
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2017 1

ANO XLIV - Nº 150 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2017. EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

134.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

PROJETO DE LEI.........................................................................04

REQUERIMENTO.........................................................................05

INDICAÇÃO................................................................................06

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESUMO DA ATA..........................................................................18

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................19

RESENHA......................................................................................20

PAUTA DE REUNIÃO.....................................................................21

EMENDA........................................................................................21

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO...................................................22

VOTO DO RELATORO................................................................22

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Fábio Braga (SD)
08. Deputado Fábio Macedo (PDT)
09. Deputada Francisca Primo (PC do B)
10. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
11. Deputado Humberto Coutinho (PDT)
12. Deputado Júnior Verde (PRB)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

13. Deputado Othelino Neto (PC do B)
14. Deputado Paulo Neto (PSDC)
15. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
16. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
17. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
18. Deputado Ricardo Rios (SD)
19. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
20. Deputado Stênio Resende (DEM)
21. Deputado Toca Serra (PTC)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

02. Deputada Graça Paz (PSL)
03. Deputado Max Barros (PRP)
04. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
02. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
03. Deputado Léo Cunha (PSC)
04. Deputado Marcos Caldas (PSDB)
05. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
06. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

LICENCIADOS
Deputado Neto Evangelista (PSDB)
Deputado Alexandre Almeida (PSD)
Deputado Edivaldo Holanda (PTC)

Deputado Humberto Coutinho (PDT)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Othelino Neto (PC do B)
2.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Josimar Maranhãozinho (PR)
4.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Resende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide



SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2017                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Glacimar Melo Fernandes

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos 
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Cabo Campos

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputada Ana do Gás

Deputado Edson Araújo
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré

Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Raimundo Cutrim

Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Ana do Gás
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Paulo Neto

Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputada Francisca Primo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Cabo Campos
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Dr. Levi Pontes

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Leibe Barros

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Ana do Gás

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Dr. Levi Pontes

VICE PRESIDENTE-
Dep. Alexandre Almeida

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Léo Cunha

VICE PRESIDENTE-
Dep. Graça Paz

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Edilázio Júnior

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Cabo Campos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:
Quintas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30 H

SECRETÁRIA
Eunes Maria Borges

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Lúcia Furtado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2017 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/10/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.10.2017

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ Nº  775/2017).

1. PROJETO DE LEI Nº 270/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 087/2017), DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DE EMPREGOS NO QUADRO EFETIVO
DA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- EMSERH. – COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO. – RELATOR DEPUTADO
DOUTOR LEVI PONTES.  – CONCEDIDO PEDIDO DE VISTA
POR 24 HORAS AO RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 052/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE INSTITUI O MÊS DE
DEZEMBRO COMO “DEZEMBRO CINZA”, DESTINADO A
HOMENAGEAR OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES
FALECIDOS EM DECORRÊNCIA DA PROFISSÃO NO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO
 2ª SESSÃO (ART. 248, § 3º - R.I.)

3. PROJETO DE LEI Nº 260/17, CAPEADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 085/1, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO
PLANO PLURIANUAL 2016-2019, INSTITUÍDOS PELA LEI Nº
10.375, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COMPARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO GLAUBERT CUTRIM.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 784/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
ILUSTRÍSSIMO VEREADOR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO/MA, SENHOR NETO FIUZA, PELA
PASSAGEM DE SEU 47º (QUADRAGÉSIMO SÉTIMO)
ANIVERSÁRIO, OCORRIDO EM 17 DE OUTUBRO DO ANO
EM CURSO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA

ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSEÊCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (2ª
SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 793/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR REMI RIBEIRO, PELA PASSAGEM
DE SEU 76º (SEPTUAGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO EM 22
DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.- TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA
EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 800/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ICATU, PELA PASSAGEM DO SEU 403º
(QUADRINGENTÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 26 DE OUTUBRO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR MOREIRA GONÇALVES E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 802/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO PEDIDO AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO PARA QUE SEJA EFETIVADO, EM CARÁTER
DE URGÊNCIA, O REPASSE DOS VALORES DESTINADOS AO
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCER, CONFORME
DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 063/2011.

8. REQUERIMENTO Nº 803/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
ILUSTRÍSSIMA EX-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/
MA, SENHORA EDNAURA PEREIRA DA SILVA, PELA
PASSAGEM DE SEU 47º (QUADRAGÉSIMO SÉTIMO)
ANIVERSÁRIO, OCORRIDO EM 25 DE OUTUBRO DO ANO
EM CURSO.

9. REQUERIMENTO Nº 804/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
ILUSTRÍSSIMO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, SENHOR RENATO JORGE
DOS SANTOS, PELA PASSAGEM DE SEU 30º (TRIGÉSIMO)
ANIVERSÁRIO, OCORRIDO EM 25 DE OUTUBRO DO ANO
EM CURSO.

10. REQUERIMENTO Nº 806/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS OS TRÂMITES
REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2017, ENCAMINHADO PELA
MENSAGEM Nº 014/2017, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO.

11. REQUERIMENTO Nº 807/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS OS
TRÂMITES REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2017,
ENCAMINHADO PELA MENSAGEM.

12. REQUERIMENTO Nº 808/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, NA FORMA QUE DISPÕE O
REGIMENTO INTERNO DESTA ASSEMBLEIA (ART. 163,
INCISO III), REQUEIRO A VOSSA EXCELÊNCIA, QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 287/2017, QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL E EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO A
“MARCHA PARA JESUS”, DE MINHA AUTORIA.

V – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 781/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO,
NETO EVANGELISTA, PARA QUE A SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES APRESENTE
INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SUAS
RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO NOS POVOADOS DE
SAQUINHO, MURIÇOCA, VARZINHA E BARREIRAS, TODOS
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO/MA. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 805/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS SUAS FALTAS NAS
SESSÕES LEGISLATIVAS DOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO
DE 2017, TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO NA
SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA “PATRULHA MARIA
DA PENHA”, EM IMPERATRIZ (16 E 17/10), REPRESENTANDO
A PROCURADORIA DA MULHER DESTA ALEMA E
PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AO
“OUTUBRO ROSA”, ESTE ÚLTIMO REALIZADO NESTA
ASSEMBLEIA, NO HORÁRIO DAS 08:3 ÀS 12:00 HORAS DO
DIA 18 DESTE MÊS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 30/10/2017 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 286/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a prioridade de
contratação de mão-de-obra maranhense em refinarias de petróleo e
complexos siderúrgicos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 287/2017, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que requer inclui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão a “Marcha para Jesus”.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 285/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão,
a Semana de Conscientização sobre a importância do Combate à
Intimidação Sistemática (Bullyng), nas Instituições de Ensino das Redes
Particulares e Pública Estadual, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 284/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que assegura 2% (dois por cento) das
vagas de emprego em obras públicas estaduais e empresas que recebem
incentivos fiscais no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 281/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que altera o artigo 1º da Lei Nº 3754, de 27
de maio de 1976, que institui o Dia da Mulher Maranhense, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LE Nº 282/17, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores do Povoado Lago da Cabaça.

3. PROJETO DE LEI Nº 283/17, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública ao
Movimento de Mulheres Vila Dom Luis – MOVILA.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 26/10/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 286 / 17

“Dispõe sobre a prioridade de contratação de
mão-de-obra maranhense em refinarias de
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petróleo e complexos siderúrgicos no Estado do
Maranhão e dá outras providências.”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º - As empresas de refino de petróleo e complexos
siderúrgicos no Estado do Maranhão deverão contratar e manter
prioritariamente empregados trabalhadores domiciliados neste Estado,
no percentual de 70% (setenta por cento) do seu quadro efetivo de
funcionários.

§ 1º Considera-se refinaria de petróleo o estabelecimento
industrial que, mediante processos físico-químicos, transforme petróleo
em produtos derivados.

§ 2º Considera-se complexo siderúrgico o complexo industrial
que é responsável pela fabricação, tratamento e beneficiamento de
aços e ferros fundidos.

§ 3º O percentual previsto no caput deste artigo é destinado
para as novas vagas que forem criadas a partir da vigência desta Lei,
compreendida por função aos trabalhadores contratados.

§ 4º Para efeito de comprovação de residência no Estado do
Maranhão e usufruto do que dispõe o caput deste artigo, o cidadão
deve demonstrar documentalmente o seu domicílio eleitoral no Estado
do Maranhão, em período, nunca inferior à 06 (seis) meses de residência
fixa.

§ 5º Na hipótese de não haver candidato para preenchimento
da vaga destinada à mão de obra local em 15 (quinze) dias após a
publicação de sua abertura, a Empresa poderá destiná-la a trabalhador
de outro Estado para ocupá-la.

Art. 2º – Não se aplica a determinação prevista no artigo
anterior mediante a seguinte hipótese:

 I – para contratações de trabalhadores cuja mão de obra exija
especialização ou habilitação específica, oriunda de qualificação em
curso técnico, graduação em curso superior ou pós-graduação;

II - admissão de empregado para ocupar cargo de chefia e
direção de equipes.

Art. 3º – A empresa que descumprir as determinações dessa lei
estará sujeita ao cancelamento de seu registro no cadastro do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Art. 4º – Caberá ao Executivo, por meio dos órgãos
competentes, fiscalizar o cumprimento desta lei e penalizar as empresas
infratoras, dispondo da colaboração dos Sindicatos das Categorias e
demais Comissões representativas dos trabalhadores.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 25 de outubro de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº  287 / 17

Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
do Maranhão a “Marcha para Jesus”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do Estado
do Maranhão a “Marcha para Jesus”, realizada por comunidades
evangélicas em diversos municípios maranhenses.

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

JUSTIFICATIVA
Esta proposta tem como objetivo incluir no calendário oficial

de eventos do Estado do Maranhão a “Marcha para Jesus”, realizada
por comunidades evangélicas em diversos municípios maranhenses.

A “Marcha para Jesus” é um evento que ocorre anualmente em
milhares de cidades do mundo seguindo os moldes do culto ao ar livre
com peregrinação pela cidade. Idealizado em Londres, Inglaterra, onde,
desde 1987, o pastor Roger Foster e os cantores e compositores Graham
Kendrick, Gerald Coates e Lynn Green tiveram a ideia de expandir o

culto à rua, a tendência de adoração, de modo rápido, chegou a cidades
e países vizinhos.

Em setembro de 2009, a Presidência da República sancionou a
lei que institui a “Marcha para Jesus” como evento oficial em todo o
país (Lei n° 12.025, de 3 de setembro de 2009).

Em São Luís a “Marcha para Jesus” é realizada há dez anos
pela Associação de Ministros do Evangelho no Maranhão (AME) e
Igrejas Evangélicas da capital. A marcha já é uma referência para os
eventos realizados nos demais municípios maranhenses, sendo,
portanto, uma oportunidade de mostrar que a Igreja não é restrita aos
templos, mas viva e aberta a toda a sociedade, unindo assim igrejas
cristãs em um ato de expressão pública de fé.

Dessa maneira, contamos uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta propositura.

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2017. - Eduardo Braide
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 803 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações à Ilustríssima Senhora Ex-
Prefeita do Município de Jatobá /MA, Senhora EDNAURA PEREIRA
DA SILVA, pela passagem de seu 47º (quadragésimo sétimo) aniversário,
em 25 de outubro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 25 de outubro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.17
EM: 26.10.17

REQUERIMENTO Nº 804 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Vice-
Prefeito do Município de Formosa da Serra Negra/MA, Senhor
RENATO JORGE DOS SANTOS, pela passagem de seu 30º
(trigésimo) aniversário, em 25 de outubro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 25 de outubro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.17
EM: 26.10.17

REQUERIMENTO Nº 805 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas
minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 16, 17 e 18 de outubro
de 2017, em vista de participação na solenidade de implantação da
“Patrulha Maria da Penha”, em Imperatriz (16/17), representando a
Procuradoria da Mulher desta Alema, e participação na solenidade de
homenagem ao “Outubro Rosa”, este último realizado nesta Assembléia,
no horário das 08h30 às 12 horas do dia 18 deste mês.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 23 de outubro de 2017. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.17
EM: 26.10.17

REQUERIMENTO Nº 808 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n.º
287/2017, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão a “Marcha para Jesus”, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 DE OUTUBRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.17
EM: 26.10.17

INDICAÇÃO Nº 1264 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
setor competente, a realização de um estudo de viabilidade sobre
implantação de uma Unidade Plena do Instituto de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão - IEMA no terreno localizado na Unidade
103, Avenida Jardim Chico Bento, S/N, ao lado da feira da Cidade
Operária.

JUSTIFICATIVA
A Cidade Operária, bairro muito populoso, necessita de

serviços públicos de qualidade e dispõe de um terreno localizado na
Unidade 103, Avenida Jardim Chico Bento, S/N, ao lado da feira, que
atualmente está sem utilização, por isso solicita-se a realização de um
estudo de viabilidade sobre implantação de uma Unidade Plena do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA
nesse local. Ademais, a comunidade anseia pela implantação de uma
unidade do IEMA, pois visa o desenvolvimento social, educacional e
tecnológico de seus jovens e crianças, o que justifica a presente
indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de outubro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1265 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa,

solicitando, em caráter de urgência, o asfaltamento da Avenida
Tancredo Neves (em alguns trechos também conhecida como Avenida
Brasil), via que corta diversos bairros populosos da capital.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
condições adequadas de tráfego na via, que se encontra totalmente
cheia de buracos. Ressalta-se que, de acordo com informações dos
próprios moradores, a situação piorou bastante em razão das chuvas,
dificultando ainda mais o deslocamento na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Oradores inscritos de ontem transferidos para hoje.
Deputado Júnior Verde. Deputada Valéria Macedo. Deputado
Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Na sexta-feira passada, nós fizemos a abertura da 15º
Conferência Estadual do PCdoB. Na abertura, o Governador esteve
presente e também dezenas de partidos estiveram presentes, bem como
prefeitos do partido e outros prefeitos de outros partidos, mas
praticamente quase todos da coligação. Uma festa com muita gente,
onde o Governador falou sobre os seus compromissos de campanha,
da maneira que estão sendo cumpridos. E como eu tenho dito na tribuna,
o Governador vem cumprindo todos os seus compromissos de
campanha. E eu, como testemunha das nossas andanças pelo Maranhão,
porque eu o acompanhei praticamente em quase todos eles, e tanto é
que os resultados desses compromissos têm refletido positivamente
onde o Governador Flávio Dino está em primeiro lugar juntamente
com o Governador de Rondônia, relativamente aos seus compromissos
de campanha. E tenho dito também aqui, e presenciado alguns colegas
deputados e até secretários contabilizando para si os bônus de algumas
ações e uma série de investimentos exclusivos do Governo do Estado.
Como eu digo aqui sempre são ações do Governo do Estado. Por
exemplo, o Mais Asfalto: o Governador está colocando asfalto em
todos os 217 municípios, independentemente de ideologia partidária.
Agora, recentemente, na área da saúde, o Governador tem inaugurado
hospitais e agora por último o hospital de traumatologia e ortopedia
do Maranhão, equipado com tecnologia de ponta, que era um sonho
nosso os maranhenses, ter um hospital desse tipo. E o Maranhão, em
termo de tratamento e ortopedia e traumatologia, nós estamos à frente
de muitos estados. O Governador já empenhou sua palavra de que,
independentemente de cor partidária, todos os 217 municípios receberão
ambulâncias nesta gestão estadual, bem como viaturas da polícia. Já
entregou mais de 700 viaturas. Já aumentou o efetivo das Polícias
Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Ainda estamos numa situação
não muito boa. Nós sabemos disso, mas não podemos dizer que é o
Governo. Porque o Governo tem feito sua parte. No caso da Polícia, é
problema de gestão, é um fato público e notório, mas o Governador
tem colocado recursos, se empenhado e tem cumprido os seus
compromissos de campanha no caso principalmente do aumento do
efetivo. O Governador tem um compromisso que até o final do ano
entregar 90 máquinas motoniveladoras aos municípios do Estado do
Maranhão. Com relação à educação temos, por exemplo, a Escola
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Digna, que é um marco para o nosso Estado. Tudo isso são ações
permanentes e exclusivas do Governo do Estado não cabendo
apropriação de quem quer que seja de nenhum deputado dizendo que
levou isso ou aquilo outro. Muita das vezes: “Ah, eu consegui isso
com o governo”. É um compromisso do governo de levar essas ações
aos municípios do Estado. Aqui tem um exemplo de alguns municípios:
Apicum-Açu, eu tenho uma Emenda para construção do Cais da
Juçareira de 1 milhão de reais. Liberei também outra Emenda para lá
para o mercado público de 300 mil reais, deve estar em conclusão, lá do
nosso amigo Claudio Cunha. Liberei a Emenda de São João, para a
Saúde, para carnaval, para saúde mais ainda e solicitamos ainda, que
não foi, uma ambulância que o Governador está liberando pra todo
mundo, só mandamos um ofício, mas não é ação do Deputado Cutrim,
é ação de governo. O Mais Asfalto, mais 4 km, ônibus escolar, Casa do
Cidadão, recuperação de estradas vicinais. Então, o Governador está
atendendo os municípios, as reivindicações e cumprindo com os seus
compromissos de campanha e os deputados evidentemente têm as
suas Emendas que colocarão para seus municípios, de acordo com a
sua conveniência e a necessidade de cada município. Era só isto, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Fábio Braga. Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, aos que acompanham a transmissão desta Sessão.
Nesta oportunidade, eu venho reforçar o convite aos parlamentares, a
todos que assistem a transmissão desta Sessão pela TV Assembleia,
pelo rádio, eu quero reforçar o convite para terça-feira agora, agora dia
31, às 09h da manhã, em Imperatriz, no auditório da UFMA do Campus
do Centro. Na nossa querida Imperatriz, a reitora Nair Portela e
membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estarão assinando
a Resolução que garante a política afirmativa do ingresso qualificado,
que é a bonificação de 20% nas notas do ENEM já para o SISU de
2018. Deputado Antônio Pereira, V. Exa que integrou conosco e integra
conosco a Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação no ENEM,
Deputado Othelino, vários companheiros deste Plenário, Deputado
Bira, Deputado Wellington que esteve conosco na audiência, Deputado
Roberto Costa, Deputado Levi que esteve conosco em audiência na
UFMA, muito importante este momento para o nosso Estado, porque
reforça as condições de ingresso dos nossos jovens. Portanto, quero
nesta oportunidade reforçar o convite a todos, que possam participar
em Imperatriz, na terça-feira, às 09h da manhã, da assinatura da política
afirmativa do ingresso qualificado na UFMA. Venho também fazer
outro convite importante para a nossa cidade, para o nosso Estado,
que é o SALIMP, o Salão do Livro de Imperatriz. A maior feira literária
do Maranhão é o SALIMP, em sua 15ª edição, neste ano com o desafio
de romper o número de 130 mil visitantes em seus 10 dias de
funcionamento. Começa amanhã, nessa sexta-feira, portanto, começa
nessa sexta-feira, dia 27, e vai até dia 05 do mês de novembro. O
SALIMP reúne expositores de todo Brasil, com palestrantes, com
oficinas, com lançamentos de livros, com concursos literários, concurso
de soletrando entre escolas de várias atividades culturais. Também o
Festival de Música de Imperatriz é uma programação riquíssima, uma
programação que promove a cultura em nosso Estado. O SALIMP do
dia 27 de outubro até o dia 05 de novembro torna em Imperatriz a
Capital do Livro. Nós temos uma imensa gratidão ao Governador
Flávio Dino por ter apoiado essa causa, que a Academia Imperatrizense
de Letras vem trazendo nesses 15 anos com grandeza, na vanguarda. O
Governo do Estado deu um apoio fundamental, tanto pela Lei de
Incentivo à Cultura que garante o custeio da maior parte das atividades
da Feira, mas também pelo Programa Vale Livro, uma Emenda minha
de R$ 300 mil, que está contemplando 15 mil estudantes da rede
pública com vales livros de R$ 20,00. Isso é fantástico. Começamos
com R$ 100 mil, o ano passado com R$ 200 mil, este ano com R$ 300
mil e no próximo ano serão R$ 400 mil, portanto fecharemos o nosso

mandato tendo destinado R$ 1 milhão somente para a Vale Livro, no
SALIMP. Isso é fantástico, uma grande oportunidade para a nossa
juventude. Eu quero finalizar este pronunciamento fazendo também
um convite especial, nesta quarta-feira, dia 1º, o Governador Flávio
Dino estará em Imperatriz para inaugurar várias obras. Inaugurar asfalto,
inaugurar algumas outras ações, lançar obras no município de Senador
La Roque. A agenda está sendo fechada para isso, mas tem uma obra
que é uma ação que ela ultrapassa esse limite do que é material, porque
ela trabalha diretamente salvando vidas. Uma causa que há muito tempo,
Presidente, há muito tempo Imperatriz e a nossa Região Tocantina
precisava, que é o tratamento do câncer nas crianças, a oncologia
pediátrica. Só existe em São Luís um único hospital que hoje é referência
para o tratamento da oncologia infantil em todo o Maranhão, o Aldenora
Bello, que tinha 28 leitos e reduziu para 20 em função de uma portaria
do Ministério da Saúde para instalar UTIs pediátricas, portanto, apenas
20 leitos para o Maranhão. E o Governador Flávio Dino, muito sensível,
atendeu uma demanda de toda a nossa região para descentralizar este
tratamento. E foi credenciado um hospital que já faz o serviço da
oncologia adulto e agora vai atender também a oncologia infantil,
custeado pelo Tesouro Estadual, pela Secretaria Estadual de Saúde,
um pleito que a AMPARE, que a Associação de Apoio aos Pacientes
de Câncer da Região Tocantina defende há muitos anos. Porque faltava
essa atenção, porque tinha esse vazio assistencial. E agora, a partir de
quarta-feira, teremos esse atendimento, salvando vidas, dando dignidade
ao tratamento. Porque antes a criança tinha que se afastar de sua família
para ir se tratar, ou para vir para São Luís ou para ir para São Paulo,
para Barretos ou para outros centros de tratamento. A partir de agora,
o Governador Flávio Dino garante a efetividade de uma política pública
que vai trazer uma dignidade, que vai trazer as condições de enfrentar
esta doença com um tratamento digno em Imperatriz. Facilitando,
assim, para todas as famílias que estão com crianças em tratamento de
câncer. De modo que eu venho fazer esse convite a todos que puderem
participar. Que no dia 1º, na quarta-feira, em Imperatriz, será inaugurado
o tratamento da oncologia infantil pelo Governo do Estado, que a
gente faz questão de agradecer por essa atenção especial. Muito
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, colegas
jornalistas, ontem, vimos mais uma triste página da história política
recente do Brasil, infelizmente, a Câmara dos Deputados não autorizou
a ação penal contra o Presidente da República, Michel Temer, um ato
triste da Câmara porque vira as costas para o povo brasileiro, além das
razões óbvias que a Câmara deveria autorizar a investigação e o
prosseguimento do processo contra o Presidente da República,
lembrando que ao autorizar a Câmara não faria nenhum juízo prévio de
condenação, apenas permitiria ao Supremo Tribunal Federal que desse
andamento ao processo criminal proposto pelo Ministério Público
Federal. Ao final, poderia o Presidente da República ser condenado ou
absolvido, mas a Câmara num momento, repito e enfatizo, triste da
sua história, resolveu mais uma vez negar autorização para que o
Presidente da República fosse processado, a mesma Câmara que
afastou a Presidente da República, Dilma Rousseff, independente
daqueles que simpatizam mais do que antipatizam ou simpatizam
menos, uma Presidente da República foi afastada acusada de ter cometido
pedaladas fiscais. Talvez, o cidadão comum aqui no Maranhão tenha
dificuldade até de compreender que tal crime é esse, pedalada fiscal,
quer dizer que pedalada fiscal é um crime mais grave que formação de
quadrilha, que associação criminosa, melhor dizendo, que obstrução
da justiça, essa tal pedalada fiscal há de ser um crime talvez hediondo,
para ser mais grave que todo este arsenal que foi disparado contra o
Presidente da República. Mas, além das razões jurídicas que ensejaram
a denúncia, existe uma ampla reprovação, amplo desejo nacional
manifestado nas mais diversas pesquisas, feitas inclusive por alguns
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veículos de imprensa que patrocinaram a chegada de Michel Temer ao
Poder, que evidenciam o quanto o País deseja ver o Presidente Temer
fora do Palácio do Planalto. Enquanto isso, o saco de maldade continua
aberto, na história recente, desde a redemocratização do Brasil, nunca
um Presidente da República tinha tido coragem de tantos atos contra a
sociedade, contra os direitos historicamente conquistados a duras penas,
nem o PSDB que inaugurou a redução do Estado brasileiro, em alguns
casos, com razão. em outros tantos, de forma equivocada, se atreveu
tanto, a ir tocar lá no direito sagrado do trabalhador, revogando itens
importantes da CLT, ameaçando mudar a legislação previdenciária a
ponto de impedir que maranhenses cheguem à aposentadoria, porque
nós temos ainda a menor expectativa de vida do País, a que preço a
Câmara dos Deputados negou a autorização para processar o Presidente
da República? A preço de favores aos ruralistas que cometeram ilícitos
ambientais e agora tiveram as suas multas perdoadas. Ao preço de
permitir que trabalhadores sejam escravizados e impedir que a
fiscalização chegue e possa ter atitudes rápidas para resgatar os
trabalhadores. A que preço que custarão milhões aos brasileiros em
detrimento do Sistema de Saúde Pública, em detrimento de ações que
efetivamente os brasileiros estão esperando. Nunca o Brasil, aliás corrijo,
há muito tempo, há décadas o Brasil não enfrentava uma situação
como essa. Uma situação de retração econômica, de crise política e de
falta de absoluta credibilidade do Presidente da República. Então 253
Deputados Federais ontem tiraram do Brasil a possibilidade de virar
essa página triste da história. Ainda bem que a população está atenta
para saber reconhecer quem ficou do lado do Brasil e quem ficou
contra o país apenas para proteger interesses políticos imediatos,
imediatistas com vistas às eleições do ano que vem. Cumprimento 07
dos 18 Deputados Federais do Maranhão, na pessoa dos Deputados
Rubens Pereira Júnior e do Deputado Weverton Rocha, estendendo
aos outros que votaram SIM ao prosseguimento da denúncia e para
que o Presidente da República pudesse ser afastado do cargo e ser
julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Que daqui para frente tenhamos
páginas melhores, mas esses momentos tristes ficarão para a história e
aqueles que chancelaram certamente no futuro vão ver que fizerem
péssimo serviço ao Brasil. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
Plenário desta Casa, imprensa. Senhor Presidente, estamos finalizando
o mês de outubro deste ano e tivemos nesse mês uma justa homenagem
à luta que a mulher brasileira, mulher maranhense trava cotidianamente
contra o câncer de mama. Essa chaga que ameaça, infelicita as famílias,
tira a vida de milhares, e quiçá de milhões de mulheres a cada ano no
Brasil, no Maranhão e no mundo inteiro. Este mês propositalmente é
chamado de Outubro Rosa, soa como um grito de alerta para estimular
e detectar precocemente essa doença. Reforça a luta pela cura, dissemina
um maior volume possível de informação sobre acesso a serviços,
diagnósticos e tratamento contribuindo para o controle e, por
consequência, a redução da mortalidade por conta desse câncer. Esse
tipo de câncer é silencioso, é causado pela multiplicação de células
anormais da mama e, se não diagnosticado e tratado a tempo, se
transforma em um tumor, traumatizando a vida das mulheres e
dificultando o processo de cura. Milhões de brasileiras, de mulheres
trabalhadoras com suas vidas encurtadas por conta deste câncer. Outro
dado alarmante é que ele avança numa velocidade e uma intensidade,
porque, de acordo com instituto nacional de câncer – INCA, são
esperados mais 55 mil casos de câncer dessa doença este ano no Brasil.
Porque segundo especialista configura um quadro epidêmico. E a idade
da mulher surge como um dos mais importantes fatores de riscos para
essa doença, pois 80% da incidência acontece justamente entre 50 e 69
anos de idade. O que é péssimo para o nosso país, porque, segundo
IBGE, o Brasil possui uma população ao redor de 20 milhões de

mulheres nessas faixas de risco. Valendo disso é que estamos diante de
uma realidade que impõe uma espécie de tratamento de choque para
que a doença e essa moléstia não se propaguem muito pelo nosso país.
Mais um atenuante dessa história toda é que, na maioria e na maior
parte dos casos, cerca de 90% deles, quando detectado em fases iniciais,
apresenta chance generosa de tratamento e de cura. Já que a mulher,
independente da idade ou condição social, conhece perfeitamente seu
corpo e sabe que esse tratamento feito de forma normal, muitas das
vezes o autoexame é responsável para se detectar em casa mesmo e
depois nos consultórios médicos a descoberta da doença. Por outro
lado, a mamografia é um dos exames obrigatórios para as mulheres a
partir de 50 anos, porque eles podem ajudar na identificação da doença
antes mesmo do aparecimento dos sintomas. E é aconselhável se realizar
pelo menos duas vezes por ano. O próprio Sistema Único de Saúde -
SUS garante a oferta gratuita do exame para a mulher brasileira em
todas as faixas etárias. A despeito, claro, da dificuldade de muitas e
muitas cidades, principalmente nas cidades mais carentes do nosso
Estado, onde dificilmente temos a oferta de mamógrafo ou, em alguns
casos, a baixa oferta na região de equipamento, o que representa uma
dificuldade a mais para quem procura esses anos. Eu concluo, aqui,
Senhor Presidente, o discurso dando a impressão que estou invadindo
uma área que não pertence a meu campo de domínio, de conhecimento.
Minha formação é em direito e tenho poucos conhecimentos na área da
medicina, mas entendo que este alerta é muito importante de deputados
e deputadas e todas as pessoas do Estado do Maranhão usar os meios
de comunicação, alardear através dele esse câncer que é letal, mas que
pode ter tratamento muito diferenciado se for descoberto ainda no
começo. Entretanto isso não elimina meu desejo particular de incorporar
a tão expressiva forma de luta pela vida, porque tenho mães, avós,
irmãs, amigas, amigos, esposas, filhas, primas que dependem também
desse tratamento. Muitos deles eleitores que nos procuram no nosso
gabinete, ou por meio das nossas lideranças para que se acompanhe o
tratamento. Eu quero saudar a mulher maranhense tão bem representada
nesta Casa pela Deputada Valéria, Nina Melo, Graça Paz, Ana do Gás,
Andréa Murad e Francisca Primo, e torcendo para que este Outubro
Rosa tenha sido mais um mês e deve ser continuado durante todos os
anos, para que se possa alardear e ter essa preocupação que temos no
Estado do Maranhão, que é diminuir a mortalidade, por meio de um
câncer, que tem uma grande possibilidade de cura, a partir do
descobrimento dele ainda na fase inicial. Portanto, eu queria desejar a
todas maranhenses, brasileiras, que estão com a doença, um
restabelecimento e a todas que, por meio da sua prevenção, não só
nesse mês, mas, durante todo o ano, possa ter no descobrimento ainda
inicial, um tratamento adequado e uma cura. Portanto, Senhor
Presidente, era isto o que tinha a tratar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Humberto Coutinho, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia, Senhor Presidente, venho hoje nesta tribuna destacar um
resultado de uma pesquisa colocada agora há pouco pelo Bom Dia
Brasil, onde mostra que, infelizmente, o Estado do Maranhão ainda
precisa de muito investimento na educação, mesmo com todos os
esforços do Governo do Estado investindo inclusive nem aquilo que
não é a sua competência como, por exemplo, as escolas do ensino
primário, mas sabendo da sua responsabilidade social com o estado,
que é o Programa Escola Digna, construir escolas nos municípios para
que os municípios possam dar uma educação de qualidade, nós ainda
estamos muito atrás, mas sabemos que o foco está sendo cumprindo,
as políticas estão sendo implantadas porque é dessa forma que países
desenvolvidos conseguiram se desenvolver, investindo na educação e
sobretudo com muita persistência e paciência, mas tem que começar e
o governo Flávio Dino começou mesmo contrariando muitas pessoas,
mesmo sendo criticado diuturnamente, mas o Programa Escola Digna é
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um programa, sim, que salva vidas, investe na população e que com
certeza trará os resultados necessários. E, infelizmente, mais uma vez,
o nosso querido município de Parnarama foi manchete nacional, de
forma negativa, porque lá ainda há muito a se fazer pela educação, e os
gestores e hoje principalmente, o prefeito atual Raimundo Silveira tem
que olhar isso de uma maneira séria e com muita responsabilidade
tendo em vista inclusive porque já é a 5ª vez que é prefeito daquela
cidade, então se Parnarama ainda continua nessa situação vexatória e
que envergonha todos os parnaramarenses, é porque boa parte se deve
a gestões anteriores do ex-Prefeito e do Prefeito atual Raimundo Silveira.
Digo isso, Senhor Presidente, porque não dá mais para tampar o sol
com a peneira e os municípios maranhenses terão a grande
oportunidade de ajudar a educação com relação àquele recurso do
FUNDEB que vai ser depositado nas contas de diversos municípios
maranhenses. E Parnarama tem lá, Senhor Presidente Humberto
Coutinho, V. Ex.ª que conhece o município, praticamente R$ 40 milhões
depositado em conta, mas ainda não foi utilizado e que pode muito
bem melhorar a vida da cidade de Parnarama, principalmente da
educação de Parnarama. Investindo em construção de escola, em
fardamento, em reformas, em compra de ônibus, tudo isso é investimento
na educação. Então não pode perder, e o município, a população e
principalmente os Vereadores não podem deixar de perder essa
oportunidade. Não se admite fazer outro uso, principalmente quando
é necessidade vital do município é a educação, principalmente disso. A
gente sabe que as demandas são enormes, mas o recurso que está lá no
município tem que ser prioritariamente para a educação. Nem que haja
após uma decisão que percentuais sejam destinadas as outras áreas,
Deputado Levi, como saúde, como água que é algo vital também para
o ser humano, mas hoje o que mais pede socorro é a educação de
Parnarama. Então tendo essa oportunidade nas mãos de quase R$ 40
milhões, o Prefeito só não resolve o problema da educação de Parnarama
se não quiser ou também se a população, a Câmara e nós representantes
da população não ficarmos vigilantes na execução desses recursos.
Digo isso, Senhor Presidente, porque tem Prefeito no estado do
Maranhão que faz a sua parte. O Prefeito Luciano Leitoa investiu, os
quatro e agora no primeiro ano do seu segundo mandato, maciçamente
na educação contrariando inclusive aqueles políticos, às vezes, que
têm uma imagem retrógrada ainda, dizendo que educação não dá voto.
O Prefeito Luciano Leitoa foi reeleito com mais de 10 mil votos e
maioria em cima do seu adversário, onde toda a Oposição ficou junta.
E o quesito mais avaliado do Prefeito Luciano era a educação, porque
lá temos 100% das escolas da zona urbana climatizadas, não temos
nenhuma escola naquela situação vexatória, todas foram reformadas.
Lá os alunos recebem fardamentos, lá os alunos têm merenda escolar,
lá os alunos têm escolas municipais com a educação em tempo integral,
que é a parceria com a escola do Padre Diniz. E recentemente, Senhor
Presidente, investir em educação, cultura e arte, nós temos o Projeto
Beija-Flor, que desde o seu primeiro ano, foi aquele projeto ainda
instituído na gestão do ex-Prefeito Chico Leitoa e que o prefeito atual
resgatou, e hoje somos destaque nacional com o aluno Pedrinho, que
foi escolhido para ser aluno do Balé Bolshoi, lá do estado de Santa
Catarina, se eu não estiver enganado. Concorrendo com mais de 2.500
crianças, Deputado Othelino Neto, e Deputado Rogério Cafeteira que
tem inclusive uma filha que pratica balé, não é isso? Ginástica artística.
Mas aquele aluno do projeto social, Projeto Beija-Flor, com certeza
não teria outra oportunidade se não tivesse um gestor preocupado em
investir na educação e hoje está lá com uma grande expectativa de ter a
sua vida mudada, graças a um projeto que investe na educação que é o
Projeto Beija-Flor, que é um projeto que atende mais de mil crianças
hoje na cidade de Timon, e que, de vez em quando, aparecem, ressurgem
esses destaques nacionais. Desejo aqui muita sorte ao Pedrinho, que
faça um bom uso dessa oportunidade e que seja espelho, principalmente,
para os gestores nossos do Estado do Maranhão. Porque investir na
educação vale a pena, porque investir na educação é a saída para o
nosso Estado. E também que sirva de espelho para as crianças, para os
jovens e adolescentes, de que é possível, sim, chegar muito longe.
Depende de força de vontade e oportunidades que dependem de nós,

principalmente políticos, a fazer com que essas situações sejam mudadas
e dessa forma transformaremos o Estado do Maranhão. Então, Senhor
Presidente, encerro aqui meu pronunciamento, finalizando que ontem
estivemos em Timon. Deputado Bira também deve destacar que o
Governador Flávio Dino tanto se preocupa com a educação primária
como também com a pesquisa, ciência, inovação e tecnologia, que é o
ensino superior e o ensino médio. E ontem participamos da abertura
da Semana da Ciência e Tecnologia, que também acontece no Município
de Timon, assim como no ano passado aconteceu em Imperatriz. O
Governador Flávio Dino tem a preocupação de democratizar o acesso
à informação e à tecnologia. E já é a melhor e maior semana desses
últimos anos, porque ontem se provou com a abertura oficial, com
muitos stands, com muitos alunos participando e apresentando
trabalhos. E com um grande público, inclusive da capital Teresina,
porque essa semana é uma semana que está no calendário nacional do
Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é um investimento 100% do
Governo do Estado. E está sendo investido ali naquela semana a quantia
de mais de um milhão de reais. Mas sabemos que ali geram grandes
frutos como são alunos nossos, do Estado do Maranhão, que estão se
destacando fora do nosso Estado e também fora do nosso país. Senhor
Presidente, era esse o meu pronunciamento no dia de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu quero registrar a presença em nosso plenário do ex-
deputado estadual Fernando Furtado. Deputado, seja bem-vindo, a
Casa é sua. Com a palavra o Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado! Senhores
parlamentares, Mesa, meu Presidente Humberto Coutinho, que Deus
continue estando com o senhor, imprensa, galeria, meus irmãos policiais
e bombeiros militares. Senhores, estou muito feliz, porque ontem
tivemos a visita da empresa responsável em fazer o posto policial do
Angelim. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque nosso Pastor
Otoniel acabou de deixar aqui a mensagem bíblica de hoje, que diz
assim. “Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio em sua sabedoria
nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se
gloriar glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou
o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra,
pois é dessas coisas que me agrado. Declara o Senhor.” Esta passagem
está escrita no profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23-24. E o
Angelim, o bairro do Angelim ou conjunto do Angelim é um ponto
extremamente estratégico no que diz respeito a qualquer ordenança
policial, porque, ali no Angelim você sai para o Piquizeiro, Bequimão,
Anil, tem a Avenida Jerônimo de Albuquerque e geralmente todos os
assaltos, os policiais que moram aqui e estão comigo aqui sabem disso,
que foram de rua, todos os assaltos, qualquer situação que aconteça
naquela redondeza é ponto de fuga o Angelim. E agora a Associação de
Moradores, na pessoa do seu Nonato, a quem eu quero agradecer
também o nosso amigo Raimundo João, que já foi presidente da
Associação, que tem intermediado comigo ao Governo do Estado e
estamos sendo contemplados com um posto policial, o secretário
Jefferson Portela esteve presente, ou seja, in loco observando o local,
o subcomandante coronel Luongo e estamos aqui com um projeto,
senhoras e senhores, a fachada como será o posto policial do Angelim,
a estrutura interna com alojamento masculino, alojamento feminino,
sala de espera, administrativo, uma copa, WC Masculino, WC feminino.
Então, o bairro do Angelim, não só o bairro do Angelim, mas toda a
circunvizinhança do Angelim será contemplada com mais segurança,
lembro-me que nas ruas, nós sabemos que o fluxo de policiais em
determinados bairros já inibia a ação do bandido, daquele que está à
margem da sociedade, o que nós chamamos de vagabundo, na Polícia
Militar, e vai acontecer a mesma coisa no Angelim, o Angelim está aqui
sendo contemplado com isso, quero agradecer ao Governador Flávio
Dino, quero agradecer também ao Secretário Jefferson Portela e anunciar
também ao bairro do Angelim que também tem a questão dos prédios,
que é uma população muito grande: Alto Angelim I, Alto Angelim II, os



SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2017                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
demais prédios que têm ali, os prédios do Ipem também serão
contemplados também com mais segurança para o nosso bairro, quero
também anunciar que nós vamos estar sendo contemplados muito em
breve também com uma nova malha asfáltica para o nosso bairro do
Angelim, portanto, parabéns a todo o Angelim. Quero me solidarizar
com nosso presidente, o Nonato, e também com todos do Angelim, na
pessoa do nosso amigo Raimundo João. Que Deus abençoe a todos.

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. Em primeiro lugar, Senhor Presidente,
eu quero cumprimentar o Governador Flávio Dino, o Prefeito Luciano
Leitoa e o Secretário de Ciência e Tecnologia, Davi Telles, pela abertura
e pela realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que este
ano escolheu a cidade de Timon como a Cidade da Ciência. Ontem,
estivemos na abertura e foi uma atividade extraordinária, eu diria que
pela abertura já demonstra que a Semana de Ciência e Tecnologia, este
ano, em Timon, deve ser a maior da história, deputado Rafael Leitoa,
que também estava lá presente. Portanto, eu destaco, em primeiro
lugar, essa grande realização que vai até sábado, é uma grande vitrine
para os nossos pesquisadores, professores, estudantes, a cidade inteira
mobilizada e, ontem, o robozão fazendo sucesso lá no meio da
população, prestigiando a abertura da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, que destaco, mais uma vez, o acerto que é descentralizar,
porque sempre acontecia na capital e agora está acontecendo também
em outras cidades do Maranhão, como o ano passado foi em Imperatriz
e agora a cidade de Timon. Em primeiro lugar esse tema, Senhor
Presidente, em segundo lugar não poderia deixar de expressar minha
opinião sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Mais uma vez passamos
uma vergonha que fica para a história. A decisão do Congresso Nacional
de não autorizar o processo contra o Presidente Michel Temer é algo
que macula a história deste país, que depõe contra a imagem do Brasil
no cenário internacional. Porque o Presidente Michel Temer foi flagrado
cometendo crime comum, crime de improbidade, crime de corrupção e
isso foi para a televisão e todo mundo viu, não precisa nem ser
especialista em Direito Criminal para entender a gravidade do que o
Presidente fez quando recebeu aquele empresário nos porões do Palácio
do Planalto e autorizou o recebimento de propina, que depois foi visto
na mala, em praça pública, na calçada, todo mundo viu. Sem falar da
dinheirama em apartamento, lá em Salvador, como todo mundo viu. De
maneira que é incompreensível como que alguém que exerce uma
representação pública em um Parlamento brasileiro tem a coragem de
votar a favor do Presidente Michel Temer. Infelizmente foi o que
aconteceu ontem naquela sessão fatídica, que todos puderam
acompanhar ao vivo e em cores. Ao vivo, no momento de maior audiência
da televisão brasileira acompanharam a votação, um por um, a gente
nem precisa relacionar quem votou a favor, quem votou contra, porque
o Brasil inteiro, o Maranhão inteiro viu ao vivo pela televisão. Ninguém
precisa dizer nada, a população sabe qual é a posição de cada Deputado
e de cada Deputada que ontem se expressou naquele microfone do
Congresso Nacional. É lamentável o que se viu e é lamentável o que
fica para a história, porque tiraram uma Presidente da República, por
muito menos tiraram a Dilma Rousseff, em uma tal de ‘pedalada fiscal’
que ninguém nem sabia o que era e que de repente foi classificado como
crime de responsabilidade. Tiraram a Dilma e aí vem o Temer e faz
coisa muito pior, mas o Temer continua no Poder, dois pesos e duas
medidas. Uma injustiça, uma situação que vai ficar para a história do
Brasil e cria embaraços de toda ordem, mas sabemos o que pesou nessa
decisão. Essa decisão e os votos proferidos ontem a favor do Michel
Temer foi a peso de ouro, dinheiro público das Emendas parlamentares
e aí o sujeito vai continuar na Presidência da República para tentar
ajudar a manter aqueles que governam o país nas eleições do ano que
vem. Mas o povo não é bobo. O povo acompanha e vai saber das
respostas nas urnas. E certamente nós estaremos acompanhando essa

luta mais uma vez ao lado da população maranhense e ao lado da
população brasileira. Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Antes de iniciarmos a Ordem do Dia, eu comunico que
há sobre a Mesa o Requerimento do Deputado Eduardo Braide
solicitando a inversão da pauta para votação do Requerimento nº 766/
2017 de convite ao Secretário Estadual de Fazenda. Inscrito para discutir
o Deputado Eduardo Braide, por dez minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhores deputados, nós apreciaremos agora um requerimento de minha
autoria que pede a inversão da pauta para que o primeiro item que
possa ser apreciado na Sessão de hoje seja um Requerimento de nossa
autoria nº 766/2017, que faz o convite ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Fazenda para que ele venha a esta Casa prestar
os esclarecimentos necessários ao Projeto de Lei nº 262/2017, que
trata do empréstimo de mais de cem milhões de reais para a implantação
do Programa PROFISCO II. E esse convite é fundamental. Primeiro
porque eu tenho absoluta certeza de que a maioria dos deputados aqui
deste plenário sequer sabem do que se trata o programa PROFISCO II.
Segundo porque tenho aqui em minhas mãos, e acredito que tenha
chegado a vocês também, um pedido da Associação Comercial do
Maranhão que solicita o adiamento desta votação exatamente por conta
da necessidade de diálogo, de entender junto ao Governo do Estado
que medidas são essas, que ajustes fiscais que são esses que serão
feitos. Então, em seu ofício, a Associação Comercial do Maranhão diz
o seguinte: Com satisfação, recorremos a Vossa Excelência e aos demais
deputados, encaminhando, em anexo cópia da Mensagem 086 do
Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino. Referida Mensagem
trata do envio ao Legislativo Estadual do Projeto de Lei que autoriza o
Executivo à contratação do empréstimo junto ao BID, destinado ao
Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão,
PROFISCO II. Em seu artigo 1º, Parágrafo Único, a Mensagem supra
faz referência à implantação de ajustes fiscais e financeiros do Projeto
em comento. Nesse sentido, e por pairarem dúvidas sobre a natureza
de tais ajustes, solicitamos a Vossas Excelências a suspensão da votação,
a autorização da proposta, até que sejam dirimidas tais dúvidas. Missão
que estamos encampando ao Governo do Estado e em instâncias
competentes das gestão estadual. Contamos com vossa anuência e
compreensão, no desejo de contribuir subscrevemo-nos, Senhor Felipe
Mussalem, presidente da Associação Comercial do Maranhão. Ora,
Senhores Deputados, esse pedido nada mais é para que essa votação
seja adiada e haja a discussão com o Governo do Estado do que se trata
esse projeto, afinal de contas, são cem milhões de reais que o Governo
do Estado quer tomar de empréstimo para implantar em um novo
sistema de cobrança de impostos. E aqui, Senhores e Senhoras
Deputadas, quero lembrar que esse requerimento é um convite a um
secretário de Estado, que considero um técnico, que é o Doutor
Marcellus Ribeiro, e que tenho certeza, não terá nenhum problema em
prestar os esclarecimentos a esta Casa. Hoje, eu vejo uma matéria do
Excelentíssimo Senhor Secretário em um jornal, onde na parte final ele
diz o seguinte: O projeto precisa ser aprovado pela Assembleia, após
isso, o Governador Flávio Dino fica autorizado a firmar parceria com
o BID. Ao ser concluída essa etapa é feito um decreto para incluir um
crédito adicional na Lei Orçamentária. E aí vem, isso não implica nenhum
ônus para o Estado. Ora, a primeira pergunta que eu vou fazer ao
secretário, como é que não implica em nenhum ônus se o Estado está
pedindo cem milhões de reais de empréstimo? Como é que não implica
em nenhum ônus se o projeto assinado pelo Governador diz o seguinte:
os encargos financeiros, o prazo de amortização do empréstimo e o
período de carência serão estabelecidos no contrato de empréstimo
firmado. Ora, Senhores, é óbvio que o Maranhão será endividado em
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mais de cem milhões de reais com taxa de juros, com parcelas, com um
período de carência. Se o Governador do Estado quiser dizer que esse
empréstimo só vai ser pago, daqui a cinco anos? Então, ele pede cem
milhões, recebe cem milhões, aumenta o sistema de cobrança dos
maranhenses e deixa tudo para os próximos gestores pagarem. Isso não
é justo, por fim, Senhor Presidente, e é essa a ressalva que é feita pela
Associação Comercial do Maranhão, a Assembleia Legislativa não pode
dar uma autorização para ajuste fiscal e financeiro sem nem saber que
ajustes serão esses. E está aqui no Parágrafo Único do Artigo 1°. É
igualmente autorizada a implementação dos ajustes fiscal e financeiro
do projeto. E aqui eu lanço um desafio a qualquer deputado da base do
governo, me digam quais são os ajustes fiscal e financeiro do referido
projeto? Eu duvido que algum deputado saiba no momento quais são
os ajustes fiscal e financeiro que o Governo do Estado quer que esta
Casa aprove. Como é que nós deputados eleitos pelo povo vamos
aprovar ajustes fiscais sem nem saber do que se trata. Isso aqui tem
nome, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, isso é aumentar o
arrocho, a cobrança de impostos para os pequenos comerciantes do
Maranhão que já não aguentam mais, e é por isso, Senhor Presidente,
que eu peço a aprovação do meu requerimento para que nós tenhamos
a inversão da pauta para que a primeira matéria a ser votada hoje seja
exatamente o requerimento de convite ao secretário da Fazenda.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
um aparte ao deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Braide,
deputado Sousa Neto, depois.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Braide, V. Exª faz um pleito no sentido correto. Independente
do mérito do empréstimo, se é positivo ou negativo para o Estado, era
importante que esta Casa tivesse conhecimento realmente de qual o
objetivo desse empréstimo, se vai equipar mais a Secretaria de Fazenda,
se vai comprar softwares, qual é o objetivo final desse empréstimo e
onde o dinheiro vai ser aplicado? Ninguém melhor para fazer essa
exposição do que o Secretário da Fazenda. Então, a princípio, na questão
do mérito acho que a gente só pode deter uma convicção para votar
esse projeto com a exposição da pessoa que mais conhece o objetivo
do empréstimo, que é o Secretário de Fazenda. E V. Exª pede justamente
isso, que o empréstimo, antes de ser votado, haja uma exposição do
Secretário de Fazenda para que todos os Deputados votem com pleno
conhecimento da matéria em que estarão votando. Então acho que é
muito louvável a iniciativa de V. Exª e ponderada, por isso parabenizo
V. Exª pelo pronunciamento e pela iniciativa do Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte, Deputado Max. E lembrar que não só as informações
necessárias como, por exemplo, qual a taxa de juros que o Governo
quer que a Assembleia aprove? Quando vai começar a ser pago esse
empréstimo? Que é o período de carência e que não está dizendo? Em
quantas parcelas o povo maranhense vai ter que pagar esse empréstimo
e que nada disso está dizendo? Mas ao lado de tudo isso, das informações
do que é o Profisco, da taxa de juros, da carência e do número de
parcelas, existe algo aqui que é gravíssimo, Deputado Max, é uma
autorização prévia que o Governador pede para que a Assembleia dê
para que ele já promova os ajustes ao final da execução do programa,
sem nem saber quais serão esses ajustes, fiscal e financeiro. Isso é um
absurdo. A Assembleia não pode aprovar esse cheque em branco que
vai penalizar lá na frente o povo do Maranhão. E aí depois que os
Deputados não reclamem quando andarem pelo interior do Estado e
ouvirem os comerciantes que estão fechando as portas, que não
aguentam mais as cobranças dos juros e multas abusivas por parte do
Governo do Estado, porque é exatamente isso que esse projeto vai

reforçar, com uma diferença: vai reforçar endividando o Governo do
Estado em mais de R$ 100 milhões. Concedo um aparte ao Deputado
Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Primeiramente parabenizar V. Ex.ª pelo pronunciamento muito
pertinente. E nada mais justo, como Deputado Max Barros falou muito
bem aqui, do que chamar o Secretário para a gente ter o conhecimento
do que vai ser, aonde vai ser colocado esse empréstimo. Principalmente,
Deputado, que a gente aqui desta Casa quer e o povo do estado do
Maranhão quer é mais transparência na questão do Governo do Estado.
E acho, Deputado Eduardo Braide, que no momento atual temos outras
prioridades na área da educação, na área da saúde, nada melhor de
investir esse dinheiro nesse empréstimo nessas áreas prioritárias, não
para fazer esse arrocho fiscal como V. Ex.ª está falando. Parabéns pelo
seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu
agradeço o aparte do Deputado Sousa Neto. Já me encaminhando para
o final, Senhor Presidente, só ressaltar, se o projeto é bom, como o
Governo do Estado tenta dizer, Deputado Sousa Neto, qual é o medo
do Secretário vir prestar os esclarecimentos aqui, se é tão bom do jeito
que ele está dizendo? Então, Senhor Presidente, encerro a discussão
desse projeto solicitando votação nominal do meu Requerimento de
Inversão de Pauta.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quem está falando?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Após
o Deputado Bira eu falarei, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) – Senhor Presidente, sugiro que vote logo e após a votação
coloco minha questão de ordem.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Presidente,
só oriente a forma de votar, por gentileza, porque estou em dúvida
aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Tem um Requerimento verbal, depois a votação do
Requerimento. A primeira votação é se vai ser nominal ou não. A
segunda votação é se aprova ou não o Requerimento do Deputado
Braide. Os deputados que acatam o pedido do Deputado Eduardo
Braide para ser nominal ficam sentados e os contra ficam...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, poderia suspender...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Só um minuto, me deixe explicar primeiro. E quem for
contra ao Requerimento de votar nominal ficar de pé. Em votação.
Aqueles que forem contra ficam de pé. Rejeitado o Requerimento em
votação nominal.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Com base
no regimento da Assembleia, eu gostaria que fosse explicitado o nome
dos deputados que foram contrários.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Bira, pela Ordem.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu queria fazer um apelo, porque eu
entendo os dispositivos regimentais, mas eu acho que nós vamos ter
que fazer adaptações nesse regimento, porque é um absurdo a gente ter
que abrir para discutir uma alternância de pauta, uma mudança na
ordem da pauta de um Requerimento que não está nem na ordem do
dia. E a gente perde um tempo imenso fazendo discussão de mérito.
Isso é artifício para atrapalhar o andamento da sessão, Senhor
Presidente. Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre o
Regimento, porque isso aqui está ficando insustentável. E eu não posso
aceitar, eu que fui oposição, que a oposição seja um mero instrumento
para atrapalhar e não para discutir realmente efetivamente os assuntos
que interessam à população do Maranhão. Eu não posso concordar
com isso, porque é mais um artifício para atrapalhar o andamento da
sessão.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, eu quero responder ao Deputado Bira,
depois eu dou pela Ordem. Deputado Bira, V. Ex.ª tem até razão, mas,
infelizmente, eu tenho que seguir o Regimento Interno. Um minutinho,
por favor. O Regimento Interno é bem claro que esses requerimentos
podem ser discutidos. A sua ideia de mudar o Regimento eu sou também
a favor, vamos iniciar...

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Um minutinho, deixa eu acabar. Nós podemos mudar o
Regimento e tirar aquilo que acha absurdo, mas enquanto não retirar,
infelizmente, eu como Presidente desta Casa eu tenho que seguir
piamente o Regimento.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Eu só
registro, Senhor Presidente, que é a primeira vez que eu estou vendo
nesta Casa discussão para alternância de pauta. É a primeira vez que
eu vejo e acho que isso aí realmente é um artifício que só atrapalha o
andamento da Sessão. E nós vamos ter que discutir o Regimento, mas
eu concordo com V. Ex.ª com as ponderações.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Primeiro,
eu gostaria que o Deputado Bira lesse o Diário da Casa, uma vez que o
Requerimento está publicado, é o item 10, Requerimento nº 766 que
está...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Alternância
de pauta está publicada?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O
Requerimento de alternância foi entregue na Mesa. Ainda em relação a
isso...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Mas ainda
não está nem publicado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Bira, eu estou falando. Eu estou com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, eu peço, por favor.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não,
Senhor Presidente, mas ele se manifestou. Eu tenho direito de me
manifestar. Só vou finalizar, 30 segundos. Primeiro, dizer que eu não vi
o Deputado Bira reclamando sobre requerimentos de inversão de pauta
quando ele votou aqui contra os professores, que rasgou o Estatuto do
Magistério. Nem publicado estava no Diário, mas ele votou a inversão
e votou contra os professores. Eu não vi o Deputado Bira reclamando
quando houve a inversão de pauta para aprovar o IPREV, mais de 63
cargos em comissão que ele aprovou e foi um Requerimento verbal do
líder do governo, não, senhor presidente, a verdade tem que ser dita, é
porque tem gente que tem a memória curta aqui, e o que ele quer agora
com tanto vigor, com tanta força, assim como ele aumentou o ICMS
para cobrar imposto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, vamos nos ater só no assunto de
hoje, por favor.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Oposição
aqui só atrapalha, não discute nada, não tem interesse em nada...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, vamos votar: quem for a favor do
requerimento do Braide para ter inversão de pauta permaneça sentado;
quem for contra a mudança da pauta, fica em pé. Deputado, rejeitado
seu Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só gostaria
que fossem registrados os votos contrários, senhor presidente, de acordo
com o Regimento da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Contrário só o seu.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não,
contrário ao meu Requerimento, é assim que diz o Regimento. Se o
projeto é tão bom assim qual é o medo dos deputados dizerem que são
contra?

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, Cabo Campos...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, o Regimento da Casa é claro em caso de votação simbólica
tem que ser registrado os votos contrários.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Vamos registrar: Deputado Paulo Neto, deputado Stênio
Rezende, Ricardo Rios, Fábio Macedo, Fábio Braga, Levi Pontes,
Othelino Neto, Bira do Pindaré, Rogério Cafeteira, Deputada Valéria
Macedo, Deputado Cabo Campos, Deputada Francisca Primo, Edson
Araújo, Rafael Leitoa, Toca Serra, Josimar e Léo Cunha. Projeto de Lei
257/2017, de autoria do Poder Executivo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Pela
Ordem, Senhor Presidente. Nós votamos o requerimento de votação
nominal, de inversão de pauta, não senhor. Nós votamos o requerimento,
então.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Senhor
Presidente, nós votamos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Nós votamos a inversão e foi rejeitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, o requerimento que eu pedi foi o de votação nominal do
meu requerimento.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Foram
votados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - E o plenário negou a votação, você pode ouvir aqui a
gravação, ouça a gravação. Foi bem claro, nós tivemos aqui duas
votações: primeiro para ser nominal ou não, ganhamos; e segundo para
ser a inversão, V. Exª perdeu, está gravado, seu projeto está no item 10.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Presidente,
peço que dê seguimento à sessão. Acho que já está esclarecido para o
Deputado Braide de que foram duas votações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto n.º 257/2017, de autoria do Poder Executivo.
Projeto de Lei n.º 270/2017, do Poder Executivo. Projeto de Lei n.º
256/2017, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei n.º 262/2017
de autoria do Poder Executivo, todos dependem de parecer das
Comissões Técnicas. Suspendo a sessão para que as comissões emitam
os seus pareceres. Sessão suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Reaberta a sessão. Com a palavra o Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Senhor
Presidente, Projeto de Lei n.º 257/2017, aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 270 foi retirado de pauta, Senhor Presidente. Projeto
de Lei nº 256/2017 foi aprovado por unanimidade por todas as
comissões. Projeto de Lei nº 262/2017 foi aprovado pela maioria da
Comissão, com o voto contra do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado o 270 foi adiado por quê? Está em vista?
Qual foi a razão?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – O relator
pediu vista.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 257/2017, de autoria do Poder
Executivo, Mensagem nº 083/2017. Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À sanção. O projeto nº 270 foi retirado de pauta porque foi
pedido vista. O Projeto nº 256 /2017, de autoria do Poder Executivo,

Mensagem 02/2017. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
Sanção.

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) – Eu só gostaria de lembrar que agora o Projeto de Lei nº
262/2017, há um destaque de uma emenda minha que foi rejeitada na
Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Antes de iniciarmos a discussão do projeto, votaremos
a Emenda 001/17, do Deputado Eduardo Braide, destacada conforme o
artigo 203 do Regimento Interno. Inscrito para discutir o Deputado
Eduardo Braide por 10 minutos com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, eu declino da discussão. Orientando aqui, na verdade,
encaminhar daqui mesmo. Dizer que essa Emenda, Senhor Presidente,
é para suprimir o parágrafo único do artigo 1º, onde fica estabelecido
que a aprovação do empréstimo por esta Casa, automaticamente, de
acordo com o parágrafo único, que diz o seguinte: é igualmente
autorizada à implementação dos ajustes fiscal e financeiro do projeto.
E aqui eu desafio qualquer deputado deste plenário hoje a me dizer
quais são esses ajustes que serão implementados. Nenhum, Senhor
Presidente, porque talvez nenhum governo saiba ainda quais são os
ajustes necessários. E, mesmo assim, como esta Casa vai aprovar esta
autorização sem saber quais são os ajustes que serão? Isso aí, Senhor
Presidente, é o arrocho que vai chegar mais na frente, para os
comerciantes. E a Assembleia já está dando um cheque em branco para
o Governador fazer essa maldade com os comerciantes do Maranhão.
E por isso eu peço a aprovação desse destaque para que a gente possa
retirar esse texto do referido projeto de Lei.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, gostaria de encaminhar o voto pela rejeição da Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Deputado Rogério encaminhar pela rejeição da Emenda.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Serei bastante breve, Senhor Presidente, queria só
relembrar que esta Casa já aprovou em duas oportunidades em 2007 e
2010 autorizações com a redação idêntica a que estamos fazendo agora.
E esta promoção, Deputado Eduardo Braide, de adequações, nada,
essa autorização não tem nenhuma função a não ser a implantação
desse projeto específico. Todas as alterações ou terão que ser aprovadas
por lei, autorizadas pela Assembleia Legislativa ou por decreto que já
pode ser feito. Aqui nós não alteramos a legislação. Então nada aqui foi
nem acrescentado e nem retirado e dessa forma eu encaminho pela
rejeição da matéria.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, somente para orientar já a votação, eu peço a aprovação do
destaque, deixando e relembrando muito clara a redação do dispositivo,
Parágrafo Único do Artigo 1º: é igualmente autorizada a implementação
dos ajustes fiscal e financeiro do projeto, isso aqui a Assembleia está
dando cheque em branco para o governador e peço a votação...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos votar agora a sua Emenda...
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O único

pedido que eu estou fazendo é que a votação seja nominal para Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vai ter duas votações. A primeira é o seu pedido verbal
para ser nominal, após essa vai ter a votação. O pedido verbal do
deputado Braide para que a Emenda seja nominal, aqueles que forem a
favor do deputado Braide fiquem sentados e os contra fiquem em pé.
Deputado, rejeitado seu pedido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, antes de colocar em votação o próximo pedido, só dizer
que é muito estranho, porque se a redação é boa e é normal, por que é
que os deputados não querem dizer quem é que votou a favor do
Projeto original?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, agora em votação a sua Emenda. Quem for
a favor da sua Emenda permaneça como está e quem for contra ficar em
pé. Deputado, a sua Emenda foi rejeitada, alguma dúvida?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não.
Parabéns à Assembleia que acaba de dar um cheque em branco para o
governador aumentar o arrocho dos pequenos comerciantes
maranhenses, senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
presidente, um artigo de uma autorização não pode ser superior a
Constituição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O projeto de Lei 262, do Poder Executivo, está inscrito
para discutir o deputado Eduardo Braide e Adriano Sarney, os dois vão
discutir ou não?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputada,
nós votaremos agora, definitivamente, o Projeto de Lei 262/2017 em
que o Governo do Estado pede para que esta Casa autorize a
contratação de um empréstimo de mais de 100 milhões de reais para
implantar o Programa Pró-Fisco 2, que na prática vai servir para
aumentar o sistema de cobrança de impostos do Maranhão, eu trouxe
aqui há pouco um encaminhamento anterior, um ofício da Associação
Comercial do Maranhão que pede o adiamento dessa votação, por um
simples motivo, tão somente para poder discutir esse projeto com o
Governo do Estado, há um tempo, esta Casa votou aqui uma emenda,
de minha autoria, que incluía a FIEMA - Federação da Indústrias do
Maranhão - no Conselho do Programa Mais Empresas, e aqui eu vi os
deputados da base do governo rejeitarem sob o seguinte argumento:
Que não tinha necessidade da FIEMA participar do CONDEP, porque
ela já participava do Conselho de Gestão Empresarial do Maranhão e
que lá todas as matérias do Governo do Estado eram tratadas antes de
serem encaminhadas a esta Casa. Essa matéria não foi discutida com a
Associação Comercial, com a FIEMA, com a Associação dos
Atacadistas, com os micros e pequenos empresários do Maranhão. E
é por isso, Senhor Presidente, que a Associação Comercial do Maranhão
faz esse apelo para que essa votação não aconteça no dia de hoje, para
que ela tenha o direito pelo menos, nas suas próprias palavras, de
dirimir as dúvidas que pairam sobre a natureza dos ajustes, que são
exatamente os ajustes fiscais e financeiros que esta Casa vai aprovar
agora. Ora, Senhor Presidente, tanta coisa importante para investir no
Maranhão, saúde, educação, segurança, todos os empréstimos que
chegaram a esta Casa, independente do Governo, que foram para o
bem do povo do Maranhão contaram com o voto do Deputado Eduardo
Braide, mas esse não peçam o meu apoio. Endividar o estado do
Maranhão em mais de R$ 100 milhões para aumentar o sistema de
cobranças de impostos é desconhecer a realidade da situação que se

encontra os comerciantes do Maranhão. Os pequenos comerciantes,
aqueles que estão lá na ponta, nos menores municípios e que já não
aguentam mais. Senhores e senhoras Deputados, não sei se vocês têm
conhecimento disso, o Governo do Estado está fazendo a cobrança
retroativa de impostos há 05 anos emitindo notificações para o
pagamento de juros e multas aos pequenos comerciantes e aquele que
não pagar, no prazo estabelecido pela Secretaria de Fazenda, vocês
sabem o que acontece? Tem suspensa a sua inscrição no CNPJ, no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isso é decretar a morte da
empresa e é isso que está acontecendo. Será que vocês não andam pelo
Maranhão e não ouvem as reclamações dos comerciantes que não
aguentam mais o sistema fiscal do estado do Maranhão? E é esse o
troco que vamos dar aos comerciantes do Maranhão? Endividar o
Estado em R$ 100 milhões para poder aumentar o sistema de cobrança
de impostos no Maranhão? E aqui quero fazer outro desafio aos
Deputados da base do Governo: Qual a taxa de juros que será praticada
nesse empréstimo de R$ 100 milhões? Qual será o período de carência?
É o Governador que vai assumir a partir da sua gestão o pagamento ou
ele vai botar para os próximos? Qual será o número de parcelas a ser
pago por esse empréstimo? Vejo aqui que tem Deputado que já se
retirou do Plenário com vergonha de votar esse projeto. E aí, Senhor
Presidente, quero dizer, realmente posso dizer e afirmar, o povo do
Maranhão não merece pagar essa conta, porque quem vai pagar são os
contribuintes maranhenses em mais de R$ 100 milhões para o
empréstimo que vai sacrificar e aumentar o arrocho, principalmente
dos pequenos comerciantes do Maranhão. Portanto, Senhor Presidente,
o nosso voto é e será contrário a essa aprovação. Esta Casa parece que
esquece que no ano passado, quando já aumentou o imposto da energia
elétrica em mais de 50% do ICMS, esquecem que aumentou o imposto
de combustível, de telefone, de internet e agora vem aprovar um
empréstimo com um cheque em branco, dizendo que o Governador já
vai poder promover todos os ajustes fiscais e financeiros. Que nenhum
Deputado, que votar favorável a esse empréstimo, não venha reclamar
depois da quebradeira dos comerciantes maranhenses, não venham
reclamar depois quando ouvir dos comerciantes que estão tendo que
desempregar, porque não aguentam mais as cobranças abusivas do
Governo do Estado. Portanto, senhores e senhoras deputadas, ainda
há tempo. Ainda há tempo de se refletir e adiar essa votação para que
possa haver a discussão com a Associação Comercial do Maranhão.
Para que possa haver a discussão com aqueles que mais geram emprego
no Maranhão, que são os pequenos e micro empresários. Eu não
acredito sinceramente que essa Casa terá a coragem de aprovar um
endividamento do Estado do Maranhão em mais de cem milhões de
reais para promover o aumento no sistema de cobrança de impostos no
Estado. E, mesmo assim, já dá uma autorização, um cheque em branco
para que o Governo do Estado promova todos os ajustes necessários
para aumentar o arrocho fiscal aos comerciantes e aos empresários
maranhenses. Portanto, Senhor Presidente, finalizo essa discussão.
Primeiro, dizendo que hoje com certeza, se for aprovada essa proposta,
será mais um dia triste, será mais um dia onde essa Assembleia será
parceira do Governo do Estado para aumentar a derrocada,
principalmente, dos pequenos comerciantes do Estado do Maranhão.
E é exatamente por isso, Senhor Presidente, que o meu voto será
contrário. Disse aqui e repito: todos os empréstimos que já vieram a
esta Casa, só no atual governo do Governador Flávio Dino, já aprovei
três ou quatro empréstimos para realização de obras e serviços no
Maranhão. Agora um empréstimo de cem milhões de reais para poder
aumentar o sistema de cobrança de impostos no momento de crise,
simplesmente isso aí não dá para aceitar, Senhor Presidente. E, de já,
eu já peço a votação nominal para quando do encaminhamento da
votação do referido projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Para discutir, o Deputado Adriano Sarney, por
dez minutos, com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão

do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados
e deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas, maranhenses. Todo projeto de lei que diz respeito a
impostos, a financiamentos, a empréstimos, os que dizem respeito à
classe empresarial, à economia do Maranhão, todos esses projetos de
lei, todos esses requerimentos, tudo que passa por essa Casa tem a
minha discussão, tem a minha atuação. E esse não poderia deixar de
participar também dessa minha atuação. Projeto de lei mais uma vez
que diz respeito à Assembleia Legislativa. Diz respeito à Assembleia
Legislativa, pois não foi discutido nas comissões. Foi feito de forma
atropelada, o seu conteúdo e a sua forma foi feita de forma equivocada.
Um projeto de lei que como o seu próprio artigo, segundo diz muito
bem, todos os detalhes como encargos, prazos de amortização, carência
tudo será discutido em um segundo momento, será esclarecido em um
segundo. O projeto fala em financiamento de 35 milhões de dólares, ou
seja, mais de 100 milhões de reais para um programa. Um programa
que é chamado de Profisco II, não existe informação sobre esse
programa, nós aqui não sabemos o que esse programa é, e o que ele vai
fazer para melhorar a gestão fiscal desse Estado. E pelo que eu saiba,
Senhor Presidente, o Estado do Maranhão sempre foi um estado
referência em nível nacional no que diz respeito à gestão fiscal. Eu
lembro que o ex-secretário da Fazenda era o presidente da Associação
dos Secretários de Fazenda do Brasil, hoje está sendo aí perseguido
pelo comunista, mas ele era uma grande figura, em nível nacional, sim.
A Secretaria da Fazenda do Governo do Maranhão era e sempre foi
uma Secretaria técnica, uma Secretaria séria, uma Secretaria que se
utilizava a tecnologia e a informação. Então, por que desse projeto?
Por que nós vamos gastar, tirar, arrancar do bolso do maranhense 100
milhões de reais para investir em um suposto projeto - em um suposto
projeto que se chama Profisco II. O que isso quer dizer? Já não basta,
senhor presidente, a quantidade de empréstimo que foi feito aqui durante
o governo Flávio Dino e aqui eu tenho alguns exemplos, eu tenho
empréstimo de quatrocentos e quarenta e quatro milhões setecentos e
cinquenta mil da Caixa Econômica Federal, que o governo contraiu e
foi aprovado nesta Casa, inclusive com meu voto favorável, mas hoje
não tem a transparência necessária para saber onde está esse recurso,
para aonde foi destinado esse recurso, como está sendo usado esse
recurso, tenho buscado informação, mas sem respostas, pois é o governo
da não transparência, isso sim. Aprovamos também, senhor presidente,
cinquenta e cinco milhões seiscentos e noventa e nove mil para o
Programa Mais Justo e Competitivo Infraestrutura, que foi o
empréstimo do Banco do Brasil, que teoricamente seria utilizado para
prorrogação, se não me engano, da Litorânea, cadê esta obra, senhor
presidente? Maranhenses, onde está essa obra? Pela última vez que eu
me informei desta obra, ela estava embargada pelo Ministério Público
Federal, como todas as obras desse governo comunista que não foram
iniciadas no governo passado, as únicas que estão acontecendo foram
as obras que foram iniciadas no governo passado porque sabia licitar,
sabia fazer e a máquina funcionava e o governo comunista, as poucas
coisas que está fazendo ai está fazendo mal feito, está parado, está
fazendo de forma irregular, como é o caso desse alongamento da Avenida
Litorânea. Empréstimo que nós tiramos, aprovamos nesta Casa, R$
55,226 milhões, outro empréstimo aprovado nesta Casa, Senhor
Presidente. Caixa Econômica Federal, mais um empréstimo, vamos
somando e vamos chegar perto de um bilhão em empréstimos nesta
Casa, aprovados aqui. Outro de 14,3 milhões, mas não são reais e nem
dólares, são Direitos Especiais de Saque. É um empréstimo
internacional, é um empréstimo sem pé e nem cabeça que foi muito
criticado, mas votei a favor, porque ele era direcionado à questão agrária.
Mas cadê esse dinheiro? Onde ele está sendo investido? Então, Senhor
Presidente, já deixei de ser aqui um Deputado que entendia e talvez até
acreditasse na boa vontade do atual Governo. Eu deixei de ser um
Deputado ingênuo que acreditava que o Governo queria o melhor para
o Maranhão. E esse empréstimo eu vou votar contra, vou votar contra
esse empréstimo. E olha que não entrei no mérito ainda, porque um
empréstimo de um Governo, que aí eu fico desconfiado, Senhor

Presidente, um Governo que aumenta impostos, um Governo que
aumenta a conta de luz, um Governo que corta programas importantes
deixados por Governos passados, o Governo que faz e que pressiona
o micro e pequeno empreendedor, aquele que mais gera e cria empregos
neste país e neste Estado. Esse é um Governo que não tem a confiança
de quem quer um Maranhão melhor, um Maranhão mais desenvolvido.
Nós estamos em uma crise econômica, estamos saindo de uma crise e
o Governo Flávio Dino, Governo comunista não dá chance para que os
nossos empreendedores, para que os nossos trabalhadores possam
desenvolver a economia do nosso Estado. Aumenta impostos e sufoca
aquele que quer trabalhar, apertando e arrochando aquele trabalhador.
E esse empréstimo de 100 milhões que vai ser feito para isso, quem vai
pagar é aquele próprio trabalhador, aquele próprio empreendedor, aquele
que sofre com aumento de imposto, aquele que é taxado que vai pagar
esse empréstimo. Empréstimo esse que, eu repito, não tem a mínima
transparência, não tem carência aqui, não tem prazo, não tem taxa, o
que o Governo vai fazer? E aqui em faz lembrar muito falando dos
empréstimos que falei agora, contraídos nesse Governo, mas me faz
lembrar do último pronunciamento que fiz aqui sobre a renegociação
do financiamento do BNDES, que o Governo passado deixou R$ 2,5
bilhões no caixa do Governo, o Governador gastou com seu asfalto
barato pelo Maranhão e agora não quer pagar. Quer aumentar os prazos
da carência desse empréstimo. Quer dar um calote no empréstimo que
ele, que a Governadora Roseana Sarney e esta Casa aprovou e foi
contraído a juros baixo. Não quer pagar, quer alongar para deixar para
a próxima Governadora pagar. O que é um verdadeiro absurdo. Então,
Senhor Presidente, meu tempo está se esgotando. Acho que fiz os
apontamentos técnicos e não tenho de forma alguma como votar a
favor de um projeto deste. Não tem a mínima condição um projeto de
lei de uma autorização para empréstimos às escuras ser aprovado.
Mas, já que ele vai ser aprovado, porque aqui a grande maioria dos
deputados é do Governo, mas já que este empréstimo vai ser aprovado,
Senhor Presidente, quero desde já, estou dando entrada agora, com
Requerimento de informação para a Mesa desta Casa. E gostaria pelo
menos o voto de cada Deputado para aprovar meus requerimentos de
informação sobre todos estes empréstimos contraídos pelo Governo
atual que acabei de listar durante meu pronunciamento. E um outro
Requerimento de informação e pedido para que a Comissão de
Orçamento e para que a Frente Parlamentar em defesa do micro e
pequeno empresário faça o acompanhamento da elaboração da
assinatura desse contrato que vai ser feito pelo BIRD. Que tenha
ciência formal e que o Governo do Estado avise de forma regular esta
Casa e esta Mesa de todos os detalhes desse empréstimo e de todos os
detalhes desse PROFISCO II que é uma incógnita não só para esta
Casa, mas também para todos aqueles que são interessados, todas as
entidades.  Está aí o exemplo da ACM, que mandou uma carta a todos
os deputados reclamando da situação da falta de transparência desta
Casa, Senhor Presidente, eram essas as minhas palavras. Que Deus
nos abençoe e que Deus abençoe o Maranhão e a nossa economia.
Vamos sair desse buraco com fé em Deus. Ano que vem será o último
ano desse comunista que está acabando com a economia do nosso
Estado. Graças a Deus, em 2019 voltaremos a crescer. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Inscrito para a discussão o Deputado Wellington
do Curso. Vossa Excelência vai discutir ou encaminhar, Deputado
Wellington? Para encaminhar, deputado. Não porque já encerrou a
inscrição para a discussão, mas Vossa Excelência pode se inscrever
para encaminhar. Depois que inicia aí já não pode mais se inscrever,
Deputado Edilázio, Deputado Wellington do Curso por 10 minutos
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que nos
acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia.
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Que Deus  seja  louvado.  Senhor Presidente, estamos  diante  de  mais
uma  situação  controversa  na Assembleia  Legislativa  do Estado do
Maranhão, de mais  uma  ação do desgoverno Flávio Dino, da falta de
planejamento, da falta de atenção com a administração pública. Um
governo que chega no seu terceiro ano e que não fez o planejamento,
por que as medidas de arrecadação, de fiscalização não foram tomadas
no início do mandato, logo no início da gestão em 2015, quem paga a
conta é a população, quem paga a conta é o pequeno e o médio
empresário, com votos contrários de 8 deputados, nós fomos contra
os aumentos de impostos, no ano passado. Por que nós fomos contra
o aumento de impostos? E eu vou explicar, mais uma vez, senhoras e
senhores, é muito fácil apontar o dedo para a cara da população, é
muito fácil dizer que a população vai pagar o pato, mas o governo não
dá exemplo, e agora, mais uma vez, quer fazer empréstimo, quem vai
pagar é a população e o governo  não dá exemplo, no aumento do
imposto, o governo não teve a capacidade de dizer: “população estamos
aumentando impostos, mas nós vamos dar exemplo, vamos reduzir os
nossos salários de governador, reduzir os salários de secretários, reduzir
a quantidade de cargos comissionados, enxugar a máquina pública,
reduzir a quantidade de cargos comissionados, de apadrinhados
políticos, uma máquina pública inchada, uma máquina pública que não
responde, seletivos, em vez de fazer concurso público, seletivo, lá em
Carolina que foi convocada uma Igreja Evangélica, um cidadão só com
o nome de Alfredo, é esse o desgoverno Flávio Dino, e, no ano passado,
quando aumentaram os impostos, eu citei aqui o Provérbios 29, Versículo
4 e, mais uma vez, eu vou citá-lo: quando o governo é justo o país tem
segurança, mas quando o governo cobra impostos demais,  a nação
acaba em desgraça. Não sou que estou dizendo, Governador Flávio
Dino, é palavra de Deus: quando o governo é justo o país, o estado, o
governo tem segurança, quando o governo cobra impostos demais, a
nação acaba em desgraça. Governador Flávio Dino, não transforme o
Maranhão em desgraça, chega! A população não aguenta mais. Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, na cotação dólar  hoje, o empréstimo
é de cento e treze milhões de reais, cento e treze milhões de reais, para
quê? Para arrochar o pequeno empresário, o comerciante que não teve
a oportunidade de ser ouvido. Deputados estaduais, cadê os Diálogos
pelo Maranhão?  Os  Diálogos pelo Maranhão foi enganação, os
Diálogos pelo Maranhão  foi para enganar a população e para subir ao
poder, para chegar ao poder e agora o que se faz?  Manutenção do
poder, conquistou o poder, manutenção  no poder. Cadê a política de
estado? Isso é política de Estado? Endividar a população e endividar o
governo. Deputado Eduardo Braide, deputado Edilázio, presidente da
Comissão de Orçamento, Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, não foi discutido nesta Casa, não foi discutido com o
empresário. Cadê o exemplo que o Governo dá? O Governo não dá
exemplo. O Governo não teve a coragem de discutir o imposto com a
população. O Governo não teve a coragem de dizer que ia reduzir a
quantidade de cargos comissionados, que ia reduzir os seus salários,
que ia diminuir a quantidade de Secretarias, mas apontou o dedo na
cara da população e aumentou o imposto dos maranhenses. E agora
vem pedir empréstimo. Deputado Raimundo Cutrim, nós da Assembleia
devíamos ter vergonha. Por que vergonha? Porque um Governo que
não tem controle da administração pública. Não tem controle da
administração pública fazendária. Um Governo que já gastou mais e
100 milhões com propagada. Deputados que eram da base do Governo,
na gestão passada, que ainda estão aqui, Deputados que faziam
Oposição na gestão passada, como pode Deputados que faziam
Oposição na gestão passada jogando a sua história no lixo?
Questionavam a propaganda da Governadora Roseana Sarney e não
estou aqui para defender o Governo passado, não sou sarneysista e
nem sou dinista, mas Deputados que eram da Oposição criticavam o
dinheiro gasto com propaganda e agora todo o dinheiro que já foi gasto
com propaganda, em 03 anos, não tinha necessidade de fazer
empréstimo. Governador Flávio Dino, retire o dinheiro que está sendo
gasto na propaganda e coloque na Secretaria de Fazenda, coloque na
administração. Só no ano de 2017 quase R$ 60 milhões e já foram
remanejados mais de R$ 09 milhões. Em três anos de Governo dinheiro

gasto com propaganda e muitas delas propaganda enganosa. Não é
propaganda de conscientização, não é propaganda educativa, não é
propaganda de conscientização no trânsito, de saúde da mulher, é
propaganda para dizer que o Mais Asfalto é bom, que o Mais Asfalto
é bonito, é propaganda para dizer que tem escola digna. Eram 300, e
deveriam ser proibidas, deveria ser exibido somente o que foi feito e
não projetos para o futuro. Não é campanha eleitoral, 300 escolas
dignas até o final do ano, até o ano que vem? Mostra o que foi feito!
Nós temos fiscalizado asfalto, temos fiscalizado as escolas, escolas
que não são dignas, um asfalto de péssima qualidade. E mais uma vez
estamos diante de um aumento, de uma carga tributária, de imposto, de
um arrocho por meio de um empréstimo. Deputado Eduardo Braide,
todo e qualquer pai de família sabe que ele não pode gastar mais do que
ele tem. Imprensa, jornalista Gilberto Leda, V. Exa com sua esposa,
com seus filhos sabe que não pode gastar mais do que tem e vai confiar
em um empréstimo, um empréstimo que vai argolar ainda mais a sua
família, a sua esposa? É isso que o Governo tem feito. Um governo
irresponsável, um governo que não tem comprometimento com o seu
povo, um governo que disse que era mudança. E não chegou a mudança.
Qual a mudança? É a mudança do comunismo, que quer todo mundo de
pires na mão, todo mundo se humilhando para o Governo do Estado,
se humilhando para o comunismo. Senhoras e senhores, passem na
Avenida dos Holandeses, passem no comércio de São Luís, portas
fechadas, placas de “aluga-se”, placas de “vende-se” e uma porta que
fecha e outro empresário não tem condições de absorver. Não tem
condições de absorver por quê? Porque não é crescimento; é
desaceleração, é crise financeira. Mais uma vez, senhoras e senhores,
não sou eu que estou dizendo; é Deus que diz isso: quando o governo
é justo, o país, o governo tem segurança, tem estabilidade, tem
crescimento. Mas quando o governo cobra impostos demais, quando o
governo é hipócrita, quando o governo não tem exemplo para dar,
quando o governo é demagogo, quando o governo não tem administração,
não tem controle sobre suas finanças públicas, o governo acaba em
desgraça. Governador Flávio Dino, reverta enquanto é tempo. Senhoras
e senhores deputados, finalizo ressaltando o meu voto. Todas as vezes
fui a favor de empréstimos, mas esse empréstimo é uma excrescência,
é um absurdo, é uma falta de vergonha na cara. É um absurdo, Deputado
César Pires, é o absurdo dos absurdos. E quem vai pagar? Pergunte ao
pequeno comerciante que vai fechar as suas portas. E vai debitar isso
aonde? Na Assembleia hoje é um dia triste para a Assembleia. Hoje é
um dia triste para os deputados. E já vou solicitar também a votação
nominal para que a população conheça quem são os deputados que
estão contra e estão a favor. Senhoras e senhores, eu não fui eleito para
babar governador. Eu fui eleito para defender a população. E é isso que
eu estou fazendo aqui. Sou contra o empréstimo. Estou a favor da
população do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, era o que tinha
para o momento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Para encaminhar pelo partido
Verde, o Deputado Edilázio Júnior por cinco minutos sem apartes.
Lembro aos deputados e deputadas a Sessão Solene, que teria que ter
começado às 11 horas e já são 11h53. Então, eu peço brevidade. A
Sessão será para entrega da medalha Manuel Beckman ao coronel
Antonio Roberto dos Santos Silva, solicitada pelo Deputado Rafael
Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, mais uma vez arrocho naquele
que gera emprego, naquele que gera renda ao nosso Estado. Deputado
Eduardo Braide, se esse governo fosse bom de povo, fosse popular
como ele é bom de imposto, ele não estava precisando lotear as suas
secretarias com partidos políticos, não estava coagindo aqueles que
não rezam a sua cartilha. E é com tristeza, Senhor Presidente, que nós
estamos falando aqui em 35 milhões de dólares. Nós estamos falando
aqui em mais de cem milhões de reais para aprimorar algo, Deputado
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Rafael que todos reclamam, se V. Ex.ª andar hoje em Timon, os
comerciantes, os empresários falam para V. Ex.ª que não estão mais
aguentando pagar imposto, que não aguentam mais o arrocho desse
governo em cima dos empresários. E, se com esse sistema, que é dito
obsoleto, que é ultrapassado por isso, a justificativa desse empréstimo,
eles já não estão mais aguentando, são empresas fechando, lojas
fechando, o desemprego aumentando, avalie, então, com essa tecnologia
a mais. O momento não é para isso e esta Casa não pode apequenar, eu
faço um desafio aqui ao Governador do Estado, se para comprar um
carro, quando ele vai financiar um veículo ou a casa própria ou o que
quer que seja, se ele não vai ver o contrato do empréstimo que ele está
pegando, ele vai saber a taxa de juros, ele vai saber a carência, ele vai
saber quantas parcelas, é o mínimo. Para você contrair um empréstimo,
você tem que saber os dados desse empréstimo, Deputado Cesar Pires,
e aqui nós vamos votar o empréstimo que a gente não sabe nada, só
sabe o valor, Governo do Estado está pegando 35 milhões de dólares.
Agora, como vai ser o pagamento desses 35 milhões de dólares? São
quantas parcelas? Qual a taxa de juros? E esta Casa se furta em ter uma
discussão nesse sentido. Será que custaria muito o Secretário de Fazenda
vir aqui para fazer uma explanação da motivação disso? Será que custaria
muito chamar a Associação Comercial, que já emitiu uma nota contrária
a essa urgência? Vamos pensar nos trabalhadores, aqueles que tanto
gritavam aqui contra o empréstimo, no governo passado, à época, do
BNDES, e que hoje salva o Governo Flavio Dino, hoje são os primeiros
a bater palma para mais um empréstimo para arrochar o empresário.
Hoje, aqueles menos favorecidos estão com seus nomes no SERASA,
porque não conseguiram honrar o seu IPVA por conta do desemprego
gerado pelos Mais Imposto” que o Governador Flávio Dino vem
implantando aqui nesta Casa. E aqui, meus colegas, eu respeito aqueles
que mostram a sua cara, que defendem mesmo erroneamente esse
empréstimo, agora eu tenho pena daqueles que se acovardam, daqueles
que colocam a sua presença aqui e não vem à tribuna, Deputado Adriano
Sarney, que não sobem aqui nesta tribuna para justificar mais um
arrocho em cima dos empresários, mais um arrocho em cima de quem
gera emprego e que vai aumentar o desemprego no Estado, se acovardam.
Então, eu quero aqui ver o convencimento do parlamentar que possa
justificar mais um endividamento de mais de 100 milhões de reais ao
nosso pobre Estado. E aqui eu peço aos colegas que tenham a consciência
de ficar do lado de quem precisa, que é de quem gera empregos em
nosso Estado. Por isso, votemos contra a mais esse empréstimo, caros
colegas. Esse é o encaminhamento do Partido Verde. Obrigado,
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Lembre-se do pedido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo, V. Exa tem razão. O
Deputado Eduardo anteriormente solicitou e eu havia esquecido, assim
como o Deputado Wellington, que apreciássemos o requerimento verbal
de votação nominal. Os Deputados e Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Os que aprovam o requerimento, Deputado
Braide, de votação nominal permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Se o
projeto é tão bom, porque os Deputados não querem falar? Não querem
dizer por que votaram?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Rejeitado. Em votação o Projeto de Lei. Os
Deputados que aprovam o projeto de lei permaneçam como estão.
Aprovado, com os votos contrários dos Deputados Eduardo Braide,
Adriano Sarney, Edilázio Júnior, César Pires e Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Só para pedir a mesma eficiência de registrar os votos contrários
quando for o inverso em relação ao governo. Eu lhe agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -  Deputado Braide, o Presidente Humberto ainda
agora fez isso, a seu pedido. Tenho certeza que os Deputados que
votaram a favor não têm nenhuma razão para protestar ou para tentar
esconder ou escamotear os seus votos. Projeto de Lei n.º 255/2017, de
autoria do Poder Executivo, que regulamenta o Fundo Estadual da
Pessoa com Deficiência, que cria o Comitê Gestor do Fundo Estadual
da Pessoa com Deficiência. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Só para fazer um registro e destacar, mesmo ele não estando
presente aqui, essa é uma matéria da maior importância, é de autoria do
Deputado Estadual Carlinhos Florêncio. Eu tive oportunidade desde o
início da discussão e quero aqui dar meu testemunho e registrar o
empenho do Deputado Estadual Carlinhos Florêncio para a aprovação
dessa Emenda Constitucional, que criou o Fundo Estadual de Proteção
à Pessoa com Deficiência e agora com a regulamentação, e tenho certeza
que será implantado. Então gostaria de fazer esse registro a um grande
parlamentar desta Casa, que é o Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Muito bem lembrado, Deputado Eduardo Braide,
a matéria vai a segundo turno. Projeto de Lei n.º 260/2017, capeado
pela Mensagem Governamental n.º 085 de autoria do Poder Executivo.
(lê). Apenas para discussão Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,
é a primeira sessão para a discussão. A matéria vai à segunda sessão.
Requerimento à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 780/2017,
de autoria da Deputada Francisca Primo. (lê).

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Presidente, pela ordem. Com a autorização da autora gostaria
de subscrever o presente Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Francisca Primo, V. Exa. autoriza?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – No
mesmo sentido, Presidente?

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Autorizo
a todos que quiserem subscrever.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
Deputado Wellington também, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Deputado Cabo
Campos também.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Estão
autorizados, Deputado.



SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2017                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Todos estão autorizados. O Deputado Ricardo
Rios também solicita.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, deixando bem claro, a Deputada Francisca está autorizando
a subscrever o Requerimento, não a promover a concorrência lá no
município.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – A Deputada
Ana do Gás também solicita.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, V. Ex.ª ficou muito atento à
homenagem ao município de Icatu. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 784/2017, de autoria da Deputada Nina Melo.
Ausente, fica transferida para a próxima sessão, assim como o
Requerimento n.º 793/2017. Requerimento n.º 766/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide. (lê). Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (Questão de
Ordem) - Gostaria de consultar o autor, porque a Lei já foi aprovada,
e eu acho que esse Requerimento aí deixa de ter objetividade.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Gostaria
que fosse colocado em votação, Senhor Presidente, afinal de contas é
um projeto...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Encaminho o
Bloco Unidos pelo Maranhão pela rejeição, tendo em vista que o
projeto de  lei acabou de  ser  aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação. Deputados que aprovam o
Requerimento do Deputado Braide permaneçam como estão.

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

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

O DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para fazer o
registro que este é o governo da transparência que se nega a trazer o
Secretário de Fazenda pra tratar sobre o assunto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O seu Requerimento foi rejeitado pelo plenário,
Deputado Braide. Requerimento 800. Deputada Nina Melo está
ausente. Requerimento 801, de autoria do Deputado Bira do Pindaré.
Requer, depois de ouvido o plenário, seja realizado no mês de abril de
2018, em dia ainda a ser definido, Sessão Solene para a comemoração
do Centenário do Curso de Direito da UFMA. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento de
autoria da Deputada Nina Melo. Ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. Inclusão para a Ordem do Dia da Sessão de segunda feira:
Projeto de Lei 052/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos;
Requerimentos 803 e 804, de autoria da Deputada Nina Melo;
Requerimento 805, de autoria da Deputada Valéria Macedo e os
Requerimento 806 e 807, de minha autoria; assim como 807, de autoria
do Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu sei que vossa excelência já vai tratar do

assunto, mas eu já vou adiantar até em respeito a sessão solene de
autoria do Deputado Rafael Leitoa para que haja o acordo de somente
cinco minutos no tempo dos blocos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu gostaria, inclusive, de todos os blocos declinarem e
encerrássemos a sessão em respeito a todos os convidados do nosso
homenageado que já estão na Casa mais de uma hora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Registro a presença, a pedido do Deputado
Toca Serra, do vereador Edinildo, do município de Pinheiro. Seja muito
bem-vindo, vereador Edinildo. Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Questão de
Ordem. A pedido do Deputado Rafael, Bloco de Oposição não vai
falar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Muito bem, Deputado Sousa Neto.

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

Resumo da Ata da Centésima Trigésima Quarta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio

Júnior.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Graça
Paz, Nina Melo, Roberto Costa e Vinícius Louro.  O Presidente, em
exercício, Deputado Stênio Rezende, 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 Deputados:
Raimundo Cutrim, Professor Marco Aurélio, Zé Inácio, Othelino Neto,
Wellington do Curso e Rafael Leitoa.  Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições do Deputado Júnior Verde e da Deputada Valéria Macêdo
ficaram transferidas para a próxima Sessão. Na sequência, declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em único
turno do Parecer nº 366/2017 da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 198/17, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a prioridade de contratação
de mão de obra maranhense pelas empresas da construção civil
prestadoras de serviço no âmbito do Estado do Maranhão e concedeu
a palavra aos Deputados Eduardo Braide, Max Barros e Wellington do
Curso para discutí-lo, que se manifestaram favoravelmente a aprovação
do mesmo. O Parecer nº 366/2017 foi aprovado e o referido Projeto de
Lei foi encaminhado a sanção governamental. Em segundo turno,
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tramitação ordinária e com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania,  foi aprovado e encaminhado sanção
o Projeto de Lei nº 215/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a data de 22 de
novembro como o Dia da Comunidade Libanesa no Maranhão. Em
primeiro turno, com parecer favorável da Comissão de Constitução,
Justiça e Cidadania, foi aprovado, em votação nominal (conforme extrato
em anexo), o Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Nagib Haickel” ao Senhor João Dória Júnior, Prefeito da
Cidade de São Paulo/SP. Em único turno, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi a aprovada a Moção
nº 017/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, de repúdio à
proposta de privatização da Eletrobras, apresentada inicialmente pelo
Ministro de Minas e Energia, do Governo Temer, que visa a redução da
participação da União no patrimônio da empresa. Nesse momento, o
Deputado Max Barros solicitou verificação de quórum regimental.
Confirmada a existência quórum para deliberação, o Plenário aprovou
os Requerimentos nºs 775, 776 e 779/2017, de autoria dos Deputados
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio e Rafael Leitoa,
respectivamente, solicitando que sejam discutidos e votados em regime
de urgência, em Sessão Extraordinária os Projetos de Lei nºs 256, 257,
262 e 270/2017, todos de autoria do Poder Executivo. Em seguida,
foram aprovados também os Requerimentos nºs: 785, 786, 787, 788,
789, 790 e 791, todos de autoria do Deputado Sérgio Frota, solicitando
que seja encaminhada Mensagem de Congratulações aos Municípios
de Magalhães de Almeida, Cururupu, Zé Doca, Governador Archer,
Amapá do Maranhão, Graça Aranha e Primeira Cruz, pela passagem
de seus respectivos aniversários de fundação, ocorridos no mês de
outubro. Ainda de autoria do Deputado Sérgio Frota, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 792/2017 para que seja encaminhada Mensagem
de Congratulações aos Desembargadores José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho, eleitos para exercerem os
cargos, respectivamente, de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor
Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e 793/2017 para
que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados Votos de
Congratulações ao Senhor Remi Ribeiro, pela passagem do seu
aniversário. O Requerimento nº 778/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, foi retirado da Ordem do Dia a pedido do autor. Os
Requerimentos nºs: 780/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo;
781, 784 e 793/2017, de autoria da Deputada Nina Melo e 766/2017,
de autoria do Deputado Eduardo Braide foram transferidos para a
próxima Sessão em virtude da ausência dos respectivos autores. O
Requerimento nº 798/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, para que seja agendada para o dia 30 de novembro de 2017, uma
Sessão Solene de entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Nagib
Haickel” ao Senhor João Dória Júnior, ficou prejudicado em virtude do
fato de que Projeto de Resolução Legislativa que trata a concessão do
referido título ainda se encontra em tramitação.  Submetidos a
deliberação da Mesa foram deferidos os Requerimentos nºs: 782/2017,
de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja justificada
sua ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 03 e 16 de
outubro do corrente ano, para acompanhamento de familiar e
atendimento médico; 796 e 797/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão,
solicitando que sejam encaminhadas cópias dos Termos de Ajuste de
Conduta, realizados com o Ministério Público Estadual, no que dispõe
sobre a permanência do profissional da área de farmácia nas
dependências dos estabelecimentos farmacêuticos, bem, como as cópias
dos relatórios de fiscalização das farmácias realizadas pela atual Gestão
do referido Conselho. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Projetos de Lei nºs 255 e 260/2017, ambos de autoria do Poder Executivo
e os Requerimentos nº 800/2017, de autoria da Deputada Nina Melo;
801/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré e 802/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. No tempo reservado aos

Partidos e Blocos a Deputada Valéria Macêdo falou pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Max Barros pelo
Bloco Parlamentar Independente. Não houve oradores inscritos no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 26 de outubro de 2017.

Ata da Centésima Vigésima Sétima Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de outubro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira
do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Júnior Verde, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Toca Serra e Wellington do
Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Edilázio
Júnior, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Léo
Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto e Zé Inácio. O Presidente em
exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney, declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-
se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que
foi aprovado e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 268/17, de
autoria do Deputado Wellington do Curso que dispõe sobre a
obrigatoriedade da elaboração e divulgação do fluxo de caixa do Estado
do Maranhão e 269/17, de autoria do Deputado Cabo Campos, que
dispõe sobre a reserva de 5% (cinco por cento) aos indígenas, das
vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e de empregos públicos, no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário no Estado do Maranhão. Projeto de Decreto
Legislativo nº 011/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
dispõe sobre a realização de plebiscito para consulta popular sobre a
alteração da lei estadual nº 6.133/94 que cria o Município de Presidente
Médici; Requerimentos nº 763/17, da Deputada Andréa Murad, ao
Senhor Secretário de Estado da Saúde, Eduardo Lula, solicitando o
envio cópia dos processos referentes às licenças concedidas a Senhora
Alana Valéria Lopes Coelho Almeida para tratamento de saúde durante
o período de janeiro à setembro de 2017, bem como informar os períodos
trabalhados, local, setor no qual a referida servidora desenvolvia suas
atividades; 765/17, do Deputado Júnior Verde, encaminhando
Mensagem de Congratulação à população dos Municípios de Amapá
do Maranhão, Governador Archer e Capinzal do Norte, pela passassem
de seus aniversários, comemorados no mês de outubro e Requerimento
nº 766/17, do Deputado Eduardo Braide encaminhando convite ao
Senhor Secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro, para
comparecer ao Plenário desta Casa às 11 horas do dia 25 de outubro do
presente ano, para prestar informações sobre o Projeto de Lei nº 262/
2017, que pede a autorização da Assembleia Legislativa do Maranhão
para contratação de operação de crédito junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento  - BID para a implantação do Projeto de
Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão; Indicações
nºs: 1218/17, do Deputado Cabo Campos, ao Senhor Governador do
Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando que envie a esta Casa
Legislativa, Medida Provisória, reservando 5% das vagas previstas no
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Concurso Público da PMMA (Edital nº 01/2017), para os indígenas,
nos mesmos termos da Lei nº 10.404/2015 (Lei de cotas para negros);
1219/17, da Deputada Nina Melo, ao Senhor Diretor-Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Carlos Rogério
Araújo, solicitando a promoção das aquisições e execução das ações de
modernização e ampliação da rede de abastecimento e distribuição de
água, para a Regional da CAEMA de São João dos Patos/MA a serem
custeadas com os recursos da emenda parlamentar destinada pelo ofício
nº 104/2017-GDNM, de 09 de outubro do ano em curso; 1220/17, do
Deputado Júnior Verde, ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, para que proceda com a maior brevidade
possível, a implantação de sistema simplificado de abastecimento de
água no bairro Recanto Verde, em São Luís. Não havendo mais matéria
para leitura, o Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após
deferir as Indicações acima mencionadas. Não houve oradores inscritos
no Pequeno Expediente, como também, não houve “quórum” regimental
para apreciar a Matéria constante na Ordem do Dia, que ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nº 763/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad;
765/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde e nº 766/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide.  Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. No Tempo dos Partidos e
Blocos, ouviu-se o Deputado Eduardo Braide que falando pelo Bloco
Parlamentar Independente discorreu sobre o centenário de Neiva
Moreira, destacando a importância do jornalista para o Estado do
Maranhão. Pelo Bloco Parlamentar Independente, o Deputado
Wellington do Curso criticou o Governador do Estado do Maranhão
por falta de transparência, ausência e omissão de informações. O
Deputado Bira do Pindaré falando pela Liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão confirmou a realização de uma audiência pública
na cidade de Santa Inês para discutir a implantação do Instituto Estadual
de Educação do Maranhão naquela cidade, destacando que essa é uma
importante conquista para região de Santa de Inês. Pelo Bloco
Parlamentar de Oposição, a Deputada Andréa Murad sugeriu que os
Deputados visitem delegacia da Cidade de Barra do Corda, denunciando
as condições desumanas após a morte de Francisco Edinei Lima Silva,
comerciante de 40 anos que foi detido por se envolver em um acidente
de trânsito quando estava embriagado. Inscrito no Expediente Final, o
Deputado Júnior Verde relatou sua participação em vários eventos
comemorativos ao Dia das Crianças, declarando nutrir um carinho
especial pelos Conselhos Tutelares, por entender que se trata uma
instituição que defende os direitos das nossas crianças e adolescentes.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrada a presente Ata que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 11 de outubro de 2017. Deputado
Adriano Sarney - Presidente, em exercício. Deputado Eduardo Braide
- Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Francisca Primo - Segundo
Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO    DO ANO DE 2017, ÀS 8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
LEVI PONTES

CARLINHOS FLÔRENCIO
GLAUBERT CUTRIM

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 371/2017 – Emitido a MOÇÃO nº 016/2017 –

que PROPÕE – o envio de “Mensagem de Aplausos” ao Senhor Patrick
Jonatha Gomes COREN/MA nº 122493, Enfermeiro, em virtude de
ter sido eleito Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 372/2017 – Emitido a MOÇÃO Nº 019/2017 –

que PROPÕE envio de “Mensagem de Aplausos” ao Senhor Antônio
César Perri de Carvalho, Ex-Presidente da Federação Espirita Brasileira
e todo Movimento Espírita Estadual.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 377/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 264/

2017, - que DISPÕE sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
comerciais, empresas públicas e privadas, obrigadas a utilizarem canudo
e copo fabricados com produtos biodegradáveis na forma que menciona.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTONIO PERRIA
DECISÃO: Aprovado por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Exmo. Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 378/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA nº 249/2017 –que DISPÕE sobre as diretrizes da politica
estadual de estimulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local
de startups.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LEO FRANKLIM”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de outubro de 2017. DULCIMAR CUTRIM FONSECA -
Secretaria de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS
24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, ÀS 8 HORAS
E 30 MINUTOS, NA SALLA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LEO
FRANCKLIM”   DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
LEO CUNHA
JÚNIOR VERDE
FÁBIO BRAGA
 LEVI PONTES
 FRANCISCA PRIMO
 GRAÇA PAZ
 GLALBERT CUTRIM
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANTONIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER 379/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 255/

2017 -  que REGULAMENTA O Fundo Estadual da Pessoa com
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Deficiência – FEPD, cria  o  Comitê Gestor do Fundo Estadual da
Pessoa com Deficiência – FEPD, e dá outras providencias.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado LEVI PONTES
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle
DECISÂO: APROVADO por unanimidade   nos   termos   do

voto  do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANCKIM”

DA ASSEMBLÉIA LEGILSATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de outubro de 2017. DULCIMAR CUTRIM FONSECA -
Secretaria de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 31/10/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 225/2017, de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Cria Normas para condução
e permanência de cães nos locais que menciona, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 152/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa de Desconto Parcelado dos
valores relativos ao IPVA na Folha de Pagamento dos Servidores
Públicos e Militares no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

03- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2017, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Acrescenta os
parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao art. 5º da Lei Complementar n°
073, de 04 de fevereiro de 2004, que Dispõe sobre o Sistema de
Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão,
e dá outras providências - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 271/2017, de autoria
do Senhor Deputado Zé Inácio, que Institui o Dia Estadual das
Trabalhadoras Domésticas no Estado do Maranhão - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

05- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/
2017, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que Concede
Titulo de Cidadã Maranhense a Senhora Paula Studart Quintas
Lobão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

06-  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/
2017, de autoria da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que Dispõe
sobre a concessão de Medalha do Mérito Legislativo “Jackson
Lago” para Terezinha Rêgo, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

07- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2017,
de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Dispõe sobre a
realização de plebiscito para consulta popular sobre a alteração
da Lei Estadual nº 6.133/94, que cria o Município de Presidente
Médici e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

08- MOÇÃO Nº 021/2017, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré,  MOÇÃO DE REPÚDIO, ao processo de
Desestruturação do Banco da Amazônia do Estado do Maranhão
- BASA - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO ;

09- MOÇÃO Nº 022/2017, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio,  MOÇÃO DE APLAUSOS à Presidente do CONSEPE
(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA), Reitora Nair
Portela, pela aprovação da política afirmativa do Ingresso Qualificado
- RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA ;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 25 de outubro de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

EMENDA AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 015/2017

Suprime o § 11 do art. 81, constante no art. 1.º do
Projeto de Lei Complementar n.º 015/2017, que
acrescenta dispositivos à Lei Complementar n.º
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão) e dá outras providências.

Art. 1º Fica suprimido o § 11 do art. 81, constante no art. 1.º
do Projeto de Lei Complementar n.º 015/2017.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 25 de outubro de 2017. - Júnior Verde
- Deputado Estadual

JUSTIFICAÇÃO
O projeto de lei complementar em questão visa alterar o Código

de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (LC n.º
14/1991) para inclusão de inciso e parágrafos ao seu art. 81, prevendo
para, em seguida, restringir direito constitucionalmente e
estatutariamente assegurados aos servidores públicos estaduais do
Poder Judiciário do Maranhão, no que tange ao licenciamento classista.

A Constituição do Estado do Maranhão prevê, em seu art. 19,
§ 8.º, a concessão de licença classista ao servidor público eleito para o
cargo de direção de órgão de representação profissional da categoria,
com direito à percepção de sua remuneração. Já o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão - Lei n.º 6.107/94,
com redação alterada pela Lei Estadual nº 7.487/99, é claro ao assegurar
ao servidor, em seu art. 152, o direito à licença classista para o
desempenho de mandato em confederação, federação, associação de
classe ou sindicato representativo da categoria.

Verifica-se, deste modo, que o legislador estadual foi bem claro
ao prever de forma separada e sem nenhuma conexão, o direito de
licença ao servidor para desempenho de mandado classista em associação
de classe, federação ou confederação, mesmo que existente sindicato
de mesma categoria de servidores dentro do Estado.

Destarte, se a Constituição Estadual ou Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Maranhão quisessem impor limites e
restrições ao direito do servidor em afastar-se de suas funções, na
forma de licença classista remunerada, em relação à associação de classe,
confederação ou federação de categoria abrangida por sindicato
profissional, o teria feito de forma clara e expressa, não podendo os
servidores do Poder Judiciário Maranhense ter, em suas entidades
classistas, condição excludente de licenciamento desproporcional e
anômala, quando em comparação ao tratamento dispensado aos entes
de classe de servidores dos demais Poderes deste Estado e dos Entes
Federados.

Registre-se, ainda, que a Constituição Federal de 88 erigiu à
categoria de direito fundamental, como base para o exercício pleno da
democracia e da cidadania prestigiadas em todos os Estados
Democráticos de Direito, a plena liberdade de associação, desde que
seja destinada para o desenvolvimento de atividades lícitas,
acrescentando, ainda, no seu texto, que a criação de tais entidades
independe de autorização, mesmo do poder público, para constituir-se
e funcionar, sendo vedada a intervenção estatal em seu funcionamento.

Tanto a liberdade de associação quanto a liberdade sindical são
disciplinadas pela Constituição Federal como garantias fundamentais
e que podem até possuir no seu âmago um ou outro objetivo semelhante,
como atender aos interesses dos seus associados e filiados, contudo,
são entes completamente distintos em sua essência, quer na forma de
sua criação e constituição, quer no objeto desenvolvido, que não se
confundem, tendo em conta a diversidade de suas naturezas jurídicas
e, principalmente, dos seus fins institucionais.

No caso em relevo, vê-se que o projeto mencionado fomenta o
perecimento das entidades classistas, federativas e confederativas do
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Poder Judiciário Maranhense, posto que, uma vez que já existe sindicato
da categoria, toda e qualquer licença para esses entes restariam por
indeferidas, o que resultará por certo a decadência das mesmas, já que,
por óbvio, uma entidade associativa de servidores que não possui
licença classista para desempenho de funções dentro do ente, resta
com seus objetivos e finalidades mutilados, por inexistência de material
humano que lhe acresça e execute suas missões.

Assim, a vedação de concessão de licença classista pelo Poder
Judiciário do Maranhão acaba por embargar, também, as tarefas a
serem desempenhadas pelas associações de classe, federação e
confederação de servidores, limitando a atuação e amplitude das ações
a serem realizadas a fim de cumprir com as finalidades para as quais
foram criadas.

Por fim, em última análise, verifica-se que o projeto de alteração
do art. 81 do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado
do Maranhão (LC n.º 14/1991) vai de encontro a preceitos constantes
na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis,
ferindo direitos dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do
Maranhão, provenientes da garantia de liberdade associativa,
assegurados na Carta Magna.

Desse modo, esperamos o amplo e decidido apoio dos meios
Pares no sentido de aprovar a presente emenda à proposta legislativa
em questão.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 25 de outubro de 2017 –
JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
peças e equipamentos para desenvolvimento de atividades do Setor de
TI, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei
nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo
4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro
de Preços objeto do Pregão Presencial nº 022/2017-SRP/CPL/ALEMA,
em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 055/2017-CPL/
ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 0683/2017-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora do
certame para o Lote 02,  a E. SANTOS DOS SANTOS com valor total
de R$ 76.611,00 (setenta e seis mil seiscentos e onze reais), nos termos
do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à
Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma,
25 de outubro 2017. Deputado Humberto Coutinho. Presidente

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de
permanente na espécie lâmpadas halógenas e refletores mini luz 1000W
para uso da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/
2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993; do artigo 4º, inciso
XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 12, § 1º, da
Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado da
licitação decorrente do Pregão Presencial nº 049/2017-CPL/ALEMA,
em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 054/2017-CPL/
ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexos aos
autos do Processo Administrativo nº 3919/2017-ALEMA e autorizo a
celebração do Contrato e emissão da Nota de Empenho com a empresa
ATUANTE COMÉRCIO LTDA, vencedora do certame, com valor
total de R$ 12.949,75 (doze mil novecentos e quarenta e nove reais e
setenta e cinco centavos), de acordo com as regras do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 25 de outubro de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente.
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