
decepcionou os adversários, decepcionou a oposição porque eles
queriam que desse errado e o Maranhão está dando certo e a cada obra,
a cada serviço que é implantado, a cada ação que chega ao povo do
Maranhão, cada obra dessas é um passo que a oligarquia se distancia
de voltar ao Poder. E assim o Maranhão vai continuar seguindo forte,
com muitas conquistas que vêm pela frente, eu parabenizo a grandeza
do Governador Flávio Dino e todo seu governo nesses mil dias. E não
tenho dúvida que muitas outras conquistas haverão de vir. Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Sem quórum para continuar a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

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

Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores (as)
Deputados (as): Fábio Braga, Bira do Pindaré, Edivaldo Holanda,
Doutor Levi Pontes, Professor Marco Aurélio e Léo Cunha. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, quando o Deputado Professor Marco
Aurélio solicitou verificação de “quórum”, sendo constatado que não
existia número regimental para a apreciar a matéria constante da Ordem
do Dia que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Em
seguida, o Deputado Eduardo Braide solicitou que, em obediência ao
Regimento Interno, fosse registrada falta para os parlamentares que
estavam no Plenário, mas não confirmaram presença nem declararam
obstrução ao que o Presidente respondeu que o Regimento seria
respeitado. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:
715/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide; 716/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo; 717/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 718/2017, de autoria do Deputado Adriano
Sarney. No primeiro Horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo do Partidos e Blocos o Deputado Max Barros
falou pelo Bloco Parlamentar Independente e pela Liderança deste
Bloco e a Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco Parlamentar de
Oposição. No Expediente Final ouviu-se o Deputado Wellington do
Curso. 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, 25 de setembro de 2017.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 238, DE 11 DE JULHO DE 2017)
LEI Nº 10.690 DE 26 DE SETEMBRO  DE 2017

Institui sistemática de tributação, no âmbito do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 238, de 11 de julho de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei disciplinará a sistemática e as normas gerais
aplicadas as operações e prestações de serviço de transporte realizadas
por indústria e agroindústria estabelecidas em território maranhense.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, para os
segmentos de indústria e agroindústria, em função do potencial de
contribuição do projeto para o desenvolvimento econômico e social do
Estado, os seguintes incentivos, no âmbito do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS:

I - crédito presumido sobre o valor mensal do ICMS normal
apurado conforme condições a seguir:

a) 95% (noventa e cinco por cento) em decorrência de
implantação para os segmentos de indústria ou agroindústria
inexistentes no Estado e/ou que se implantem em  municípios listados
entre os 30 (trinta) com menores IDHM, conforme última divulgação
oficial, bem como em município integrante de Rede Integrada de
Desenvolvimento – RIDE, criada por Lei complementar Federal, pelo
prazo de 20 (vinte) anos;
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b) 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do ICMS mensal

apurado pelas saídas, em decorrência de implantação ou ampliação de
empreendimentos que gerem 300 (trezentos) empregos direitos ou
mais, ou que sejam considerados prioritários, conforme art. 20 desta
Lei, pelo prazo de 15 (quinze) anos;

c) 75% (setenta e cinco por cento) em decorrência de
implantação ou ampliação, pelo prazo de 15 (quinze) anos;

d) 65% (sessenta e cinco por cento) em decorrência de reativação
ou modernização, pelo prazo de 10 (dez) anos.

II - diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas
aquisições de bens destinados ao ativo permanente das atividades
econômicas mencionadas no artigo 2º desta Lei, limitado ao período de
implantação, ampliação, modernização ou reativação, em operações:

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

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

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

III – diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas
saídas internas e na importação de matérias-primas e produtos
intermediários, utilizados direta ou indiretamente no processo
produtivo da indústria e agroindústria, destinadas à empresa beneficiária
dos incentivos previstos nesta Lei, inclusive em relação ao respectivo
serviço de transporte, exceto o fornecimento de energia elétrica,
observados os prazos estabelecidos no inciso I do artigo 2º.

Art. 3º Os incentivos a que se refere o artigo anterior têm por
finalidade estimular e atrair a instalação de segmentos industriais ou
agroindustriais no Maranhão; a expansão, a reativação ou a
modernização de empreendimentos industriais ou agroindustriais já
instalados no Estado, com geração de novos produtos ou processos,
aperfeiçoamento das características tecnológicas e redução de custos
de produtos ou processos já existentes.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – implantação, a instalação de nova unidade;
II – expansão industrial, o aumento resultante de investimentos

permanentes de, no mínimo, 20% (vinte por cento) na produção física
em relação à produção obtida nos 12 (doze)  meses anteriores ao
pedido;

III – reativação, a retomada de produção de estabelecimento
industrial ou agroindustrial cujas atividades estejam paralisadas a mais
de 12 (doze) meses;

IV - modernização pressupõe a incorporação de novos métodos
e processos de produção ou inovação tecnológica, dos quais resultem
aumento significativo de produtividade, da competitividade do produto
final, da melhoria da relação insumo/produto e/ou menor impacto
ambiental.

§ 2º Na ampliação de indústria ou agroindústria, os incentivos
desta Lei somente incidirão sobre a produção especificada no projeto
de ampliação apresentado à Secretaria de Estado da Indústria e Comércio
- SEINC, sujeitando-se a empresa ao recolhimento normal e por
substituição tributária do ICMS relativo à saída da produção
previamente fixada no projeto original.

§ 3º Ato do Poder Executivo regulamentará as contrapartidas a
serem apresentadas  pelas empresas beneficiárias para efeito da fruição
dos incentivos previstos no artigo 2º desta Lei.

Art. 4º As empresas já instaladas que, por exigência de normas
urbanísticas e ambientais, tiverem que se deslocar para outra localidade
devidamente permitida, terão direito ao crédito presumido previsto na
alínea “c”, inciso I e ao diferimento previsto nos incisos II e III do
artigo 2º, desta Lei.

Art. 5º O imposto diferido nos termos do artigo 2º, inciso II,
alínea “a” será deduzido do valor da operação pelo remetente.

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

§ 1º Encerrado o diferimento, considera-se incorporado ao valor
do ICMS devido, o valor do imposto que deixou de ser recolhido nas
etapas anteriores, na forma prevista no artigo 2º.

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

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

Art. 7º Fica proibida a concessão de diferimento do ICMS na
importação de produtos intermediários destinados à industrialização
de produto final sujeito ao incentivo, nos termos do artigo 2º, inciso
III, se existir uma das seguintes hipóteses:

I - existência de sua produção no Estado;
II - percentual de sua composição no produto final superior a

40% (quarenta por cento).
Art. 8º Aplica-se às empresas de engenharia e construção civil

contratadas por beneficiária desta Lei, o previsto no inciso II do artigo
2º, limitado ao período de implantação,  ampliação, modernização ou
reativação.

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

§ 2º A transferência de créditos acumulados pelos contribuintes
de que trata o artigo 8º, será autorizada pelo Secretário de Estado da
Fazenda, mediante:

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

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

Art. 9º Os prazos estabelecidos no artigo 2º, inciso I, serão
contados a partir da data da concessão do credenciamento que habilitar
o empreendimento.

Art. 10. Caberá ao Conselho Deliberativo – CONDEP, a
responsabilidade de analisar e aprovar os projetos de adesão aos
incentivos desta Lei, cujas competências e atribuições serão definidas
em regulamento.

§ 1º O Conselho Deliberativo – CONDEP será formado por
representantes da:

I - Secretaria de Estado da Indústria e Comércio – SEINC, que
o presidirá;

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN;

III - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;
IV - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária -

SETRES.
§ 2º Em caso de empate em suas deliberações, o voto final

competirá ao Governador do Estado.
Art. 11. O deferimento do pedido de enquadramento aos

incentivos previstos nesta Lei deverá observar a escala de valores
definida em regulamento, com base nos seguintes critérios:

I – localização em municípios de baixo IDHM ou em regiões
administrativas prioritárias de acordo com os parâmetros estabelecidos
pelo Governo do Estado;

II – investimento (volume);
III – empregos (diretos);
IV – ligação sinérgica com cadeias produtivas locais: utilização

de matéria-prima e material secundário local ou regional, dentro dos
parâmetros do desenvolvimento sustentável;
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V – Responsabilidade sócio ambiental.
Art. 12. Não poderão enquadrar-se aos incentivos desta Lei:
I - as empresas que estejam em débito com a fazenda pública

federal, estadual, municipal ou com o sistema de seguridade social e em
relação às normas ambientais.

II - as empresas cujas operações de saídas sejam
predominantemente isentas ou não tributadas, exceto as de exportação.

Parágrafo único. A vedação de que trata este artigo aplica-se
também a:

I - saída de:
a) biodiesel B100;
b) gás natural, produtos derivados de petróleo e seus

subprodutos;
c) produtos de origem mineral;
d) energia nas operações internas.
II - parcela do ICMS retido por substituição tributária;
III - madeira serrada e produtos primários simplesmente

beneficiados, nominados em regulamento.
Art. 13. Os incentivos de que trata esta Lei serão concedidos e

renovados por deliberação do CONDEP, mediante credenciamento
efetuado pela SEFAZ, observadas as seguintes condições:

II - exigência de regularidade fiscal e cadastral;
III - adimplência com as obrigações de que trata o artigo 14

desta Lei;
IV – cumprimento das obrigações de contrapartida assumidas

no projeto;
V - outras definidas em regulamento.
§ 1º A SEFAZ ficará encarregada do controle das obrigações

tributárias e de contrapartida referentes aos incentivos concedidos,
bem como de sua fiscalização, segundo estabelecido nesta Lei e em
regulamento.

§ 2º A SEINC será responsável pelo controle e monitoramento
das contrapartidas sociais obrigatórias, firmadas em Termo de
Compromisso a cada 12 (doze) meses, referentes aos incentivos
concedidos.

§ 3º O prazo de vigência do credenciamento será de 12(doze)
meses renovável por igual período, observados os prazos limites
previstos no artigo 2º desta Lei.

Art. 14. As empresas alcançadas pelo previsto nesta Lei
contribuirão à conta do Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
(FDI) no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
dos incentivos utilizados em cada período de apuração, além de 2%
(dois por cento) ao programa “Mais IDH”, na forma constante em
decreto.

Art. 15. A empresa terá seu benefício suspenso de ofício nas
seguintes hipóteses:

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

II - inadimplência com o pagamento do ICMS e com as
obrigações de que trata o artigo 14 por mais de 60 (sessenta dias);

III - utilização do benefício para atividades ou produtos não
contemplados nesta Lei.

Art. 16. Em caso de reincidência de suspensão do benefício,
nos termos do inciso III do artigo 15, decretação de falência,
inadimplência por 120 (cento e vinte) dias, ou nos casos previstos nos
artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, a empresa
enquadrada terá o incentivo cancelado pelo CONDEP.

§ 1º A suspensão de que trata este artigo será efetivada por ato
do Secretário de Estado da Fazenda, devendo ser comunicado de
imediato ao CONDEP, para providências.

§ 2º Salvo disposição em contrário de resolução do CONDEP,
aprovada por unanimidade, a empresa que tiver o incentivo cancelado
não fará jus a novas operações do programa, diretamente, ou através
de empresas coligadas, controladas, controladoras ou de outras em que
qualquer de seus sócios tenha participação.

§ 3º A empresa beneficiária desta Lei, que tiver seu incentivo
suspenso ou cancelado, nos termos do inciso III do artigo 15, obrigar-
se-á a ressarcir ao Erário todo o valor do incentivo utilizado
indevidamente, com os acréscimos legais, no prazo de até 90 (noventa)
dias, contado da data da publicação no Diário Oficial do Estado do ato
de suspensão ou de cancelamento.

Art. 17. Aos empreendimentos alcançados pelos incentivos
previstos nesta Lei fica vedada a fruição de quaisquer outros benefícios
fiscais concedidos pelo Estado.

Art. 18. Nas saídas de mercadorias exportadas para o exterior,
não serão exigidos o recolhimento do ICMS diferido, nem o estorno do
crédito do ICMS, em relação à matéria-prima e demais materiais e
insumos empregados no processo produtivo.

Art. 19. A beneficiária dos incentivos aqui propostos responde
na condição de responsável solidária, pelo pagamento do ICMS diferido
nos termos desta Lei, inclusive o devido pelas empresas contratadas
para a construção do empreendimento, nos casos de cometimento de
infração à legislação tributária.

Art. 20. Entendem-se como prioritários para o desenvolvimento
econômico do Estado, os empreendimentos que atendam as seguintes
condições:

I – constitua segmento industrial ou agroindustrial com
capacidade de crescimento e afinidade com a aptidão econômica e
vocação regional, com ênfase no adensamento das cadeias produtivas;

II – constitua atividade industrial não existente no Maranhão;
III – seja considerada indústria estruturante, cuja produção

sirva para alimentar outras cadeias produtivas no sentido da geração
de novas indústrias;

IV – demande matérias-primas, insumos e serviços locais;
V – faça uso sustentável dos recursos naturais;
VI – seja destinado à geração de energia renovável e não

poluidora;
VII – levando em conta o seu porte, volume de investimento,

geração de emprego e a agregação de valor à matéria-prima, possa ser
considerada estratégica para o desenvolvimento   socioeconômico do
Estado;

VIII – localize-se em município ou região considerada como
prioritária no planejamento estratégico do Estado;

IX – aumento da competitividade estadual por meio da
renovação tecnológica das cadeias produtivas.

Art. 21. Ficam mantidos os contratos formalizados sob a
vigência da Lei nº 5.261/91, Lei nº 6.429/95, Lei nº 9.121/10 e da Lei nº
10.259/15, até a plena execução dos mesmos.

Parágrafo único. O CONDEP é competente para resolver
questões atinentes aos contratos formalizados no âmbito dos programas
PRODEIN (Lei nº 5.261/91), SINCOEX (Lei nº 6.429/95 e alterações),
PROMARANHÃO (Lei nº 9.121/10) e MAIS EMPRESAS (Lei nº
10.259/15).

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir regulamento
e demais atos normativos necessários à execução desta Lei.

Art. 23. 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 26 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 030/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 835/2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Yossi Shelley, embaixador de Israel no
Brasil.

Art. 1º- É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Yossi Shelley, embaixador de Israel no Brasil, natural de Israel.

Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de setembro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputada NINA MELO -
Segunda Secretária, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 26 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
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI  Nº 237/2017  -  INSTITUI o Dia 4 de

Outubro como o Dia Estadual da Adoção Animal..
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 240/2017  -  CONSIDERA Patrimônio

Cultural Imaterial do Maranhão o Festejo de São José de Ribamar.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 241/2017 - DISPÕE sobre a

obrigatoriedade de as concessionárias dos sistemas de transporte
rodoviário metropolitano e intermunicipal de passageiros do Estado
do Maranhão promoverem campanha permanente e estímulo à doação
de sangue, medula óssea e órgãos, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 242/2017  - 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.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 243/2017  -  CONSIDERA de Utilidade

Pública à Associação Comunitária de Dependência Química – Cada de
Davi e Casa de Débora.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI  Nº 244/2017  -  CONSIDERA de Utilidade

Pública a Fundação Rosalino Barbosa, com sede no Município de
Parnarama-Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2017

– CONCEDE a Medalha “Negro Cosme” ao Senhor JOSÉ
RAIMUNDO DOS SANTOS AROUCHA.

AUTORIA: Deputado  ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de Setembro de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO

P A R E C E R Nº004 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito 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.

Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 313 /2017).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho e
cabe-nos, na qualidade de relator designado apreciá-la, nos termos do
art. 30, inciso V alínea “d”, que compete à referida Comissão se
manifestar sobre matéria relativa à Administração Pública Estadual
Direta e Indireta, inclusive Fundacional.

Esclarece o autor da proposição que a transparência na
utilização dos recursos públicos deve ser princípio norteador da ação
dos governos.

Assim, é de fundamental importância que o governo amplie os
mecanismos de transparência, conferindo ao cidadão a possibilidade
de acompanhar e fiscalizar suas ações de maneira simples e direta.
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A criação do Relatório de Viagem Oficial permitirá à população

não apenas acompanhar os gastos do governo com viagens oficiais,
mas também verificar se tais gastos trouxeram impactos positivos
para o governo estadual.

Vale ressaltar que o Portal de Transparência ainda é muito
defasado em relação a estes tipos de informações. Sendo assim,
apresento tal proposição com intuito de sanar tais defasagens e dar
mais transparências nos gastos do Poder Executivo com as respectivas
viagens oficiais.

Com base no princípio da informação, o projeto de lei sob
exame garante a prevalência do interesse público.

Em virtude dessas considerações acima, o projeto de Lei em
análise deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo no
âmbito desta Comissão. Assim sendo, somos pela sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto

de Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação administrativa da
proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações do Trabalho, votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 222/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de setembro de 2017.
Deputado Wellington do Curso- Presidente
Deputado Sousa Neto- Relator
Deputado Paulo Neto
Deputado Junior Verde

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 297/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 219/2017, de
autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que obriga todas as casas
noturnas que oferecem músicas ao vivo, mecânica e/ou eletrônica, no
Estado do Maranhão, fixarem placas informativas referentes a valor
do ingresso e/ou couvert artístico cobrado.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica obrigado, todas as
casas noturnas que oferecem músicas ao vivo: mecânica e/ou eletrônica,
no Estado do Maranhão, fixarem placas informativas referentes a valor
do ingresso e/ou couvert artístico cobrado.

É o relatório.
Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a juridicidade,

a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 219/2017
apresentado.

A matéria da presente proposição possui um viés consumerista,
de modo a acomodar, em uma análise inicial, a competência estadual
suplementar, conforme previsão do art. 5º, XXXII e art. 24, VIII
(competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para
legislar sobre proteção do consumidor), ambos da Constituição Federal.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites.

O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

 O Projeto de Lei em análise precisa de reparos para enquadrar-
se nas normas do processo legislativo, por isso se faz necessário algumas
alterações, o que sugerimos sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DA RELATORA:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade do Projeto de Lei nº 219/2017, nos termos do substitutivo
em anexo.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 219/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 26 de setembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 219 / 2017

Obriga todas as casas noturnas que oferecem
músicas ao vivo: mecânica e/ou eletrônica, no
Estado do Maranhão, fixarem placas informativas
referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico
cobrado.

Art. 1º - Fica obrigado, todas as casas noturnas que oferecem
músicas ao vivo: mecânica e/ou eletrônica, no Estado do Maranhão,
fixarem placas informativas referentes a valor do ingresso e/ou couvert
artístico cobrado.

Parágrafo único – As placas a que se refere o “caput” deste
artigo deverão conter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) centímetros de
altura por trinta centímetros de largura, em fundo branco com letras
pretas, e postas visivelmente na entrada principal do estabelecimento,
em altura não superior a dois metros.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto no artigo 1º e seu
parágrafo único sujeitará o infrator: multa e interdição parcial ou total
do estabelecimento, instituídos pelo Órgão regulador competente
(Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do  Maranhão
– PROCON- MA).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 330/2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 233/2017, de autoria do Senhor
Deputado Marcos Caldas, que Institui o Registro Estadual de
Propriedade de Arma de Fogo (REPAF) e o Porte Estadual de Arma de
Fogo (PEAF) expedidos pela Polícia Civil do Estado do Maranhão,
para as autoridades que especifica.

É o sucinto relatório.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a

constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do projeto de lei
apresentado, nos âmbitos formal e material.

Na repartição constitucional de competências, ficou
estabelecido que competente privativamente à União legislar sobre
direito penal (art. 22, I, CF/88).

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Segundo essa linha, a proposição de Lei Estadual fere o preceito
no inciso I, do art. 22, da Constituição Federal, acima descrita.
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O porte de armas constitui ilícito penal. No entanto, o

ordenamento contempla preceitos normativos cuja incidência poderá
afastar aquele que defende o ilícito, isto é uma regra jurídica de isenção
em matéria penal. Ora a União no exercício da competência que detém
para legislar sobre direito penal – dispõe uma regra de isenção no texto
do art. 6º, da Lei Federal nº 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento,
senão vejamos:

“Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o
território nacional, salvo para os casos previstos em
legislação própria e para:
I – os integrantes das Forças Armadas;
II – os integrantes de órgãos referidos nos incisos
do caput do art. 144 da Constituição Federal;
III – os integrantes das guardas municipais das capitais
dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no
regulamento desta Lei;
IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios
com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000
(quinhentos mil) habitantes, quando em serviço; (Redação
dada pela Lei nº 10.867, de 2004)
V – os agentes operacionais da Agência Brasileira de
Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República;
VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art.
51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;
VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas
prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas
portuárias;
VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de
valores constituídas, nos termos desta Lei;
IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente
constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso
de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei,
observando-se, no que couber, a legislação ambiental.
X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal
do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de
Auditor-Fiscal e Analista Tributário. (Redação dada pela
Lei nº 11.501, de 2007)
XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da
Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e
dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus
quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de
funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido
pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP.  (Incluído pela Lei
nº 12.694, de 2012)”

Como se vê a Constituição Federal atribui competência para
legislar sobre matéria penal, somente a União poderá dispor a regra de
isenção de que se cuida. Somente ela poderá operar a migração da
atividade ilícita (porte de arma) para o campo da licitude.

Neste diapasão, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
vejamos:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo procurador-geral da República na qual questionou a
constitucionalidade dos arts. 86, I, § 1º e § 2º, e 87, V, VI,
VIII e IX, da LC 240/2002 do Estado do Rio Grande do
Norte, que tratam de garantias e prerrogativas dos
procuradores do Estado, bem como da expressão “com porte
de arma, independente de qualquer ato formal de licença ou
autorização” contida no art. 88 da mesma lei (...). Em sessão
plenária do dia 16-11-2005, o Tribunal declarou, por
unanimidade, a inconstitucionalidade de todos os

dispositivos atacados, exceto do art. 88. (...) Primeiramente,
ressalte-se que o registro, a posse e a comercialização de
armas de fogo e munição estão disciplinados na Lei federal
10.826/2003, o chamado Estatuto do Desarmamento. Esse
diploma legal também criou o Sistema Nacional de Armas –
e transferiu à Polícia Federal diversas atribuições, até então
executadas pelos Estados-Membros, com objetivo de
centralizar a matéria em âmbito federal. (...) A Corte acabou
por aceitar tal entendimento extensivo do art. 21, VI, segundo
o qual a competência privativa da União para “autorizar e
fiscalizar a produção e o comércio de material bélico” também
engloba outros aspectos inerentes ao material bélico, como
sua circulação em território nacional. No tocante ao presente
caso, entendo que regulamentações atinentes ao registro e ao
porte de arma também são de competência privativa da
União, por ter direta relação com a competência de “autorizar
e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico” – e
não apenas por tratar de matéria penal, cuja competência
também é privativa da União (art. 22, I, da CF). Nesse
sentido, compete privativamente à União, e não aos
Estados, determinar os casos excepcionais em que o
porte de arma de fogo não configura ilícito penal,
matéria prevista no art. 6º da Lei 10.826/2003. (...) Ante
o exposto, julgo procedente o pedido e declaro
inconstitucional o art. 88 da LC 240/2002 do Estado do Rio
Grande do Norte.
[ADI 2.729, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 19-
6-2013, P, DJE de 12-2-2014.]

Portanto, Lei Estadual não pode operar migração, dessa
atividade, do campo da ilicitude penal (porte de arma) para o campo da
licitude, pois isso é da competência privativa da União, nos termos do
disposto no art. 22, inciso I, da CF/88, acima descrito.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

233/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 233/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de setembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  331 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 226/2017, de
autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de cumprimento do horário de início de shows,
espetáculos e demais apresentações ofertadas ao público em geral, nos
termos da lei federal nº 8078, de 11 de setembro de 1990.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica estabelecido que os
shows musicais, peças teatrais, espetáculos, e demais eventos ofertados
ao público em geral, realizados no Estado do Maranhão, terão uma
tolerância máxima de 30 minutos para início de suas apresentações
após horário estabelecido nas propagandas de divulgação do evento.
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É o relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
Inicialmente, deve-se observar se o ente federativo Estado pode

legislar sobre a matéria em questão: cumprimento do horário de início
de shows, espetáculos e demais apresentações ofertadas ao público
em geral, no Estado do Maranhão.

A Constituição Federal reservou aos Municípios a competência
para legislar sobre assuntos de interesse local:

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Nesta linha, segue entendimento do STF:

Súmula Vinculante 38: É competente o Município para
fixar o horário de funcionamento de estabelecimento
comercial.
_____________
Os Municípios têm autonomia para regular o horário do
comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou
federais válidas, pois a Constituição lhes confere competência
para legislar sobre assuntos de interesse local. [AI 622.405
AgR, rel. min. Eros Grau, j. 22-5-2007, 2ª T, DJ de 15-6-
2007.] = AI 729.307 ED, rel. min. Cármen Lúcia, j. 27-10-
2009, 1ª T, DJE de 4-12-2009 Vide ADI 3.731 MC, rel. min.
Cezar Peluso, j. 29-8-2007, P, DJ de 11-10-2007

De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei
diz respeito cumprimento do horário de início de shows, espetáculos
e demais apresentações ofertadas ao público em geral, no Estado do
Maranhão.

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local,
cuja a competência legislativa é do Município por força do disposto
no art. 30, inciso I, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado
implicitamente normatizar matérias expressamente afetas a outros entes
públicos pela Constituição Federal.

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está
limitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes
assegura autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito
à organização autônoma dos Municípios, também assegurada
constitucionalmente.

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise
é, segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade,
visto que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em
que propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

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

226/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 226/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 334/ 2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 224/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Veda a construção
de quadras poliesportivas que não tenham cobertura no âmbito do
Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica vedada a construção
e/ou entrega de quadras poliesportivas no âmbito do Estado do
Maranhão que não disponham de cobertura, bem como as quadras
poliesportivas que já estão em execução, deverão ter seus projetos
arquitetônicos modificados e serem adaptadas a nova regra.

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

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

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

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

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

Há também a disposição constitucional federal que determina
aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse
local; suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; e
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF/88).
Desta forma, não pode norma estadual intervir também na gestão
municipal.

Nesta linha, segue decisão do STF:

A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição
à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria,
são de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis
que versem sobre a organização administrativa do Estado,
podendo a questão referente à organização e funcionamento
da administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.
[ADI 2.857, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 30-8-2007, P, DJ
de 30-11-2007.]
______________________
Concessão de serviços públicos. Invasão, pelo Estado-
Membro, da esfera de competência da União e dos
Municípios. (...) Os Estados-Membros – que não podem
interferir na esfera das relações jurídico-contratuais
estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a
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União Federal ou o Município) e as empresas
concessionárias – também não dispõem de competência para
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação,
acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão
celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, b) e
pelo Município (fornecimento de  água – CF, art. 30, I e V),
de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente
se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão
temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação
dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob
regime de concessão federal, e serviços de esgoto e
abastecimento de água, sob regime de concessão municipal),
afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-
contratual de direito administrativo.[ADI 2.337 MC, rel.
min. Celso de Mello, j. 20-2-2002, P, DJ de 21-6-2002.]=
ADI 2.340, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6-3-2013, P,
DJE de 10-5-2013

Assim, não se admite que a iniciativa de projeto de lei
que, de alguma forma delega atribuições ao Poder Executivo,
seja de membro do Legislativo.

De outro lado, há quebra do princípio constitucional da
separação dos poderes (parágrafo único, do art.6º, da CE/89), nos
casos em que o legislador, a pretexto de legislar, pratica, ato de gestão
executiva, administra, configurando-se, portanto, desrespeito à
independência e harmonia entre os poderes, caso em espécie.

Ademais, a Carta Magna estabelece e protege o princípio da
separação dos poderes, como forma de preservar a democracia.

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

224/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 224/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 26 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº335 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 034/2017,

apresentada pela Senhora Deputada Nina Melo, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Senhora Enide Moreira
Lima Jorge Dino.

Na justificativa, esclarece a autora da Proposição de Lei que,
a maranhense ENIDE MOREIRA LIMA nasceu no dia 4 de janeiro de
1928, em Colinas, no Maranhão, filha de Gonçalo Moreira Lima e
Rosila Coelho Moreira Lima, e hoje é a presidente da Fundação
Antônio Dino, Casou-se em 1953 com o médico Antônio Dino e em
1966, Enide assumiu a direção da Rede Feminina de Combate ao
Câncer.

Algum tempo depois, a convite do Dr. Pedro Neiva, Antônio
Dino assumiu a presidência da Liga Maranhense de Combate ao

Câncer e Enide, já engajada no trabalho, aceitou o convite
imediatamente.

No início dos anos 70 foi iniciada a campanha para aquisição
da bomba e da primeira pastilha de cobalto para o Hospital “Aldenora
Bello”. Desde então, Enide tem dedicado sua vida à Fundação Antônio
Dino, no combate ao câncer.

Enide, após a morte de seu marido, em 1976, unificou a Liga
com a Rede e criou, em dezembro daquele mesmo ano, a Fundação.
Antônio Dino, que há quarenta anos combate o câncer no Estado do
Maranhão.

Com uma folha de tantos serviços prestados à coletividade
maranhense, o reconhecimento pelo comprometimento de tamanha
envergadura torna-se imperativo a esta Casa Legislativa, pelo que
pugno aos meus ilustres pares o deferimento da presente proposta.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 034/2017, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 034/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº336/2017

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 188/2016,
de autoria do Senhor Deputado Josimar do Maranhãozinho, que obriga
as empresas que desenvolvem atividades de comercio 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.

Na Mensagem nº 078/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que ao fixar prazo máximo para
compensação do crédito previsto no inciso I do Art. 2º, o projeto de lei
acaba por adentrar em aspecto econômico traduzido pela politica de
crédito relativa à operação, invadindo, nesse contexto, a competência
inserta no inciso VII do Art.22 da Constituição Federal, que confere a
União a prerrogativa de legislar, privativamente sobre esse assunto.
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de
valores;

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.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que o assunto  tratado no dispositivo, ora vetado, padece de
inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

ao Projeto de Lei nº 188/2016, não havendo discordância quanto à
contrariedade ao interesse público, nos termos apresentados nas
razões do veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto
de Lei nº 188/2016, nos termos do voto do relator, contra o voto do
Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 26 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº337/2017

RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 063/ 2017,

de autoria da Senhora Deputada Nina Melo que denomina
“Maternidade Estadual Lindonesa Dourado”, a Maternidade
Estadual Localizada no Município de Colinas, Maranhão, e dá
outras providências, o Projeto em tela foi vetado integralmente
pelo Governador do Estado através da Mensagem nº 030/2017,
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 ( art.43, inciso III da CE/89).

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 DO RELATOR:
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 063/2017, nos termos do voto do Relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 26 de setembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 338 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei n° 070/2017, de
autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Altera a Lei nº
10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado
do Maranhão de 28 de julho de 2015.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador, assegura
que o Projeto de Lei ora vetado, por ocasião do envio para sanção
governamental do Projeto de Lei n° 33/2015 que, posteriormente,
passou a viger com a numeração legislativa estadual 10.289, de 28 de
julho de 2015, o então proposto inciso II do art. 2° apresentou dicção
desafiadora aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência, sendo, por tais motivos, vetado naquela oportunidade.

A presente medida, por sua vez, não traz consigo nenhuma
novidade capaz de afastar aquela aparente violação aos princípios
constitucionais supracitados, haja vista que a redação nela proposta
possui semelhante literalidade em relação ao texto outrora vetado.

Dadas essas circunstâncias preliminares e, considerando que a
manutenção da coerência legislativa é, sobretudo, condição elementar
para o bom funcionamento da máquina pública, convém reiterar as
razões daquele veto na forma que segue:

“Por meio do inciso II do art. 2°, o presente projeto de lei
buscava a destinação, por parte do Estado, de 20% (vinte
por cento) dos encaminhamentos mensais para vagas de
empregos formais, oferecidos pelas empresas.
Na forma que foi redigido, o inciso aparentava violar os
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência,
balizadores da ordem econômica constitucional.
É que, ressalvadas as razões de ordem pública que reservam
ao Estado a iniciativa econômica e o controle do exercício
de certas atividades, há de ser assegurado a todo indivíduo
o direito de livremente iniciar a atividade econômica que lhe
aprouver.
Naqueles limites, os únicos requisitos necessários ao
exercício de uma atividade econômica são o talento e o
capital, não podendo o Estado vedar o acesso dos indivíduos
aos meios de produção e instrumentos de trabalho.
Isso, porém, não significa uma imunidade total a qualquer
regulação, pois a função social da propriedade e a justiça
social, valores consagrados pela Constituição, impendem o
exercício irrestrito de qualquer liberdade de conteúdo
econômico. Essas
limitações constituem, na verdade, mecanismos de proteção
da própria liberdade de iniciativa, à medida que asseguram
a liberdade de iniciativa de todos.
Todavia, é mediante a livre concorrência que se melhoram
as condições de competitividade das empresas, forçando-as
a um constante aprimoramento dos seus métodos
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tecnológicos, dos seus custos, enfim, da procura constante
de criação de condições mais favoráveis ao consumidor.
Um dos meios através dos quais se concretiza a livre
concorrência é com a possibilidade de as próprias empresas
escolherem sua mão de obra, ressalvadas algumas poucas
exceções.
Livre concorrência, portanto, significa a possibilidade de
os agentes econômicos atuarem sem embaraços
juridicamente plausíveis, em um dado mercado, visando à
produção, à circulação e ao consumo de bens e serviços,
isto é, a livre concorrência procura garantir que os agentes
econômicos tenham oportunidade de competir de forma justa
no mercado”.

Como se vê, as razões daquele veto afiançam, também para
este projeto, a fundamentação necessária à caracterização da
inconstitucionalidade material apontada, não me restando alternativa,
senão opor-lhe na sua forma integral. Assim, foram as fundamentações
do Veto Governamental.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que o assunto tratado fere princípios constitucionais, conforme
os fundamentos do Veto.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto

Total aposto ao Projeto de Lei nº 070/2017, objeto da Mensagem
Governamental nº 040/2017, uma vez que o projeto apresenta vício de
competência.

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 070/2017, nos termos do voto do Relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 26 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 339/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 234/2017, de autoria
do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a presença
de doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares
congêneres, da rede pública e privada do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as maternidades, as
casas de parto e os estabelecimentos hospitalares congêneres, das redes
públicas e privadas, localizadas no Estado do Maranhão, ficam
obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitada
pela parturiente.

Convém relatar que já tramitou nesta Douta Comissão
(Parecer nº 302/2017 – CCJ), o Projeto de Lei nº 199/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe
sobre obrigatoriedade de maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e

privada do Estado do Maranhão, permitirem a presença de doulas
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, com admissão
das doulas feita pelas instituições citadas, tendo sido rejeitado o
referido Projeto de Lei, no âmbito desta Comissão. Nota-se que o
Projeto de Lei, ora sob exame, é semelhante à proposição de Lei
acima citada.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação, de qualquer projeto semelhante a outro, considerado
inconstitucional, consoante dispõe o art. 169, inciso II, do Regimento
Interno.

VOTO DA RELATORA:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de

Lei nº 234/2017, nos termos do inciso II, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já tramitou nesta Douta
Comissão (Parecer nº 302/2017 – CCJ), o Projeto de Lei nº 199/
2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso.

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 234/2017, nos
termos do voto da Relatora.

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

em 26 de setembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio– Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 340/2017

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

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 252, de 01 de setembro de 2017,
que 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.

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 proposição em análise estabelece que o Programa Moto
Legal, direcionado para a conscientização e preservação da vida no
trânsito, em especial, para a regularização e redução de acidentes de
trânsito envolvendo veículos automotores de duas rodas, mediante a
concessão de benefícios para pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de
Licenciamento.

Sendo assim, visa proporcionar aos contribuintes maranhenses
de menor poder aquisitivo a oportunidade para regularização de seus
débitos fiscais junto ao Erário, a partir de um programa que estabelece
anistia total de multas e juros e remissão parcial de débitos fiscais
relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), conforme previsto na legislação tributária.

Por último, assevera que o Departamento de Trânsito do Estado
do Maranhão - DETRAN/MA e a Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ) deverão compatibilizar seus sistemas corporativos com a
finalidade de atingir os objetivos do Programa, nos termos desta Medida
Provisória.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
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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

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.”

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

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)

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

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.

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
Estado 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.
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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.
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.

Nesse aspecto, entretanto, o ato normativo não possui elementos
suficientes para verificação da adequação orçamentária e financeira.

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 252, de 01 de setembro

de 2017, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem
como a urgência na adoção imediata da providência contida na

proposição, uma vez visa proporcionar aos contribuintes maranhenses
de menor poder aquisitivo a oportunidade para regularização de seus
débitos fiscais junto ao Erário, a partir de um programa que estabelece
anistia total de multas e juros e remissão parcial de débitos fiscais
relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), conforme previsto na legislação tributária.

Os tributos possuem função predominantemente fiscal, cujo
principal objetivo é carrear receitas aos cofres públicos para fazer face
ao financiamento das atividades de interesse da sociedade.

Por outro lado, as exações podem assumir contornos diversos
do meramente arrecadatório (extrafiscalidade), ou seja, servir de
mecanismos para incentivar ou desestimular atividades econômicas,
cultuais, sociais, ambientais, entre outras de interesse público
assegurados na Constituição de 1988. (técnica da progressividade,
seletividade, concessão de incentivos fiscais e compensação dos entes
que obtiverem resultados interventivos almejados pela Carta Política
de 1988).

Segundo PAULSEN (2012, p. 18, Curso de Direito Tributário)
“Diz-se que se trata de um tributo com finalidade extrafiscal quando
os efeitos extrafiscais são não apenas uma decorrência secundária da
tributação, mas seu efeito principal, deliberadamente pretendido pelo
legislador que se utiliza do tributo com instrumento para dissuadir ou
estimular determinados condutas”.

Nesse contexto, o Programa Moto Legal afigura-se como
instrumento de deverá contribuir para conscientização e preservação
da vida no transitivo, uma vez que prevê isenção parcial no valor de
50% (cinquenta por cento) no pagamento do IPVA para veículos de
duas rodas de valor venal até R$ 10.0000 (dez mil reais) no exercício de
2017, e a redução para o valor de R$ 30,00 (trinta reais) dos débitos
referentes a cada exercício anterior ao de 2017, que entre outras
condições estabelecidas na proposição, adquira junto o capacete de
segurança, com viseiras ou óculos protetores, consoante o art. 54, I,
Código de Transito Brasileiro (CTB) e já tenha detenha Permissão
para Dirigir ou CNH na Categoria A ou AB.

Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 252/2017, 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 252, de 01 de setembro
de 2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de setembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio– Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 341/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 238/2017, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que Institui o Dia Estadual da Balaiada
e dá outras providências.
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Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o Dia

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

Esclarece o autor da Proposição de Lei, que a Balaiada foi um
importante movimento popular maranhense ocorrido no século XIX.
Foi uma reação e uma luta do povo contra as injustiças praticadas
por elites políticas e as desigualdades sociais que assolavam nosso
Estado. É mais um capítulo das convulsões sociais e políticas que
atingiram o Brasil no turbulento momento que vai da independência
do Brasil à proclamação da República. Sua origem remete à
confrontação entre duas facções, os Cabanos (de linha conservadora)
e os chamados “bem-te-vis” (de linha liberal). Eram esses dois partidos
que representavam os interesses políticos da elite do Maranhão. Até
1837, o governo foi chefiado pelos liberais, mantendo seu domínio
social na região. No entanto, diante da ascensão de Araújo de Lima ao
governo da província e dos conservadores ao governo central, no Rio
de Janeiro, os cabanos do Maranhão afastaram os bem-te-vis e
ocuparam o poder. Um conjunto de atos autoritários e arbitrários
contribuiu para a revolta, destaca-se o ocorrido com a filha de Manuel
Francisco dos Anjos, o “Balaio”, estuprada por um policial sem que
houvesse nenhuma punição. Tal fato, juntamente com a prisão sem
justificativa do irmão do vaqueiro Raimundo Gomes, foram o estopim
para a Balaiada. O movimento mobilizou grande parte da população
pobre do estado contra o poder e a opressão dos latifundiários do
Maranhão. Esses grandes proprietários comandavam a região e
usavam a força e violência para garantir seus interesses particulares.
Em 13 de dezembro de 1838, quando um grupo de vaqueiros liderados
por Raimundo Gomes invade a cadeia local para libertar o irmão e
outros, também presos sem qualquer justificativa. O sucesso da
invasão dá a chance de ocupar o vilarejo como um todo. Sendo Manoel
Francisco do Anjos Ferreira um dos líderes da revolta, artesão e
fabricava cestos de palha, chamados de balaios, o que deu nome à
revolta. Em 1839 o movimento toma a Vila de Caxias, a segunda
cidade mais importante do Maranhão, tendo organizado ainda uma
Junta Provisória como tentativa de criar um governo voltado para o
povo e à garantia dos direitos de todos. Com a participação de muitos
escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região, os
balaios conseguiram obter diversas vitórias no início dos conflitos.
Os balaios tiveram o apoio de cerca de três mil escravos, que fugiram
das fazendas, se aquilombaram e ficaram sob a liderança do negro
Cosme Bento das Chagas, também ex-escravo, que passou a comandar
o movimento após a morte de Manuel Francisco dos Anjos, o “Balaio”.
A Balaiada começou a perder força em 1840 quando, em 23 de agosto,
foi proclamada a maioridade do imperador Dom Pedro II, Lima e
Silva anunciou aos maranhenses o fim da guerra civil oferecendo
anistia aos que deixassem o movimento, a estratégia teve êxito,
estimulando a rendição de cerca de 2500 balaios. Em 1841, o último
líder da Balaiada, Negro Cosme foi capturado e enforcado, o que pôs
fim ao movimento. Os que resistiram até o fim, juntamente com Negro
Cosme, foram derrotados e muitos também condenados a morte. A
revolta entrou para história do Brasil e do Maranhão como importante
movimento popular de luta contra as arbitrariedades das classes
dominantes. Frente a esta nobre ideologia de luta contra o arbítrio e o
autoritarismo, pelo direito de uma vida digna a toda população, ideias
que devem servir sempre de exemplo para as gerações vindouras. Tal
movimento é uma inspiração para um futuro de continua luta contra o
comodismo em face de abusos e arbitrariedades por parte daqueles
que querem manter um “status quo” de desigualdade e perpetuar
privilégios para apenas uma mínima parcela populacional, detentora
maior influência econômica e política. Ao estabelecer o dia 13 de
dezembro como dia estadual da Balaiada, contribuímos para o regaste
da verdadeira história do povo maranhense, destacando a luta de um
povo que ousou sonhar e lutar por liberdade e justiça. Essa justificativa
por si só atende a pertinência da matéria.

De acordo, com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona aos
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-

Membro, segundo o §1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 238/2017, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 26 de setembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio– Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 007/2017

 
Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV e
dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º Fica criado o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão (IPREV), na forma de autarquia vinculada à Secretaria
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de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP),
que se regerá por esta Lei Complementar e pelos seus Estatutos, a serem
aprovados por Decreto, após ouvido o Conselho Administrativo do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O IPREV é dotado de autonomia administrativa
e financeira, patrimônio próprio, possuindo sede e foro na Capital do
Estado.

Art. 2º O Instituto de que trata esta Lei Complementar, unidade
gestora única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos
servidores públicos estaduais, tem por finalidade a administração, o
gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a
arrecadação e gestão de recursos previdenciários, a concessão, o
pagamento e a manutenção dos benefícios dos servidores públicos
estaduais.

Parágrafo Único: os recursos previdenciários que dispõe o
caput são os referentes ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
instituído pela Lei Complementar nº 35, de 12 de setembro de 1997,
alterada pela Lei Complementar nº 40, de 29/12/1998.

Art. 3º A Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP)
passa a denominar-se Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores (SEGEP).

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

 Art. 4º A estrutura organizacional do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) é composta por:

I – Administração Superior:
a) Presidência;
b) Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado do Maranhão,
c) Conselho Fiscal.
II – Unidades de Assessoramento Direto ao Presidente:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;
d) Assessoria de Controle Interno;
e) Comitê de Investimentos,
f) Ouvidoria.
III - Unidades de Suporte Operacional:
a) Diretoria Administrativo-Financeira:
1. Coordenadoria Administrativa:
1.1. Divisão de Recursos Humanos, e
1.2. Divisão de Material, Patrimônio e Transportes.
2. Coordenadoria Financeira:
2.1. Divisão de Execução Orçamentária e Controle Financeiro,
2.2. Divisão de Contratos e Convênios.
3. Coordenadoria de Informática.
b) Comissão Setorial de Licitação;
IV - Unidades de Atuação Programática:
a) Diretoria de Concessão de Benefícios Previdenciários:
1. Coordenadoria de Análise de Processos de Aposentadoria;
2. Coordenadoria de Análise de Processos de Pensão;
3. Coordenadoria de Cadastro Previdenciário,
4. Coordenadoria de Apoio ao Aposentado.
b) Diretoria de Pagamento de Benefícios Previdenciários:
1. Coordenadoria de Pagamento de Aposentados;
2. Coordenadoria de Pagamento de Pensionistas,
3. Coordenadoria de Pagamento dos Aposentados dos Poderes.
c) Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira do IPREV;
1. Coordenadoria de Execução Orçamentária do IPREV;
2. Coordenadoria de Execução Financeira:
2.1. Divisão de Compensação Financeira;
3. Coordenadoria de Gestão Imobiliária;
4. Coordenadoria Administrativa do Centro Social;
4.1. Divisão de Manutenção do Centro Social,
d) Diretoria de Perícias Médicas.

CAPÍTULO III

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA

 
Art. 5º O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado do Maranhão é órgão consultivo, deliberativo
e de supervisão integrante da estrutura organizacional do IPREV.

§ 1º O Conselho de que trata o caput deste artigo estabelecerá
diretrizes administrativas para o funcionamento do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão.

§ 2º O Conselho Administrativo terá 12 (doze) membros titulares
e seus respectivos suplentes, com formação superior e experiência nas
áreas de administração, economia, finanças, atuária, contabilidade e
previdência designados por Ato do Chefe do Poder Executivo, com a
seguinte composição:

I - o titular do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão (IPREV), como Presidente;

II - o Secretário de Governo; 
III - o Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento; 
IV – o Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência

dos Servidores;
V– o Secretário Estadual de Fazenda;
VI – o Procurador Geral do Estado; 
VII– um representante do Poder Legislativo; 
VIII - um representante do Poder Judiciário; 
IX - um representante do Ministério Público; 
X - um representante dos militares; 
XI- um representante do servidor público estadual ativo;
XII – um representante do servidor público estadual inativo.
§ 3º Os membros do Conselho Administrativo serão nomeados

pelo Governador do Estado e terão mandato de 02 (dois) anos, admitida
uma recondução.

§ 4º Os membros de que tratam os incisos XI e XII serão
indicados pelas entidades sindicais ou associativas e atenderão aos
requisitos do §2º.

§ 5º Os membros do Conselho Administrativo citados nos
incisos VII a XII deverão obrigatoriamente ser contribuintes do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

§ 6º O Conselho Administrativo reunir-se-á bimestralmente, em
sessões ordinárias e, extraordinariamente quando convocado pelo titular
do IPREV ou a requerimento de 40% (quarenta por cento) de seus membros.

 § 7º As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas com
a presença de, no mínimo, 07 (sete) membros.

§ 8º Será lavrada ata, em livro próprio, de todas as reuniões do
Conselho Administrativo, devendo a resenha ser publicada no Diário Oficial
do Estado.

 
CAPÍTULO IV

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Art. 6º O patrimônio e os recursos do Instituto são constituídos
inicialmente:

I - pelos bens móveis sob a administração da SEGEP utilizados
pela Secretaria Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais
(SASEG);

II - por outros bens, móveis e imóveis, e direitos que vier a adquirir
a qualquer título; 

III - pelo saldo de dotação da SEGEP destinados à área de
previdência social;

IV - a dotação orçamentária que lhe seja consignada anualmente no
orçamento do Estado; 

V - auxílio financeiro, doação, legado, contribuição ou subvenção
que lhe forem concedidos;

VI - as receitas próprias, decorrentes de serviços prestados; 
VII - a renda de seus bens patrimoniais;  
VIII - o rendimento de aplicações financeiras sobre saldos

disponíveis.  
Parágrafo único. No caso de extinção do Instituto, os seus bens

passarão a integrar o patrimônio do Estado.
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CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 7º O Conselho Fiscal, órgão consultivo e de fiscalização terá
suas competências, atribuições e funcionamento definidos em Decreto.

 § 1º O Conselho Fiscal será composto por 05 (cinco) membros
titulares e seus respectivos suplentes, tendo a seguinte composição:

I - um representante do Poder Executivo indicado pelo Governador
do Estado;

II - um representante do Poder Legislativo indicado pelo Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;

III - um representante do Poder Judiciário indicado pelo Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;

IV – dois representantes de entidades sindicais ou associativas de
servidores públicos efetivos, civis ou militares, ativos ou inativos,
segurados e pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
dos servidores públicos estaduais.

§ 2º As indicações de que trata os incisos I a III necessariamente
recairão sobre servidores públicos efetivos e estáveis.

§ 3º As indicações de que trata o inciso IV observarão o
procedimento do art. 5º, §4º.

§ 4º Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, admitida
uma recondução.

 
CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 8º A Lei Complementar nº 35, de 12 de setembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“(...)
Art. 4º-Todas as atividades técnicas e operacionais com o FEPA

serão exercidas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão – IPREV.

(...)”. (NR)
Art. 9º A Lei Complementar nº 40, de 29 de dezembro de 1998,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Esta Lei Complementar tem por finalidade reorganizar o

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, instituído pela Lei
Complementar nº 35, de 12 de setembro de 1997, gerido pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.

(...)
Art. 2º- O Conselho Gestor do Fundo Estadual de Pensão e

Aposentadoria instituído pela Lei Complementar nº 35, de 12 de setembro
de 1997, passa a denominar-se Conselho Administrativo do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão.

Parágrafo único - Cabe ao IPREV como Unidade Gestora do
Regime Próprio de Previdência Social do ESTADO – RPPS, sob
orientação do Conselho Administrativo, o planejamento, a coordenação, a
execução, a supervisão e o controle dos recursos do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria.

(...)
Art. 7º. Compete ao Conselho Administrativo do IPREV:
I – aprovar a Política de investimentos dos recursos do FEPA,

emanada do Comitê de Investimento, cuja aplicação deverá estar (a
serem aplicados) de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei
Complementar e em sua regulamentação, observados os estudos atuariais
apresentados ao Conselho Administrativo pelo Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV para a consecução das
políticas previdenciárias estabelecidas em lei para seus servidores;

(...)
§ 2º As matérias submetidas ao Conselho Administrativo, indicadas

nos incisos I a XV deste artigo, deverão estar consubstanciadas em estudos
e pareceres técnicos aprovados pelo Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Maranhão - IPREV;

(...)
Art. 10 - Os bens e direitos do FEPA serão utilizados no

cumprimento dos seus objetivos, de acordo com programas, aprovados
pelo Conselho Administrativo do IPREV, que visem à manutenção do
poder aquisitivo dos capitais investidos, rentabilidade compatível com os

imperativos atuariais do plano de custeio e segurança dos investimentos,
em atenção as diretrizes emitidas pelo Comitê de Investimentos.

(...)
Art. 11 - As aplicações financeiras dos recursos do FEPA serão

realizadas, diretamente ou por intermédio de instituições especializadas,
credenciadas para este fim pelo seu órgão gestor, após aprovação e
exclusivamente segundo critério estabelecidos pelo Comitê de
Investimento, em operações que preencham os seguintes requisitos, de
modo a assegurar a cobertura tempestiva de suas obrigações:

(...)
Art. 25
(...)
I - exercício financeiro coincidirá com o ano civil;
II - a proposta orçamentária e os planos de aplicação para cada

exercício serão encaminhados à apreciação do Conselho Administrativo,
atendidos os prazos de sua elaboração;

III - durante o exercício financeiro, o Conselho Administrativo
poderá aprovar propostas de abertura de créditos adicionais e de modificação
dos planos de aplicação, neste particular, depois de ouvido o Comitê
de Investimentos.

(...)
Art. 29. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o IPREV

poderá constituir outras reservas e provisões dos recursos do FEPA,
em atenção as diretrizes e planos propostos pelos seus órgãos de
deliberação superior.

(...)”. (NR)
Art. 10 A Lei Complementar nº 73, de 4 de fevereiro de 2004,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
Art. 2º (...)
(...)
§1º. O Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do

Maranhão – FEPA, vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Maranhão – IPREV, será regido segundo as normas e diretrizes
estabelecidas pelo (seu) Conselho Administrativo do IPREV.

§2º. O Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão–
FUNBEN será regido segundo as normas e diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores –
SEGEP.

(...)
Art. 33 - Os processos de habilitação originária de pensão, quando

denegatória a decisão, serão remetidos em grau de recurso, no prazo de 30
(trinta) dias ao Conselho Administrativo do IPREV, órgão integrante da
estrutura organizacional do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão – IPREV.

(...)
Art. 53 - O despacho que indeferir a concessão de aposentadoria,

transferência para a reserva remunerada ou reforma, poderá ser objeto de
recurso dirigido ao Conselho Administrativo do IPREV (FEPA), órgão
integrante da estrutura organizacional do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.

(...).” (NR)
 Art. 11 A Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
“(...)
Art. 11 (...) 
II - (...)
c) Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos

Servidores - SEGEP.” (NR)
(...)
Seção XXVII
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos

Servidores
Art. 46. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência

dos Servidores, órgão de gestão instrumental e desenvolvimento
institucional, tem por finalidade planejar, organizar, executar as políticas
de governo relativas à gestão pública, abrangendo: recursos humanos,
material, logística, modernização administrativa, organização e métodos e
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patrimônio, bem como a manutenção dos sistemas corporativos
informatizados de sua área de competência.

(...)
Art. 52. (...)
I - Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, gerido pelo

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV;
(NR)

II – de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão -
FUNBEN, gerido pela Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores – SEGEP;

(...)
Art. 53. (...)
XXXII – Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e

Aposentadoria, vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão – IPREV;

(...).” (NR)
Art. 12 A SEGEP, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da

publicação desta Lei Complementar, adotará as medidas necessárias à
redistribuição dos servidores efetivos lotados em sua Secretaria Adjunta
de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais (SASEG) para o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV),
preservando os necessários à gestão dos programas e serviços de saúde
dos servidores.

Art. 13 O IPREV incorporará as competências, atribuições e
incumbências estabelecidas em atos normativos gerais ou específicos da
SEGEP, bem como a sucederá nos contratos, convênios e demais direitos
e obrigações vigentes, relativos à área de previdência social.

Art. 14 A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
(SEPLAN) adotará as providências necessárias para remanejar, transpor,
transferir ou utilizar dotação orçamentária da SEGEP em favor do IPREV,
mantida a mesma classificação funcional-programática, expressa por
categoria de programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei
Orçamentária Anual.

Art. 15 As competências das unidades administrativas constantes
desta Lei Complementar e as atribuições dos respectivos cargos em
comissão serão regulamentadas no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 16 O Instituto ficará isento de todos os tributos estaduais e
de emolumentos cartorários.

Art. 17 Ficam remanejados da SEGEP para o IPREV os cargos em
comissão, na forma do disposto no Anexo I.

Art. 18 Ficam criados os cargos em comissão, na forma do disposto
no Anexo II.

Art. 19 Os demais cargos necessários à estrutura do IPREV
serão criados por lei específica e preenchidos mediante a realização
de concurso público.

Art. 20 Os cargos do Grupo Ocupacional Gestão Previdenciária,
constantes no Anexo III da Lei nº. 9.298, de 23 de novembro de 2010
integrarão o quadro de cargos efetivos do IPREV.

Art. 21 Para os efeitos de organização administrativa de que trata
a presente Lei Complementar, o quadro de cargos em comissão do IPREV
é o constante dos Anexo I e II.

Art. 22 Para efeitos de alterações na organização administrativa
de que trata a presente Lei Complementar, estas poderão ser definidas por
meio de Decreto, desde que não haja aumento de despesas.

Art. 23 Revogam-se os arts. 4º e 5º da Lei Complementar nº 40, de
29 de dezembro de 1998, o art. 3º da Lei Complementar nº. 35 de 12 de
setembro de 1997.

Art. 24 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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JUSTIFICATIVA
Fora encaminhado a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei

Complementar nº 007/2017, de autoria do Poder Executivo Estadual, que
dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão – IPREV e dá outras providências.

O IPREV seria criado em forma de autarquia vinculada à atual
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP), que passará a ser
denominada de Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores (SEGEP).

Por força do Projeto de Lei Complementar em análise, o Instituto
seria dotado de autonomia administrativa e financeira e detentor de
patrimônio próprio. Sua finalidade é a de gerir, planejar, coordenar e
supervisionar a execução e o controle do Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) dos servidores públicos estaduais.

Inicialmente, o PLC nº 007/2017 demonstra a composição e
estrutura organizacional do IPREV e, a seguir, trata do seu conselho
administrativo sobre o qual passamos a tecer algumas ponderações.

Preliminarmente, temos a expor o que segue:
Após o recebimento do PLC 007/2017 nesta Casa Legislativa e

em razão da importância e alcance do assunto por ele tratado – qual seja:
a criação de um instituto que coordena, supervisiona e executa as
aposentadorias e pensões de dos servidores maranhenses contribuintes do
RPPS – a Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações
de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou
duas audiências públicas com o intuito de discutir o tema com os maiores
interessados e afetados pela possível mudança.

Nessas ocasiões tivemos a presença de mais de 25 (vinte e cinco)
sindicatos e associações representativas das categorias de servidores
estaduais, dentre as quais, podemos citar: Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado do Maranhão, Sindicato dos Servidores da
Assembleia Legislativa, Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão,
Sindicato dos Docentes da UEMA, Associação dos Delegados de Polícia
Civil do Maranhão, Associação dos Magistrados do Maranhão, Associação
do Ministério Público do Estado do Maranhão, Associação dos Procuradores
do Estado do Maranhão, Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
e técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

A estas entidades foi apresentado o inteiro teor da redação do
PLC enviado pelo Poder Executivo Estadual, o qual foi amplamente
discutido, e em razão das deliberações havidas e sugestões apresentadas
pelos representantes dos servidores, apresentamos as alterações ora
propostas.

Cabe ressaltar que fora necessário adequar o texto da lei às
terminologias utilizadas nas legislações previdenciárias federais e que tratam
sobre regime próprio de previdência. Sendo assim, o Conselho
Administrativo que antes era vinculado ao FEPA deve ser vinculado ao
IPREV, uma vez que aquele é apenas uma unidade contábil e este é, de fato,
o Gestor do Regime Próprio de Previdência.

Logo no artigo 1º incluímos a exigência de que os Estatutos que
regerão o IPREV, só serão aprovados (Decreto) após ouvido o Conselho
Administrativo do Instituto, privilegiando-se o poder de auto-
regulamentação, uma vez que caso isso não ocorresse, os atos de
competência do Conselho poderiam desde a sua origem serem esvaziados.

No Capítulo III, que trata do Conselho Administrativo do IPREV,
foram necessárias várias modificações, não só em razão da necessidade de
paridade na composição do Conselho, como da necessidade de
representatividade de setores específicos dentre o universo de servidores
estaduais contribuintes do RPPS, como também de entidades essenciais
ao bom desempenho das atividades deste conselho, tais como o Ministério
Público e os Poderes Legislativo e Judiciário.

É importante frisar que atualmente o conselho vinculado ao FEPA
- o CONSUP tem assegurada a participação de representantes dos Poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e dos servidores
estaduais. O PLC 007/2017 reduziu esta composição e elencou 5 (cinco)
membros do Poder Executivo e apenas 4 (quatro) representantes dos
servidores estaduais, fazendo especificidade somente quanto à
obrigatoriedade de que um deles seja inativo.

Pela leitura dos incisos do artigo 5º, que dispõem o acima e, ao
combiná-lo com o seu parágrafo 6º, nota-se que não há paridade - exigida
por lei - e que as decisões do conselho poderiam ser tomadas somente com
o acordo dos representantes do Poder Executivo, sem a presença de sequer
um representante dos servidores. Algo inaceitável.

Por esta razão, essa emenda substitutiva preserva a atual
composição do CONSUP, com alguns ajustes, de forma que tenha garantida
a necessária paridade e a representação de servidores de todos os Poderes.

De forma a exemplificar a importância da paridade acima
mencionada, bem como da composição que assegure a participação de
representantes de outros Poderes no Conselho Administrativo podemos
citar leis de alguns estados da Federação que criaram seus institutos de
previdência em regime próprio, são elas: Lei nº 1.688/2005 (Acre), Lei
Complementar nº 1010/2007 (São Paulo), Lei nº 3.189/1999 (Rio de Janeiro)
e Lei Complementar 560/2014 (Mato Grosso).

Alteramos ainda o parágrafo 4º do artigo 5º, de forma que os
membros citados nos incisos XI e XII ora incluídos na redação do dispositivo
– portanto, representantes dos servidores públicos estaduais ativos e
inativos - serão indicados pelas entidades sindicais ou associativas
atendendo aos requisitos indicados no §2º, mas sem a necessidade de lista
tríplice, o que se deve a atual dificuldade de aceitação democrática pelo
Poder Executivo dos nomes indicados pelas entidades representativas.

Incluímos também o parágrafo 5º neste dispositivo para estabelecer
que os membros do Conselho Administrativo, com exceção dos
representantes do Poder Executivo, sejam obrigatoriamente contribuintes
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), uma vez que são estes
os verdadeiramente interessados e atingidos pelas decisões tomadas por
esta junta.
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No que tange ao Conselho Fiscal suprimimos do artigo 7º o seu

parágrafo 5º, já que este trazia a exigência absurda de que os todos os atos
do Conselho Fiscal devessem ter a aprovação do Conselho Administrativo.
Ora, é inconcebível exigir que o fiscalizado tenha que aprovar atos atinentes
à fiscalização feita pelo seu fiscalizador.

Já nas disposições finais, especificamente no artigo 9º, adequamos
o termo utilizado para definir as competências do IPREV, já que por ser
órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores
públicos estaduais, este órgão será responsável pelas políticas públicas
previdenciárias e não de seguridade social como originalmente disposto e,
justamente, em razão disso, ou seja, da natureza previdenciária dos assuntos
competentes ao instituto, suas políticas são derivadas de disposições
legais e não daquelas derivadas da vontade do Poder Estadual.

Também se fez necessário reforçar as competências do Conselho
Administrativo do IPREV quanto ao seu Comitê de Investimentos que é
quem de fato tem a responsabilidade para gerenciar as políticas
previdenciárias como consta na Portaria nº 519/2011 – MPS.

Por fim, mas de forma extremamente relevante, alteramos o
quantitativo de cargos comissionados constantes do Anexo II do PLC 007/
2017, diminuindo de 63 para 11 cargos, mantendo aqueles que são de
chefia ou coordenação, visto que em razão da sua natureza podem ser
ocupados por pessoas de confiança.

Os demais cargos necessários ao desempenho das atividades do
IPREV, por questão de direito, justiça e, inclusive, imposição constitucional,
deverão ser criados por lei específica e preenchidos por meio de concurso
público.

Finalizamos ressaltando que o IPREV não é um instituto que
pertence ao Poder Executivo. É um instituto dos servidores, motivo pelo
qual se faz essencial a aprovação da presente emenda substitutiva com as
alterações sugeridas pelos servidores estaduais.

SALA DAS COMISSÕES, em 26 de setembro de 2017.
EDUARDO BRAIDE - DEPUTADO ESTADUAL

P O R T A R I A   Nº 900/2017

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

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MARIA ARISTEIA RABELO

CAMPOS MACHADO, Subdiretor de Cerimonial e Relações Públicas
matrícula nº 1627249 e FLÁVIO JOSE SANTOS RIBEIRO, Chefe de
Gabinete, matrícula nº 1392463, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto do Contrato nº 28/2017-AL.,  resultante do Pregão
presencial nº 027/2017-CPL, formalizada nos autos do Processo
Administrativo nº 1395/2017-ALEMA, para prestação de serviços de
fabricação e montagem de móveis planejados, para as copas institucionais
desta Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de
setembro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 901/2017

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

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MARIA ARISTEIA RABELO

CAMPOS MACHADO, Subdiretor de Cerimonial e Relações Públicas
matrícula nº 1627249 e FLÁVIO JOSE SANTOS RIBEIRO, Chefe de
Gabinete, matrícula nº 1392463, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto do Contrato nº 25/2017-AL.,  resultante do Pregão
presencial nº 021/2017-CPL/ALEMA, formalizada nos autos do Processo
Administrativo nº 1285/2017-ALEMA, para prestação de serviços de
hotelaria e alimentação a autoridades e    convidados do interior do Maranhão
e de outros Estados a serviço da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de
setembro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3846/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 048/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Contratação
de empresa para aquisição de material permanente do tipo microfones sem
fio a serem utilizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 10 de outubro de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 25 de setembro de 2017. CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3919/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 049/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Contratação
de empresa para aquisição de material permanente na espécie “lâmpadas
halógenas e refletores mini luz 1000w” para uso da TV Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes
de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 15:00 horas do dia 10 de outubro de 2017, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão
ser consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário
de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão
disponíveis também para consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br,
na opção “Licitações”. São Luís, 25 de setembro de 2017. CATARINA
DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL
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