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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/11/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.11.2017

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI Nº 260/17, CAPEADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 085/17, 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.  - COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO
PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO
GLAUBERT CUTRIM.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO, CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“NAGIB HAICKEL” AO SENHOR JOÃO DÓRIA JÚNIOR,
PREFEITO DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 809/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ICATÚ, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE NO
DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.  - TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 815/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO RESENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 293/2017, QUE
ATUALIZA AS DIVISAS INTERMUNICIPAIS DE SANTA INÊS,
NOS TERMOS DA LEI Nº 10.288, DE 22 DE JULHO DE 2015,
QUE DISPÕE SOBRE AS ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS
DAS DIVISAS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DO
MARANHÃO, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

5. REQUERIMENTO Nº 816/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO AMÉRICO DE SOUSA

E AO PRESIDENTE DA CÂMARA O SENHOR OSMAR AGUIAR,
PELO ANIVERSÁRIO DE 124 ANOS DA CIDADE DE COELHO
NETO NO MARANHÃO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 817/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER SEJAM
REGISTRADOS NOS ANAIS DA CASA MENSAGENS DE PESAR
PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARTA ABREU COSTA
LEITE, ENVIANDO CONDOLÊNCIAS AOS SEUS FAMILIARES,
EM ESPECIAL, A SUA FILHA ELZANE ABREU COSTA LEITE,
SERVIDORA DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 01/11/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 293/17, de autoria da Comissão de

Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que atualiza as
Divisas Intermunicipais de Santa Inês, nos termos da Lei Nº 10.288,
de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações Cartográficas
das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

2.  PROJETO DE LEI Nº 294/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, no Município de Paço do
Lumiar, Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016/17, enviada

pela Mensagem Governamental Nº 093/17, de autoria do Poder
Executivo, que cria o Colegiado Metropolitano da Região Metropolitana
do Sudeste Maranhense, altera a Lei Complementar Nº 089, de 17 de
novembro de 2005, que cria a Região Metropolitana do Sudeste
Maranhense, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 288/17,  de autoria do Senhor

Deputado Stênio Rezende, que torna de Utilidade Pública a Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC de Balsas – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 289/17,  de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que fica assegurada a prioridade de vagas, a
quaisquer deficientes, nas Escolas Públicas do Estado do Maranhão
próximas à residência dos mesmos.

3. PROJETO DE LEI Nº 290/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Moradores da Cidade Nova do Município de Cândido
Mendes do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 291/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Associação da Vila Telma Pinheiro e Adjacências da Cidade de Cândido
Mendes do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 292/17, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Nossa Senhora da Serra” como evento oficial do Calendário
Cultural e Turístico do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª 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  4ª E ÚLTIMA 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



QUARTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2017                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
Intimidação Sistemática (Bullyng), nas Instituições de Ensino das Redes
Particulares e Pública Estadual, e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 31/10/17.

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

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

Verde
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 294 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, no
Município de Paço do Lumiar, Estado do
Maranhão.

Art.1º- Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, com sede e foro no Município
de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.

Art.2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 de outubro de 2017. -
FÁBIO BRAGA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 815 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
293/2017, que Atualiza as Divisas Intermunicipais de Santa Inês, nos
termos da Lei n.º 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do
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Maranhão, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e
Desenvolvimento Regional.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 31de outubro de 2017. -
STÊNIO RESENDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.11.17
EM: 31.10.17

REQUERIMENTO N° 816 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações
ao prefeito Américo de Sousa e ao Excelentíssimo Presidente da Câmara
o senhor Osmar Aguiar, pelo aniversário de 124 anos da cidade de
Coelho Neto no Maranhão.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 31 de outubro de 2017. - Deputado
Rafael Leitoa

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.11.17
EM: 31.10.17

REQUERIMENTO N.º 817/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, sejam registrados
nos anais da Casa, mensagem de pesar, pelo falecimento da Senhora
Marta Abreu Costa Leite, enviando condolências aos seus familiares,
em especial, a sua filha Elzane Abreu Costa Leite, servidora desta
Assembleia Legislativa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 31 de Outubro de 2017. Deputado OTHELINO
NETO – Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.11.17
EM: 31.10.17

INDICAÇÃO Nº 1269 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Sr.
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO FLAVIO DINO
COSTA E CASTRO, solicitando a reserva de uma (1) das quatro (4)
vagas destinadas aos representantes dos servidores públicos estaduais,
criadas pelo artigo 3º do PLC 08/2017 que trata da composição  do
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNBEM, seja destinada
exclusivamente a SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS
MILITARES.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1270 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo.
Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, solicitando
a construção de 01 (um) muro de proteção com 10 metros de distância
entre as casas e o prédio onde funcionará a SEAP (Secretaria de
Administração Penitenciária), antigo COLUN, localizado na Rua São
João - Vila Palmeira.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
outubro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 1271 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de APLAUSOS ao CORPO DE BOMBEIRO
MILITAR DO MARANHÃO – CBMMA, que resgatou no início da
noite de sexta-feira (20), uma embarcação com 13 pessoas que estava
à deriva na Baía de São José de Ribamar, inclusive com crianças e
mulheres a bordo. A ação resultou em sucesso e no resgate com segurança
das pessoas e da embarcação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
outubro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1272 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Sr.
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, na pessoa do
Exmo. Sr. CLEYTON NOLETO, solicitando a construção de 01 (um)
muro de proteção com 10 metros de distância entre as casas e o prédio
onde funcionará a SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária),
antigo COLUN, localizado na Rua São João - Vila Palmeira.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
outubro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 1273 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao GOVERNO
DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador
FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, solicitando a perfuração
de poços artesianos e seus respectivos sistemas de abastecimento de
água para as seguintes comunidades quilombolas: Sudário, Altamira,
Bem Fica, Santa Maria, Santa Rosa, Taboqueiro, Jacaré e Santana dos
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Pretos, todas no município de Pinheiro (MA); Mussuã, Monte Cristo
e Boa Vista, no município de Central do Maranhão, e Gurutiua, esta
última no município de Mirinzal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde, cinco minutos, sem direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor
Presidente Humberto Coutinho, em nome de quem quero externar os
nossos cumprimentos aos Excelentíssimos Senhoras e Senhores
Deputados que participam desta Sessão, extensivo também à galeria, à
imprensa, a todos que nos acompanham em todo Estado do Maranhão.
Vamos iniciar fazendo uma leitura da palavra de Deus. Disse Jesus:
“Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também
em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu
lhes teria dito. Vou lhes preparar lugar e quando eu for lhes preparar o
lugar voltarei e os levarei para mim, para vocês que estejam onde eu
estiver”. Apóstolo São João 14 ao 3. Então, com essas palavras, Pastor
Otoniel, nós iniciamos o nosso pronunciamento, na manhã de hoje.
Primeiro, agradecendo ao povo do Maranhão que sempre tem nos
recebido, nos acolhido nos municípios, onde nós temos passado, pois,
todos os nossos finais de semana, nós temos nos dedicado às nossas
viagens, ao interior do Estado do Maranhão e sempre em regiões
diferenciadas buscando estar em todo Estado do Maranhão. Claro, que
nós sabemos que o Maranhão é um grande continente no que se refere
ao seu aspecto extensivo territorialmente, o Maranhão é muito grande,
mas nós temos nos esforçado muito para estar em todas as regiões do
Estado sempre atendendo a convites de lideranças, de representantes
políticos e, claro, buscando sempre o conhecimento dos municípios e
trazendo a esta Casa as demandas que nós sempre colocamos na bagagem
buscando consolidar políticas públicas e sociais para atender o povo
do Maranhão. Nesse sentido, Senhor Presidente, nós, eu quero destacar,
aqui na manhã de hoje, eu quero externar que nós estivemos participando
de várias iniciativas pelo interior do estado apoiando, como sempre
fazemos, o esporte maranhense. Estivemos fazendo parte da abertura
da 1ª Copa Verde de Nina Rodrigues, e aqui eu quero agradecer ao
amigo e companheiro Antônio José, que ali nos recebeu com a sua
família, com seus amigos, inclusive em um almoço na sua residência
com lideranças políticas e vereadores e ali aproveitamos para discutir
políticas que fortaleçam aquele município, não só pela iniciativa que
nós ali empreendemos no que se refere à questão do esporte, mas
iniciativas sociais e necessidades que possamos atender nesta Casa,
encaminhando expediente ao Governo do Estado solicitando melhorias
para o município de Nina Rodrigues e assim vamos fazer com base
naquelas demandas que nós absorvemos e transformamos em indicações
e requerimentos que, em breve, vão ser apreciadas por Vossas
Excelências e que eu acredito que vão ser aprovadas e encaminhadas ao
governador para providências. Então, em Nina Rodrigues foi a abertura
da 1ª Copa Verde, um movimento intenso pela participação não só da
torcida, mas dos times que ali estavam congregados nessa iniciativa e
que vão ao longo de alguns meses participar dessa rodada de futebol,

de entretenimento e, claro, vão ali estar praticando algo saudável que
realmente fortalece as questões sociais, os empreendimentos sociais e
que nos permite realmente desenvolver iniciativas que venham ao
encontro do anseio daqueles desportistas do município de Nina
Rodrigues, mas não só Nina Rodrigues, Senhor Presidente, nós
estivemos também em Bacabal, em Bacabal com o vereador Venâncio,
estava  também o presidente da Câmara, Brandão, que ali nos receberam
tivemos a oportunidade de participar da final da Copa Interbairros que
envolveu ali bairros de Bacabal, permitindo à nossa juventude acesso a
algo saudável, desvencilhando problemáticas como violência, como
drogas, enfim, o esporte agregando valores à sociedade de Bacabal. E
ali parabenizar o Vereador Venâncio que, mais uma vez, com uma
iniciativa louvável desenvolveu o seu compromisso social com o
município de Bacabal. Então parabenizar não só o Venâncio, a todos
que ali somaram esforços junto conosco e que permitiram essa grande
competição interbairros, que não vai ser a primeira, mas a primeira de
uma série de competições. Mas também tivemos a oportunidade de
participar recentemente, e aproveitar que estamos falando de esportes,
estivemos esse final de semana em Cajari fazendo a abertura da Taça
Mangueirão. Um evento tradicional promovido pelo amigo Wallace,
que é do Sindicato dos Trabalhadores daquele município da Pesca e ali
está fazendo uma grande iniciativa, iniciou uma grande competição
esportiva, a Taça Mangueirão, que já é um evento tradicional. E percebi
ali o apreço que as pessoas estão tendo realmente com o esporte
naquele município. Então estamos resgatando um valor importante e
isso é demonstrado pelo carinho em que fomos recebidos em Cajari,
recebidos, recepcionados de forma entusiástica pelos moradores. E
vamos continuar o nosso trabalho, apoiando, desenvolvendo realmente
a interação social por meio do esporte. Claro, entre outras atividades
que estamos buscando consolidar, pela Cultura, pela questão do
mandato participativo e como agora de forma especial pelo esporte.
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, estou acompanhando pela imprensa nacional, por blogs a
polêmica em torno do Projeto de Lei Complementar n.º 28, que tramita
no Senado e que possivelmente criará embaraços para aplicativos como
o UBER e outros aplicativos semelhantes. Venho a esta tribuna hoje
para manifestar a preocupação com relação a esse tema, afinal de contas
essas novas modalidades de transportes alternativos têm sido muito
utilizadas pela população. Após o surgimento do UBER e de outros
aplicativos semelhantes, pelos quais se pode acionar o veículo pelo
celular, houve inclusive uma preocupação dos taxistas em melhorar os
serviços. Houve maior controle dos preços, porque esses aplicativos
começaram a aplicar preços abaixo dos cobrados pelos taxistas e houve
uma grande aceitação da população. Não só aqui em São Luís, mas em
outras cidades por onde andamos percebemos que esses aplicativos
viraram uma realidade, que são várias, milhões de pessoas que utilizam
a todo tempo os aplicativos. Então, caso o Senado aprove um Projeto
de Lei Complementar que inviabilize aplicativos, como o UBER, será
um desserviço à população. Eu defendo que seja regulamentado, que
paguem os seus tributos normalmente, assim como os taxistas pagam.
Mas criar um embaraço legal é mais uma vez virar as costas para a
população brasileira. Espero que o nosso Congresso Nacional, que nos
últimos tempos tem tido decisões que entristecem o país, mais uma
vez não aprove um projeto de lei que vai desagradar a grande maioria
da população. Hoje são cerca de 500 mil motoristas que estão envolvidos
em UBER e em outros aplicativos. Neste momento de crise onde o
desemprego ainda está elevadíssimo, são alternativas que permitem
com que todas essas pessoas e, consequentemente, suas famílias tenham
renda. Agora criar um embaraço legal vai agravar, fazendo com que
essas pessoas também passem a contar na lista dos desempregados e
com as consequências econômicas e sociais que isso vai acarretar. Então
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torço, espero, embora não conte com a sensibilidade dos Senadores do
Maranhão, que costumeiramente nos decepcionam, mas que os
Senadores do Brasil, em sua maioria, não permitam o retrocesso e não
imponham óbices legais à UBER e a outros aplicativos, porque eles só
servem bem à população. E, neste caso, esta concorrência faz bem
para as pessoas que têm o serviço diversificado de transporte para
utilizar, de acordo com a sua própria opção. Finalizo dizendo que este
pronunciamento não é de nenhuma forma para desagradar os taxistas,
mas para garantir que os taxistas tenham o seu espaço, que os usuários,
que os prestadores de serviços desses aplicativos também possam
trabalhar, claro, regulamentado, pagando os impostos normalmente
para que também não haja concorrência desleal com os taxistas. Mas
proibir não é a solução e criará um grande problema social para o Brasil
e seria mais um ato do Senado que representaria estar de costas para a
sociedade. Então peço que o Senado Federal reflita bem sobre este
projeto de lei número 28, que tem chamado a atenção do Brasil e
provocado grandes debates nas redes sociais. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa,
galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu comunico
a todos os colegas parlamentares, à imprensa, à sociedade geral que
amanhã, às 8h30  da manhã, na Sala das Comissões,  nós vamos fazer
o lançamento da Frente  Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos
e contra a privatização da Eletronorte ,que integra o Sistema  Eletrobras,
vai ser às 8h30, aqui na Sala de Comissões. E eu quero desde já agradecer
a todos os colegas que subscreveram  a criação dessa Frente e que
permitiram que a gente reforçasse essa trincheira de luta e resistência
contra essa medida perversa, que  prejudica imensamente  a população
brasileira, em especial, o Nordeste  e o Maranhão. Fechamento de
agências significa prejuízo para a sociedade, é menos crédito, é menos
atividade econômica, é menos trabalho, menos renda, nós não podemos
admitir esse retrocesso da agenda política brasileira, porque essa
temática já estava vencida desde a década de 90, quando ainda presidia
o Brasil o então presidente Fernando Henrique Cardoso, com a sua
política neoliberal de enxugamento, de Estado mínimo, quando era
pregoado na época de todas as formas a três por quatro. Agora, com o
Presidente Temer que, pela segunda vez, se mantém no cargo a peso de
ouro se livrando de processo ao Supremo Tribunal Federal, o Governo
Federal volta a carga naqueles temas que interessam a elite brasileira,
aos que realmente comandam a economia nacional, que estão atreladas
multinacionais e que querem aumentar os seus lucros exorbitantes nas
bolsas de valores e para isso eles querem o fechamento das agências
bancárias. Não interessam para eles Banco do Brasil, Caixa Econômica,
Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, o Banco do Brasil já fechou
agências, a Caixa anunciou fechamento de agência, o Banco da Amazônia
também fechou, o Banco do Nordeste também está programando
fechamento de agências, tudo isso é prejuízo para a nossa população,
não só pelo atendimento bancário que fica prejudicado, aumentado
filas, que é um horror, o atendimento já é ruim, vai ficar pior com o
fechamento de agência. Mas também pelas consequências para a nossa
economia e para o desenvolvimento social. Nós não podemos aceitar
algo dessa natureza que prejudica a sociedade e prejudica a categoria
bancária. Por isso, a implantação dessa Frente em Defesa dos Bancos
Públicos, ao lado da luta contra a privatização da Eletronorte, da
Eletrobras, que foi o setor elétrico, um dos setores que teve o maior
investimento público, algo em torno de R$ 400 bilhões. E agora o
Governo Federal quer vender o setor elétrico pela bagatela de R$ 20
bilhões, ou seja, é um negócio de outro planeta, não é nem da China, é
de outro planeta, você gasta R$ 400 bilhões, para melhorar o sistema,
construindo hidrelétricas, abrindo novas frentes, novas fontes de
energia, aí vai vender por R$ 20 bilhões. Quem que ganha com isso? É
o povo? É a população brasileira? Não, de maneira alguma. E o que é
mais grave: com a privatização da Eletronorte, do Sistema Eletrobras,

pode se preparar, se a conta de energia já está cara, vai ficar mais
pesada ainda no orçamento de toda população brasileira. Portanto,
nós não podemos aceitar medidas como essa. Na verdade, nós estamos
pagando um preço muito alto pela crise política implantada no Brasil
e pelos desmandos desse governo que impõe uma agenda de retrocesso
ao País, tirando direitos como a reforma trabalhista, como a reforma
previdenciária, e desmontando o patrimônio público nacional, nós não
podemos concordar de maneira alguma com essa situação e por isso
estamos aqui bravamente dando a nossa contribuição para poder reforçar
a resistência nacional contra essas medidas do Governo Temer, que
deve se intensificar a partir deste momento. Portanto, convido todos e
todas para amanhã, às 08h30min da manhã, lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos e contra a privatização da
Eletrobras. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós, galeria, imprensa, Senhores
Deputados, senhores servidores, meu Presidente Humberto Coutinho,
a quem volto a reafirmar do meu carinho, do meu respeito, do qual não
escondo, e senhores telespectadores. Mais uma vez, Presidente, recorro
à CCJ e ao relator que cumpra o Regimento desta Casa. A atitude de
menor impúbere ou uma atitude pueril em reter o parecer me parece
uma ausência do direito e exercício a liberdade. A CCJ pode alegar que
não teve reunião ou que não teve quórum, mas o que eu assisti ontem
aqui foi uma degradação humana. Uma degradação deste Plenário,
quando a CCJ deu dois ou três pareceres aqui onde às vezes não
encontrava nem sequer suplentes, Deputado Paulo Neto, Deputado
Rafael Leitoa, para votar. E levou a julgo de apenas 12 Deputados
ontem para votar 04 Projetos de Lei e quando chega ao momento de
votar a Emenda Impositiva é uma exigência do impositivo. Quando eu
digo uma exigência do impositivo é daqueles que podem impor sobre
mentes fracas e deprimidas. Não pode esta Casa se agachar, Deputado,
se curvar, Deputado, e rasgar o Regimento diuturnamente. Tem que
sim, via juízo dos nossos pares, aí sim eu saberei respeitar a maioria
desta Casa, o que não posso respeitar é o que acontece de não colocar
o parecer da CCJ em relação às Emendas Impositivas. E ontem o que
vi aqui degrada, machuca, macula esta Casa. Deputado Rafael Leitoa,
quando procurava fulano da CCJ, ausente, suplente, ausente, mesmo
assim aprovamos, Deputado Adriano, 04 projetos e quando olhei o
Plenário desta Casa me envergonhei, eram 12 e também votamos. E
volto a reafirmar, é um pecado original que acontece em não respeitar
os ditames da legalidade dando um parecer. No dia 20 de setembro,
mesmo que tenha pulado de mão em mão em uma tentativa de uma
manobra descabível, sem sustentação regimental, sem sustentação legal,
apenas para medir uma força que não tem. O que falta na verdade,
Deputado, é coerência com esta Casa entre o discurso e a praticidade
aqui de dentro. Tem que dar o parecer, Deputado, tem que ter dignidade
e dar o parecer e se esta Casa rejeitar, pronto! Respeita-se a maioria,
como sempre respeite a democracia. Fora disso, virei todo dia agora, a
partir de hoje, a esta tribuna, Deputado Paulo Neto, reclamar pelo
direito discricionário do parlamento de poder votar. Não se pode
continuar com essas medidas infantis de deputado querer reter para
medir forças não sei com quem. Mas, na verdade, está medindo força
com a sua própria fraqueza, de não ter coragem de dar um parecer, mas
ter coragem de dar um parecer ontem quando nem sequer a CCJ estava
presente, e de colocar juízo de pares que não existiam também. E os
Anais desta Casa, as redes de comunicação e as câmeras serão
testemunhas aqui se for preciso. Vergonhoso, Deputado, vergonhoso.
E não botam o parecer, alegando o quê? Que não houve a reunião da
CCJ? E ontem houve? Posso afirmar de cátedra, desse púlpito,
Deputada Nina Melo, que um ou dois sabiam o que estava votando
ontem na CCJ. Não vamos continuar a fazer pacto, Senhor Presidente,
com ausência de direitos, mas vamos continuar a pugnar pelos nossos
direitos, pelo valor discricionário de cada parlamentar de levar a juízo
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aqui das suas consciências. Travam, portanto, os membros da CCJ,
uma luta contra as suas próprias consciências. Mas ser serviçal com
certeza será melhor ou maior do que trilhar o caminho da dignidade.
Não pode continuar assim, Deputado Rogério Cafeteira. V. Ex.ª, como
líder do Governo, tenho certeza de que V. Ex.ª pelo que eu vi em
mandatos de outrora de V. Ex.ª, um guerreiro que ajudou esta Casa a ter
nome se curvar agora diante disso, não creio deputado. Volto a afirmar
que prefiro as memórias passadas do que esse presente que leva a
degradação desta Casa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia e pelas redes sociais. Eu venho hoje à tribuna desta Casa,
como faço quase todas as vésperas de feriados, para alardear, para
reclamar, para suplicar a interligação das rotas das emoções, que é a
rota turística do Estado do Maranhão, do Piauí e do Ceará. E faço isso,
mais uma vez, depois da inauguração da ponte que está sendo feita,
está interligando, inaugurada recentemente e que liga a região do Munim,
toda região que vai de Rosário até Paulino Neves no litoral maranhense
e que interligará ao litoral do Piauí e do Ceará. Como membro da
Comissão, Presidente da Comissão de Obras, eu tenho alardeado que
certos feitos, certas rodovias do Estado do Maranhão obedecem além
dos critérios técnicos, tem que obedecer ao critério econômico,
turístico, regionalizando, interligando regiões. E essas interligações é
que faz com que o povo maranhense consiga fazer sua interligação de
maneira mais confortável, rápida e mais econômica, melhorando a
condição de transportar as suas famílias, mas transportar também
seus vários e vários produtos, frutos de negócios e comércio do Estado
do Maranhão. Mas, quero também dizer que está em curso a estrada
que liga o Povoado Sangue a bela e querida cidade de Santo Amaro, um
dos mais belos pontos turísticos do mundo, que até pouco tempo
tinha uma dificuldade enorme da população chegar a esse atraente
ponto turístico, e, como faço todas as vezes, tenho dito que além dessa
interligação, ou seja, que interliga várias regiões como essa ponte de
Paulino Neves e a estrada que vai a Barreirinhas a Paulino Neves, e
também que o Governador sinaliza em recuperar a estrada que vai de
Chapadinha até Pirangi, fazendo as interligações em São Bernardo a
Luzilândia, espero também e já tenho alertado ao Secretário Clayton
Noleto e a pedido do Governador do Estado do Piauí e do Presidente
da Câmara da Assembleia Legislativa do Piauí que os dois, tanto o
Governador Wellington Dias quanto o Temístocles, Presidente da
Assembleia, pedem a interligação da BR-222, no trecho que vai do
Piauí, Matias Olímpio, até a Cidade  de Brejo, e essa interligação fará
uma movimentação a mais no comércio dessa região, portanto, além da
interligação, do melhoramento dessas duas saídas ao Estado do Piauí,
nós temos que ter fundamentalmente uma melhoria maior na questão
do acesso de Chapadinha a Urbano Santos, um pequeno trecho de
várias ondulações que hoje tem um problema sério, que são os
acostamentos e a vegetação que tomou parte da estrada ocasionando
uma série de inúmeros acidentes, muitas vezes fatais. Peço ao Secretário
Clayton que quando da reforma, da recuperação dessa estrada, dessa
MA,  sinalize cada vez mais a MA e também faça a recuperação  dos
acostamentos dessa MA. Mas eu não deixaria aqui por conta também
do fluxo da questão, essa semana ainda temos mais um feriado, nós
temos uma consequência muito grande, que é hoje uma pessoa que está
na região de Chapadinha, Vargem Grande, Coroatá tem que vir a Rosário
pegar a estrada até Barreirinhas, quando faríamos num curto espaço de
tempo por meio da estrada Barreirinhas a Urbano Santos. Portanto,
reivindico mais uma vez, como fiz várias e várias vezes, a questão da
interligação da estrada de mais ou menos 80 km que liga Urbano Santos
à cidade de Barreirinhas, fazendo, estimulando cada vez mais o turismo,
estimulando cada vez mais negócios naquela região, melhorando o fluxo
de turistas, melhorando a dificuldade hoje de locomoção e faço também

um apelo para o Governador que se sensibilize com essa estrada que
vai  interligar aquela  região  ao  Parque  dos Lençóis Maranhenses. Eu
quero aqui mostrar e deixar bem claro que é de fundamental importância
esse acesso, por meio de Barreirinhas a Urbano Santos, porque interliga
além das regiões, interliga também um sem números de negócios feitos
por aquela região de Vargem Grande, Chapadinha, Coroatá com a região
dos Lençóis e interliga também a Rota das Emoções fazendo com que
o plano rodoviário das Rotas das Emoções tenha um fluxo cada vez
maior por várias alternativas de rodovias, fazendo com que a segurança
e a comodidade dessa locomoção até o Parque Turístico de Barreirinhas
e Santo Amaro seja feito de maneira rápida e de maneira confortável.
Portanto, Senhor Presidente, desejo a todos que irão além de visitar os
seus parentes, que já foram para outro mundo, para outra vida, peço
que todas essas estradas do estado do Maranhão tenham cada vez mais
segurança e a tranquilidade, que possa ser desfrutada cada vez mais
pelos maranhenses e por quem visitam nossos pontos turísticos para
que se possa cada vez mais termos negócios e aumentarmos a geração
de renda e emprego no estado do Maranhão.

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

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, servidores desta Casa, maranhenses. Eu, Presidente, subo
hoje a esta tribuna para tratar de assuntos internos nosso daqui da
Assembleia Legislativa. Eu, Presidente, este é meu primeiro mandato e
no primeiro ano de mandato fui Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos desta Casa. Fiz inúmeras Audiências Públicas, ações que
hoje desovaram na grande Frente Parlamentar em Apoio ao Micro e
Pequeno Empresário. Assim como a nossa luta em favor dos feirantes,
assim como nossa luta em favor de todos os comerciantes e pequenos
empresários e médios empresários, cooperativas de forma geral, aqui
no Maranhão. Um trabalho que depois foi continuado pelo meu
sucessor, o Deputado Wellington, que ali entrou e continuou, com
muito respeito continuou fazendo um excelente trabalho. E nesse meu
segundo ano de mandato eu fui, com o apoio de toda a Assembleia,
eleito Presidente de uma nova comissão, que é a Comissão de Assuntos
Municipais, Deputado Bira, que o Deputado Bira hoje é o Presidente.
E nessa Comissão de Assuntos Municipais eu sucedi o Deputado
Fábio Braga, decidi dá foco na questão dos limites dos municípios. E
fiz, modéstia a parte, um trabalho bom, um trabalho que deu efeito.
Conseguimos fechar um convênio entre o IMESC e a Assembleia
Legislativa, trouxemos aqui o representante do IBGE Nacional para
reuniões, fizemos audiências públicas para debater os limites da Grande
Ilha e foi o começo de uma atuação que está sendo até levada e continuada
pelo atual Presidente, Deputado Bira do Pindaré. Mas muito me deixa
triste, porque estamos em uma Casa que temos que colocar, avançar
em termos legislativos e o que se vê hoje é uma mera, vamos dizer
assim, disputa política. Deputado Sousa Neto, ano passado quando eu
era Presidente desta Comissão de Assuntos Municipais, eu intermediei
o primeiro acordo entre prefeitos para que a gente pudesse chegar em
uma solução de limites municipais. E este acordo foi dado na sala de
comissões entre o prefeito Ribamar Costa Alves de Santa Inês e o
Prefeito Ricardo Miranda de Altamira do Maranhão. Esse acordo foi
amplamente divulgado, foi assinado. O Deputado Bira sabe muito bem
disso, porque hoje é Presidente. Foi assinado e está aqui, nesta Casa,
assinado até mesmo pelo membro do Governo Felipe Holanda,
presidente do IMESC. Eu fui uma das testemunhas deste acordo. Só
que hoje quando passa em minhas mãos o novo projeto de lei, que eu
também acompanhei na imprensa que um novo acordo foi feito,
Deputado Bira, um novo acordo foi feito com a nova prefeita. E esse
acordo foi rasgado, o acordo que eu fiz, o acordo que eu intermediei, o
acordo que eu coloquei esforço, que eu fiz com apoio do nosso
presidente Humberto Coutinho, que depois também tirou foto comigo
e com todos os participantes desse acordo lá na presidência. Um esforço
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dos funcionários desta Casa, o recurso público colocado nesse esforço
foi rasgado e substituído por outro acordo. Será que é por motivos
políticos? Eu não quero crer, porque eu estou aqui sinceramente para
trabalhar pelo Maranhão e não para fazer politicagem. Então, Senhor
Presidente, como não sou mesquinho, assinei o projeto de lei que me
foi encaminhado e não faço parte da Comissão de Assuntos Municipais
mais, pois eu faço parte da Mesa como 4º vice-presidente e não posso
participar mais de comissões por fazer parte da Mesa, mas foi colocado
o meu nome e eu assinei. Não me importo se não me comunicaram, mas
me importo porque rasgaram um termo de compromisso feito não pelo
Deputado Adriano Sarney, mas pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Então, Deputado Bira, Vossa Excelência como presidente
da Comissão de Assuntos Municipais, deveria, sim, dar uma explicação
por que este termo de compromisso foi rasgado e substituído por
outro. Porque aqui não tem nenhum problema, pelo contrário, esse
termo foi assinado, estava em vigor ou está em vigor, ou estava, não sei
mais. Eu quero deixar também, Senhor Presidente, só para finalizar,
um alerta para esta Casa, para meus colegas aqui presentes, porque
nós não podemos simplesmente atropelar um trabalho legislativo de
outro colega, porque quando coloco o esforço em uma comissão, em
uma audiência pública, em divulgações na imprensa, em visitas in loco,
em visitas ao IMESC, esse esforço não pode simplesmente ser rasgado,
ao mínimo, precisa ser respeitado e no mínimo ter avisado. E não me
pego de surpresa, rasgando o meu termo de compromisso que eu articulei
aqui como Presidente, mas foi toda a comissão que fez, com uma foto
em blogs e jornais, aliados ao governo em que estão lá, deputado Bira
do Pindaré e deputado Stênio Rezende rasgando o meu termo de
compromisso e fazendo outro para atuar politicamente, seja lá o que
for. Então, no mínimo - no mínimo - esta Casa merece um respeito de
pelo menos ser avisado, mas fui grande e assinei o Projeto de Lei que
foi encaminhado para esta Casa, acertando os limites de Santa Inês e
Altamira. Então, Senhor Presidente, eram estas as minhas palavras e
fica aqui o meu alerta para esta Casa, porque aconteceu comigo e
amanhã pode acontecer com qualquer deputado. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, se fosse possível, eu gostaria de trocar meu tempo com o
deputado Levi, porque ele me solicitou...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
pela Ordem, Presidente, me permita assim que for possível um tempo
para que eu possa esclarecer ao deputado Adriano sobre as questões
levantadas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Só no Tempo dos Partidos, deputado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Eu vou
pedir então o tempo da Liderança do Bloco, assim que V. Ex.ª puder
me conceder, me conceda, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Se o seu partido lhe der a liderança, V. Ex.ª tem todo
direito.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – De antemão,
a gente já concede, Presidente, concedendo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, hoje, eu venho a esta tribuna
para falar sobre o estudo que foi apresentado no dia 26, em Brasília,
pelo SEBRAE, e aqui eu pediria licença aos colegas para fazer uma

leitura aqui do texto: Levantamento do SEBRAE confirma que o
Maranhão tem uma das cargas tributárias mais favoráveis à micro
empresas e empresas de pequeno porte. Durante a 4ª reunião mista do
Senado de desburocratização realizada na quinta-feira, no dia 26, em
Brasília, o SEBRAE Nacional apresentou estudo que aponta o
Maranhão entre os Estados com menor carga tributária do País para
micros e pequenas empresas, que se enquadram no regime do Simples
Nacional. O Simples Nacional, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, é um regime tributário vantajoso para as empresas, pois
estabelece uma forma simplificada, com tributação reduzida e o
pagamento unificado dos tributos federais, estaduais e municipais.
Senhor Presidente, por que faço essa fala hoje? A Oposição tem
utilizado, e de forma normal, é um instrumento que ela tem utilizado,
que durante as votações ela tem insistentemente obstruído e tentado
estender ao máximo as sessões. Quanto a isso nenhuma crítica, é uma
estratégia que o Regimento permite, mas isso tem trazido um prejuízo
ao debate de alguns temas para que a gente vote, e muitas vezes nós da
base do Governo abdicamos do debate naquele momento para que a
gente possa, Deputado Levi, acelerar as votações. E aqui falo isso e
vou me remeter a uma matéria aprovada há pouco tempo, que foi o
Profisco II, um empréstimo autorizado por esta Assembleia. Que foi
debatido, foram levantadas as questões que não são verdadeiras. Teve
Deputado aqui primeiro dizendo que seria um arrocho fiscal, quando
na verdade o Profisco II tem como objetivo maior, Deputado Levi,
promover a justiça fiscal, aprimorar nossos sistemas de arrecadação e
de gastos, não é só melhorar nosso sistema de arrecadação. Que é o
correto, porque é importante que o contribuinte saiba que quando ele
vai comprar qualquer mercadoria ou contratar qualquer serviço,
Deputado Bira, os impostos já estão embutidos naqueles produtos.
Então quando esse recurso não é repassado ao governo para que ele
retorne à sociedade em forma de serviço na área de segurança, de
educação, de saúde, etc, isso é uma outra forma de corrupção, Deputado
Bira, onde uma minoria de maus empresários se apropriam de recurso
que não é deles, é do contribuinte, é do cliente que vai lá e compra ou
adquire algum serviço. Então, Deputado Bira, é importante que a gente
faça essa ressalva para que as pessoas menos avisadas acharem que a
questão do Profisco, que já foi utilizado em Governos anteriores,
inclusive este atual foi proposto pelo Governo anterior no ano de
2014 e essas mesmas pessoas que antes batiam palmas e hoje criticam,
é importante que se diga que não se trata de arrocho fiscal e sim de
justiça fiscal, para que você tenha, contribuinte, a certeza que o imposto
que você está pagando está chegando ao destino final, ao destino que é
a nossa obrigação. Então, Deputado, fico preocupado quando vejo
apologia de alguns membros, aqui mesmo da Assembleia, fazendo uma
apologia à sonegação fiscal, à sonegação fiscal. Deputado Bira nada
mais é que uma corrupção, só que no início o dinheiro é desviado antes
de chegar aos cofres do Estado e do Governo Federal. Então eu queria
até que, depois com mais tempo, a gente possa se aprofundar nesses
debates e matérias. Infelizmente vou encerrar, Senhor Presidente.
Infelizmente nós, hoje, temos algumas dificuldades no debate por uma
estratégia legítima da oposição. Mas que no meu entendimento a  gente
fica também um pedido aos colegas para que a gente  possa debater e
permanecer no plenário para que possamos votar as matérias, Deputada
Nina, após um debate para o esclarecimento. Não que a gente acelere
esse tipo de votação, porque eu acho que se perde muito quando não
existe contraponto e fica uma única versão. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Senhores da
imprensa, profissionais, meus irmãos policiais militares, bombeiros
militares, amigos e amigas parlamentares. Hoje se comemora 500 anos
da Reforma Protestante.  Nós vamos falar sobre esse assunto,  porque
no dia 31 de outubro  de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero
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afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que
denunciavam a deturpação do Evangelho, a venda de indulgências e a
corrupção e o enriquecimento ilícito e a falta do celibato clerical. Além
das denúncias, chamavam os cristãos ao arrependimento. Lutero
pregava  que somente a fé em Deus salvava as pessoas, como diz
Efésios, capítulo  12, versículo 8: Porque pela graça sois salvos por
meio da fé. Isso não vem de vos, é dom de Deus. Essa interpretação
oferecia ao povo a expiação da culpa por meio da contrição e penitência.
O que ia contra as práticas da igreja naquele momento. Para ele a
salvação se dá pela fé na justiça, na graça e misericórdia divina, assim
nesses tempos de tantas atribulações  devemos em conta à coragem de
um homem inspirado por Deus e que marcou o surgimento de uma
nova e gloriosa forma de pensar e viver o nosso Deus todo poderoso.
Senhores, quando Jesus morreu na cruz e falou “está consumado”, a
bíblia diz que o véu do templo se rasgou e ali não precisávamos mais de
estar fazendo sacrifícios, nem tão pouco de um sacerdote para que nós
tivéssemos o contato com nosso Deus. Isso Martinho Lutero também
resgatou. E também a leitura da bíblia sagrada. Somente os clérigos
poderiam ler a bíblia sagrada. E hoje ela está aí  para que todos, gentios,
judeus, qualquer pessoa possa ler a Bíblia Sagrada e tirar sua
interpretação para que possa chegar a Deus todo poderoso. No dia 2
agora, a partir das 15h, no aterro do Bacanga, nós teremos a Marcha
para Jesus e lá vamos estar comemorando os 500 anos da Reforma
Protestante. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa Deputado
Humberto Coutinho, demais membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, tribuna, que nos ouve, galeria, TV e Rádio Assembleia.
Senhores Deputados, eu subo a esta tribuna depois que ouvi
atentamente o ilustre deputado César Pires fazer duras críticas aos
membros da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Lamento
profundamente que o nobre deputado, um deputado extremamente
competente, coerente, elegante, tomar medidas que me parecem
midiáticas querendo jogar a imprensa, o povo, contra os próprios
deputados e eu gostaria de ler o que diz o Regimento Interno desta
Casa. Senhor deputado, o Regimento desta Casa diz no seu capítulo
5º, artigo 260, que esta Comissão tem 20 dias para se pronunciar,
como houve, está na minha mão publicado no Diário Oficial desta Casa
a resenha de distribuição que coloca-me como relator dessa PEC, no
dia 17 de outubro de 2017. Portanto, o autor desta matéria tem o
direito de 20 dias para emitir o seu parecer, portanto esta Comissão
composta por 14 membros desta Casa se pauta na legalidade. Portanto,
eu gostaria de deixar bem claro que não existe nenhum atropelo do
Regimento e que esta Casa, já está na pauta para ser votado pela
Comissão de Constituição e Justiça na próxima reunião, terça-feira.
Portanto gostaria que o nobre, ilustre e amigo Deputado entendesse
que essa PEC, a sua importância e por isso mesmo necessitamos
discutir, ouvir e aprimorar. Portanto, fica aqui a defesa desta Comissão,
a defesa do relator assegurando que estou dentro dos limites que o
Regimento Interno desta Casa preceitua. Portanto, vamos ter um pouco
mais de cuidado para que não acusemos os nossos colegas de atropelo
a este Regimento, de descaso e, enfim, não permitindo que os membros
da Comissão possam analisar a fundo. Era isso que tinha a relatar,
Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente,
quando puder eu queria o tempo da liderança do meu Partido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Logo após a Ordem do Dia.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei n.º 255/2017, de autoria do Poder
Executivo, sobre o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. Os
Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À Sanção. Requerimento n.º 009/2017, de autoria do
Deputado Sérgio Frota, de congratulação. Ausente, fica adiado.
Requerimento n.º 812/2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira,
para sessão extraordinária. Em discussão. Em votação. Os Deputados
e Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 813/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto,
para sessão extraordinária. Em discussão. Em votação. Os Deputados
e Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 814/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto,
para sessão extraordinária. Em discussão. Em votação. Os Deputados
e Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Presidente,
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de Ordem ao Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (questão de
ordem) - Se não houver objeção dos líderes, gostaria de pedir que esses
três Projetos de Lei do Tribunal de Justiça já fossem incluídos nesta
Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rafael Leitoa, V. Exa vai falar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só colocar
que não há objeção por parte do Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Eu só propus
que nós colocássemos logo na Ordem do Dia os projetos do Tribunal
de Justiça, porque já foi aprovado o requerimento de urgência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Sessão suspensa para que as comissões se manifestem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Sessão reaberta. Com a palavra, o Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Senhor
Presidente, Projeto de Lei nº 280/2017, do Poder Judiciário; Projeto de
Lei nº 279/2017 com a Emenda do Poder Judiciário, e o Projeto de Lei
Complementar nº 13, também do Poder Judiciário. Todos os três
projetos foram aprovados por unanimidade, Senhor Presidente. 279 e
foi a aprovada a Emenda também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em discussão. Projeto de Lei Complementar nº 013/
2017, de autoria do Poder Judiciário. Em Discussão. Em Votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À sanção. Projeto de Lei nº 279/2017, Mensagem nº 012/
2017, de autoria do Poder Judiciário. Em Discussão. Em Votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Redação Final. Parecer nº 389, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em Redação Final ao Projeto de Lei nº 0279/2017,
de autoria do Poder Judiciário. Em Discussão. Em Votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À sanção. Projeto de Lei nº 280, Mensagem nº 016/2017,
de autoria do Poder Judiciário. Em Discussão. Em Votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À sanção.

V - GRANDE EXPEDIENTE.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
Grande Expediente, eu quero.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós, considerem-se todos
cumprimentados pela minha participação anterior. Deputado Levi
Pontes, confesso que declino vosso nome por V. Exa. também, de
ordem respeitosa,  ter declinado o meu, mas quero dizer a V. Exa. que
a obstrução de encaminhamento ou a ausência da integralidade da leitura
de V. Exa. pode ter levado à não compreensão daquilo que defendo
aqui. Me permita ler o artigo 260, citado por V. Exa., o artigo 260, do
nosso Regimento, Deputada Andréa, ele é bem claro: “Recebida e
publicada proposta o Presidente a despachará para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania que se pronunciará no prazo
improrrogável – improrrogável - de 20 dias”. Portanto, Presidente, ela
é improrrogável e V. Exa. já postergou, e aí permita-me declinar seu
nome,  ademais, Presidente,  se V. Exa. olhar aqui de ontem para hoje,
essa CCJ emitiu, no mínimo, no afogadilho, mais de sete Pareceres sem
levar em conta um minuto um Parecer de ordem técnica construído em
debate por esta Casa, sete Pareceres, Presidente, alguns até dado e
emitido aqui  sem sequer, muitos dos membros dela saibam o que foi
que votaram. Eu acho que isso é deprimente, e volto a dizer, nós
estamos acabando com esta Casa, com os valores morais desta Casa a
continuar dessa forma. Presidente, imagine se V. Exa. postergou,
entregou para outro que já tinha os 20 dias, remeteu a V. Exa. e amanhã
V. Exa utilizando dos membros da CCJ coloque a outro, coloque a
outro, vai chegar aonde? Ano que vem e que perderá o efeito prático
essa PEC. Portanto, permita-me, não estamos agindo de ordem correta
com o Regimento desta Casa. Não tem sequer escala: projetos que
entraram essa semana já foram votados, alguns foram votados em
reunião subsequente e fica aqui adormecido por conta, eu diria, da
leniência de V. Exa em relação a  emitir o parecer . V. Exa talvez não
tenha fundamentação técnica e nem base jurídica para reter e para dizer
que é inconstitucional, porque assim seria o entendimento, estaria,
aliás, superando os entendimentos dos maiores juristas do Brasil e não
vejo em V. Exa esse conhecimento suficiente para poder emitir uma
situação dessa, de dizer que ela é inconstitucional. Porque assim
estaríamos dizendo que o Congresso Nacional não sabe o que faz e aí
não tem outro caminho, mas na verdade um descaminho que V. Exa e a
CCJ se apropriam para usar a força e não a tecnicidade em relação a
isso. Permita-me, Presidente, mas quando V. Exa leu aqui esqueceu de
ler o improrrogável e no meu entendimento isso é um pecado ou uma
omissão ou quem sabe até uma tentativa, aí sim, midiática de tentar
superar os defeitos da CCJ sem  base legal para isso. Eu vou repetir, de
novo, “se pronunciará no prazo improrrogável”. Eu não sei mais o que
é improrrogável, Presidente! Ou meu Aurélio está fraquejando e não
me orientando.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Se V. Exa.
me permitir, eu posso...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Quantas vezes V.
Exa. quiser.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) –
Nobre, Deputado, aqui diz que é a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, tem prazo de 20 dias. Eu não sou o Presidente. Foi
publicada a redistribuição dia 17, portanto o relator também tem a
prerrogativa de estudar esta PEC por 20 dias, para que eu possa tomar
conhecimento da proposição, analisar com os pares e todo mundo.

Então estou dentro do prazo legal baseado na Resolução Legislativa
599. Portanto, obstrução nesta Casa, nobre Deputado, é uma
prerrogativa e também é feita sistematicamente pela Oposição. Então
não posso julgar o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, só chegou às minhas mãos dia 20 e eu, como relator, quero ter
o direito, a prerrogativa durante 20 dias de estudar esta PEC, discutir
para que eu possa fazer o meu relatório. E já está dentro do Regimento
e tenho até o dia 07. Muito obrigado, nobre Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Suponhamos,
nobre Deputado, que V. Exa. remeta a outro? Terá os mesmos 20 dias?
E eu não falei o seu nome, eu disse CCJ demais e V. Exa. faz parte dela.
O pecado é o todo, o pecado é no conjunto. O que acontece é que V.
Exas. não estão tendo o direito discricionário de assim fazer, porque
deve ter tutelas, deve ter manietação, devem ter alguém orientando. É
próprio dos Estados distópicos, onde há um líder que manda e os
outros obedecem, sem levar em consideração os próximos, desejos de
cada um aqui. Você está enterrando sonhos, batendo esperança desse
próprio parlamento de ter o direito de poder utilizar de uma prerrogativa
que está sendo usada no país. A troco de que, Presidente? A troco de
que, Relator? E volto a reafirmar: seria a CCJ 20 dias. E V. Ex.ª é
membro, aqui não diz que tem que ser isso. E ainda digo mais: eu estou
orientado pela própria Mesa. Eu tenho a humildade de além da minha
capacidade cognitiva aqui de observar o texto, de ir pedir à Mesa.
Solicite à Mesa, então. Solicite a esta Casa, então, que emita uma carta
técnica em relação para que V. Ex.ª possa se aparelhar, sob pena de V.
Ex.ª continuar a responder pelos seus equívocos. Não pode, assim,
Presidente, V. Exa. não merece ficar sacrificado. Talvez alguém não
sustentou a barra e remeteu a alguém que se julga superior à própria
mídia. A mídia não criou nada. Ela apenas está repassando os fatos
aqui das notas taquigráficas dos meus pronunciamentos, que são
verdadeiros. São, na verdade, Presidente, assentados ao meu
posicionamento está aqui: improrrogável! Obstruíram o
encaminhamento da forma, e uma interpretação míope, caolha do próprio
Regimento. Como é que nós votamos sete, Presidente, de ontem para
cá, sete e que eu ouvi membro dizer assim: “o que é que estou votando?”
Agora quando chega um momento deste aqui, alguém tem que colocar
as lupas e observar com mais detalhes. Não é preciso ter compromisso;
é preciso ter comprometimento. E muito mais além do que um
compromisso é mostrar a realidade dos fatos em relação a isso. Então,
Presidente, eu volto a dizer a Vossa Excelência: é improrrogável. De
qualquer ordem, nós já andamos muito ao senhor dizer que vai colocar
a votar, mas eu não diminui o meu respeito por V. Exa., não. Meu
respeito pessoal é grande. Tanto é que nem em entrevista de rádio eu
citei o seu nome, nunca. Agora eu critico no geral. Eu acho que até V.
Exa. está sendo sacrificado. Tem que dividir esse sacrifício com aqueles
que às vezes estão utilizando da sua boa fé, estão se apropriando
talvez da sua atitude um pouco mais humana de querer avocar
responsabilidades que Vossa Excelência não devia ter. De qualquer
forma, fica aqui o meu posicionamento e minha leitura, Deputado
líder, improrrogável, pois não.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado César, na verdade o meu aparte é mais no sentido de lhe
fazer uma pergunta. Sobre esse tema, salvo engano, eu entrei, o meu
primeiro mandato se iniciou em fevereiro de 2011, mas me parece que
havia já sido votado aqui nessa Casa. E eu me pergunto aqui e faço um
tom de questionamento. E Vossa Excelência talvez tenha essa
informação. Me parece que essa matéria já foi votada um projeto
semelhante e depois havia sido vetado pelo Executivo. E também isso
gerou uma demanda judicial, onde fez, onde foi suspensa essa matéria,
salvo engano, na época do governador Jackson. Aí eu gostaria, se Vossa
Excelência souber, é porque eu realmente confesso que não tenho
conhecimento, o que aconteceu e por que essa votação anterior não
pode... e o que impede ela de ser colocada em prática e se é que ela foi
votada realmente, deputada Graça.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Foi, bem

lembrado, deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Que
impedimento existe legal para que ela não seja colocada em prática,
deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Parabéns,
deputado Rogério, eu tenho muito respeito pelo senhor. Foi colocado
e foi votado no governo Jackson Lago, inclusive nós votamos e o
governador apelou pela inconstitucionalidade e essa coisa está andando
ainda. Mas, eu creio que deve ter um entendimento agora do próprio
Supremo já dizendo que pode, tanto é que funciona no Congresso
Nacional, mas V. Exa. tem razão, foi votado. Mas, isso não tira o
direito nosso, deputado, de votar de novo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Não,
deputado, de maneira nenhuma, é essa a minha intenção, era só uma
dúvida que eu tinha, porque eu... e confesso novamente o meu
desconhecimento da causa, porque também já me veio a versão que
existia realmente uma irregularidade, uma falha no projeto e é por isso
que eu questionei V. Exª.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu acho e você
tem razão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Mas,
de maneira nenhuma, no sentido de criticar e dizer que nós não devemos
votar, de maneira nenhuma, deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Perfeito, meu
líder. E procede o que V. Exa. disse. Foi votado e procede as suas
tentativas e eu conheço sua índole e suas tendências, e V. Exa. carrega
no sangue uma vontade de ver esta Casa grande também. Como o
deputado Levi, eu sei que ele vai colocar, na próxima semana, a juízo
dos nossos pares, eu acho que a luta valeu, o debate valeu e sempre
com muita disciplina e vamos continuar, e se a Casa assim entender
que não deve votar, deputado Levi, tudo bem, eu não subirei nesta
Assembleia, posteriormente, à  votação para alegar nada, porque foi
um direito e cada um tem o direito de votar da forma que quer. O que eu
não posso admitir, a gente sempre estar diminuindo esta Casa, quer
dizer, ontem, nós votamos para o Judiciário, hoje de novo, na mesma
hora, sem conhecimento, é importante, eu voto também, ontem, eu
votei, mas por que não fazer por nós mesmos? Por que também não
dar a chance a nós mesmos? Sabe, eu acho que dessa forma é que a
gente se autoconsume, é uma mutilação dos nossos desejos que não
devem ser colocados dessa forma sabe... Hoje é um cenário de um jeito,
amanhã do outro, mesmo eu como líder do governo, eu tenho no meu
gabinete para quem quiser, eu assinei como líder do governo, quando
Arnaldo Melo era presidente desta Casa, eu assinei, se não tiveram
coragem de botar problemas deles, mas eu assinei e não retirei nunca
minha assinatura, nunca retirei minha assinatura em nada do que eu
pus aqui, nada. E volto a pedir para V. Ex.ª que coloque e deixe que a
Casa debata, vote, destrua tudo isso que a gente quer e amanhã talvez
as consequências podem ser caras, se der nas dificuldades que tenham
de futuro da política pode alguém pagar um preço muito caro por isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Pela liderança do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu retomo a esta tribuna para dizer
que nós ingressamos com o projeto que regulariza as divisas territoriais
no município de Santa Inês. O deputado Adriano Sarney usou a tribuna

para abordar esse tema e fez alguns questionamentos sobre o
procedimento da atual Comissão na qual nós estamos na condição de
presidente e devo esclarecer que o conteúdo do acordo firmado entre a
prefeita Vianey Bringel e o prefeito Ricardo Miranda tem exatamente
o mesmo teor do acordo firmado entre o gestor anterior do município
de Santa Inês e o Prefeito do município de Altamira. Portanto não
houve nenhuma alteração. A única coisa que nós fizemos por uma
questão, Deputado Sousa Neto, de precaução, foi convidar a Prefeita
Vianey para que ela subscrevesse também o mesmo entendimento e
nada mais adequado, porque você tem uma nova pessoa, uma nova
gestora, uma nova gestão. Então nada mais adequado do que a gente
chamar essa nova gestora para também subscrever o mesmo
entendimento. É uma precaução necessária, porque você evita conflitos
futuros, você constrói o entendimento geral, um grande consenso que
tem sido o método da atual Comissão de Assuntos Municipais. Que,
aliás, priorizou esse tema e conseguiu resolver questões que eram de
décadas que nunca tinha sido resolvido como, por exemplo, os limites
territoriais dos municípios da Ilha de São Luís, há 30 anos que tentava
se resolver e não conseguia. E nós conseguimos resolver em 06 meses
aqui na Assembleia e já com os Projetos de Lei, os 03 projetos assinados,
aprovados por esta Casa e sancionados pelo Governador Flávio Dino.
E agora temos mais essa experiência em relação ao município de Santa
Inês. Então apenas para esclarecer ao Deputado Adriano Sarney, que
não está agora no Plenário, mas tenho certeza que vai buscar nas
anotações desta sessão o nosso esclarecimento, de que não houve
nenhum tipo de confronto em relação aos procedimentos da comissão
anterior, quando ele ainda era o Presidente. Nós apenas reforçamos na
medida em que trouxemos também a Prefeita Vianey Bringel, que foi
eleita pelo povo de Santa Inês e também tinha interesse e motivação
em resolver a questão que, aliás, me procurou, mostrou interesse,
motivação e apenas o que pedi é que ela subscrevesse aquele acordo,
aquele entendimento e ela concordou, nada mais adequado do que isso.
Fizemos e agora o projeto já está tramitando na Casa. Se houver alguma
discordância, qualquer colega pode se manifestar, pode fazer Emendas,
alterações, etc, porque está tramitando normalmente aqui na Casa de
maneira que a gente não ultrapassou nenhum limite, nenhum
procedimento, pelo contrário, só reforçamos aquilo que já estava sendo
feito com o gestor anterior e agora com a nova gestora que subscreveu
esse entendimento. Portanto, esse é o método que é a comissão está
adotando. Aqui na Ilha só demos entrada aos projetos, aos 03 projetos
que regularizaram as divisas entre os 04 municípios quando a gente
sentou com os 04 Prefeitos da Ilha e eles assinaram embaixo. Então no
momento em que houve esse acordo, esse entendimento dos atuais
gestores nós ingressamos com os Projetos de Lei e foi aprovado por
unanimidade, sancionado pelo Governador. Creio que é o método mais
seguro e mais tranquilo para evitar, inclusive, qualquer tipo de
questionamento jurídico em torno da regularização desses territórios.
Porque afinal de contas estamos fazendo uma regularização cartográfica
e alguém pode entender que não é apenas uma regularização cartográfica
e alguém pode entender que não é apenas uma regularização cartográfica.
Pode querer entender que é um desmembramento e pode querer
questionar judicialmente, como já houve questionamentos judiciais em
outros momentos. Então o que nos dá a segurança, a consistência na
decisão e na aprovação desses projetos de lei é o entendimento geral, é
o consenso geral. Então nós conseguimos isso com a participação da
Prefeita Vianey Bringel. E eu aproveito para cumprimentá-la pela sua
disposição, pelo seu engajamento, pela sua determinação em tocar
adiante esse grande consenso que garante a regularização territorial do
município de Santa Inês com Altamira e com outros municípios. Porque
Altamira era a polêmica, mas há outros municípios também no entorno
de Santa Inês. E todos eles, todas as divisas estão sendo regularizadas
a partir da aprovação desse projeto de lei. Senhor Presidente, era esse
o meu esclarecimento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Tempos dos partidos ou Blocos. Partido Verde,
Deputado Adriano Sarney por seis minutos com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, deputadas, galeria, imprensa, servidores desta Casa,
maranhenses. Bom, retorno a esta tribuna porque agora há pouco falei
do trabalho da Comissão de Assuntos Municipais desta Casa, no que
diz respeito aos limites de cada município e ponderei e fiz e posso até
dizer que fiz críticas aqui à forma que está sendo levadas as situações,
o trabalho que está sendo feito, que teve início na nossa gestão como
presidente dessa comissão importante no ano passado, que foi o
trabalho conjunto com o IMESC, com o IBGE e com esta Assembleia
Legislativa de regularizar todos os limites. Muito bem, Deputado Bira
subiu agora a esta tribuna e falou que o acordo que foi feito em Santa
Inês, o acordo que foi feito agora a poucos dias atrás em Santa Inês foi
apenas uma ratificação do acordo que fizemos ano passado quando eu
era presidente da Assembleia Legislativa. Então é importante, senhoras
e senhores, deputados e deputadas, maranhenses, que a gente divulgue,
Deputado Bira, para a imprensa o que realmente está acontecendo, que
o acordo fechado foi o acordo com o ex-prefeito Ribamar com o à
época prefeito e hoje prefeito novamente, Miranda, e ratificado pela
atual Prefeita Vianey. Nós precisamos colocar os pingos nos “is”,
porque senão a população vai lembrar do ano passado quando teve
uma confusão grande no interior de Santa Inês, porque o TRE tinha
desmembrado algumas urnas de Santa Inês para o município de Altamira,
o que nós resolvemos aqui na Casa com esse acordo, que nós resolvemos
lá no TRE, em visita ao TRE junto com os prefeitos, com os advogados,
vão achar que esse esforço que nós fizemos, Deputado Bira, fosse em
vão, que nós aqui enrolamos o povo de lá, de Santa Inês, mas não. É
importante frisar que o acordo está válido. Vossa Excelência junto com
o Deputado Stênio Rezende e a prefeita que tiraram foto aqui dizendo
aqui que fecharam acordo, não. Estava apenas assinando embaixo de
um acordo que já tinha sido feito desde o ano passado e já estava
vigente. Nós precisamos manter, aqui nesta Casa, a honestidade
intelectual, as honestidades dos atos que aqui são feitos. Aqui é uma
Casa de políticos, mas não podemos passar por cima, porque nós
somos colegas aqui também. Nós fazemos políticas aí fora, mas não
podemos fazer política dentro das comissões porque cada comissão
faz o trabalho e ela tem que ser esse trabalho, se o trabalho for bem
feito ele tem que ser levado e também subo a esta tribuna porque,
como a fala de V. Ex. Deputado Bira, porque, de fato, está lá dando
continuidade ao nosso trabalho e está indo bem. Está dando
continuidade, como faz parte do Governo do Estado, tem a força dos
leões para trazer os prefeitos, porque prefeito não quer saber de
opositor, tem medo, mas traz os prefeitos, aliás, nas discussões do
ano passado, o prefeito Edivaldo Holanda não participou com medo
de Flávio Dino, e o prefeito Gil Cutrim participou um pouco também,
mas o prefeito, à época, de Raposa participava o tempo todo das
discussões também, e Vossa Excelência sabe que as discussões  dos
limites de São Luís que Vossa Excelência disse agora que resolveu um
assunto de décadas, em seis meses, não é verdade, deputado, porque
Vossa Excelência sabe muito bem que, desde o ano passado, nós estamos
fazendo trabalho para solucionar essa questão das divisas de São Luís,
inclusive uma audiência pública que Vossa Excelência solicitou para a
nossa comissão para tratar da questão do Parque Vitória, porque Vossa
Excelência queria tirar o Parque Vitória de Ribamar e colocar o Parque
Vitória para São Luís, nós fizemos a audiência pública aqui e Vossa
Excelência viu e constatou que o Parque Vitória talvez não seria parte
de São Luís e, sim, de Ribamar, porque no projeto de lei que Vossa
Excelência finalizou  seis meses atrás o Parque Vitória estava em Ribamar
e não em São Luís, mas toda essa discussão disto com os outros
gestores, com o IMESC, inclusive parte desses recursos do IMESC
para fazer esses estudos foi do governo Roseana Sarney, a discussão
jurídica também, nós fizemos inúmeras discussões, aqui nesta Casa,
jurídicas com o Ministério Público para que a gente possa, com gente
de fora tivemos lá a participação, o telefonema, o call de pessoas da
Bahia, porque lá na Bahia eles já estão fazendo da forma que nós já
estamos fazendo da forma que nós estamos fazendo, um modelo que

nós, que nós estamos usando aqui foram modelos, todos os modelos
foram modelos iniciados na gestão passada e, no ano passado, quando
eu era Presidente e Vossa Excelência era membro atuante da comissão
e hoje Vossa Excelência é Presidente da Comissão, parabéns, mas dizer
aqui que a questão dos limites foram resolvidos em 06 meses coisas
que estavam há décadas sem resolver, não é verdade. Não é verdade. E
outra coisa, o IMESC está fazendo todos esses estudos, estudos em
que alguns deles inclusive já estão prontos e que à época, no passado
solicitei os estudos do IMESC, para mim, para que a gente pudesse
entrar com todos os Projetos de Lei desde o ano passado e dar vazão e
o Governo Flávio Dino negou esses estudos para mim. Negou os
estudos e V. Exª sabe disso, porque V. Exª esteve lá com o Felipe
Holanda, eu fiquei sabendo que V. Exª esteve com o Felipe Holanda e
disse, “Adriano é opositor e nós somos governo, nós é que vamos
decidir aqui”, e não enviaram os processos. Inclusive até esse mesmo
de Santa Inês que estava faltando uma informação lá que não me
enviaram. Então só quero dizer aqui, Deputado Bira, que estou à
disposição, como sempre estive. Repito, assinei o Projeto de Lei de
Santa Inês, aqui para os limites de Santa Inês sem problema algum, vou
votar a favor e estou aqui sempre à disposição, mesmo fazendo parte
da Mesa estou à disposição para trabalhar, porque essa também é uma
matéria que é uma bandeira nossa, que é a bandeira dos limites. O que
não vou permitir é que V. Exª faça divulgação e que suba nesta tribuna
para falar de coisas que teve a nossa participação e que não é coisa
puramente de um Deputado só ou de Governo de Estado ou seja lá o
que for. A Casa tem mérito, os Deputados têm mérito e falar isto é
também tirar o mérito dos Presidentes e dos membros das comissões,
que fizeram parte da Comissão e que fizeram parte do processo
passado. Então vamos em frente, estou sempre à disposição, mas
vamos colocar os pingos nos I’s e vamos trabalhar de forma honesta
intelectualmente. Muito obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente, o tempo da liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputada Andréa pela liderança, por 05 minutos
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, venho tratar, Deputado Bira, sobre o sistema
prisional, sobre uma denúncia que recebi dos médicos do Sistema
Prisional do Estado, que estão há alguns meses sem receber salários e
isso eu já havia denunciado uma vez esse absurdo que vem acontecendo.
Porque os médicos vêm sofrendo, já vêm sofrendo com a falta realmente
de todo o suporte que precisam para poder fazer o seu trabalho direito
e agora há 03 meses, desde julho, sem receber salários. Ou seja, um
grupo de 10 médicos está reivindicando os seus pagamentos de julho,
agosto e setembro e não tem uma resposta. E mais grave ainda, a
INVISA, que é quem paga os salários deles, Deputado Sousa Neto,
eles não têm nenhuma forma de contratação com a empresa, Deputado
Bira, ou seja, a INVISA paga os salários dos médicos, mas eles não são
contratados pela INVISA. Ou seja, mais um absurdo do Governo
Flávio Dino, Deputado Sousa Neto. E nós queremos saber quando que
esse governo vai começar a se organizar. Isso não pode mais estar
acontecendo no Estado. Três anos de Governo e esses absurdos
continuam acontecendo. A saúde, um desmantelo só; os médicos agora
reivindicando, já lutando, querendo uma posição, porque realmente
não aguentam mais. E aí nós realmente temos que pensar em tudo isso,
fazer realmente uma análise do que está acontecendo no Governo em
relação a tudo. São medicamentos que faltam no Hospital Geral. Eu já
recebi uma denúncia que venho trazer mais detalhadamente amanhã.
Pacientes com microcefalia que também estão sem medicamentos e
ficam somente na promessa. Então são muitas denúncias que nós
recebemos diariamente. E até, Deputado Sousa Neto, não viemos aqui
todo dia falar sobre isso, e encaminhamos isso, encaminhamos as
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pessoas, as direcionamos para os setores da Secretaria de Saúde, para
que tomem uma providência. Mas parece que isso eles não tomam
realmente nenhuma providência e nos obrigam a ficar subindo nessa
tribuna e fazendo as denúncias. Então realmente eu não vou parar com
as denúncias, porque parece que o Governo só toma providências
quando as coisas tomam uma proporção maior, quando os escândalos
acontecem. Então eu quero saber se o Governo quer realmente novos
escândalos com dez médicos sem receber seus salários, ou seja, estão
trabalhando no sistema, na saúde prisional do Estado sem receber
dinheiro. Isso já acontece há muito tempo, ficam sem receber. E outra
coisa: não existe uma forma de contratação, ou seja, além da precariedade
nas condições de trabalho, falta de segurança e falta também da
segurança nessa questão de estabilidade dos seus salários. Isso resume
o que é o governo Flávio Dino e como a gestão da saúde trata os
médicos, como o governo Flávio Dino trata os médicos, trata a classe
toda da saúde nesse governo. Então eu quero solicitar ao Governo que
dê uma atenção especial a esse caso dos médicos do sistema da saúde
prisional, para que efetue o pagamento. A INVISA não pagou os
médicos. Não existe uma forma de contratação, eles não são contratados.
Simplesmente o salário lá cai quando bem entendem. Eles já estão há
três meses que eles trabalham, trabalham e não estão recebendo. E aí eu
quero saber quando é que vão ser feitos esses pagamentos, porque o
que acontece é o seguinte, Deputado Vinícius Louro, se V. Ex.ª trabalha,
V. Ex.ª tem suas contas por mês para pagar. Se fica um mês sem receber
salário, eu quero saber o que acontece com o Presidente Humberto
aqui, Deputado Bira, se alguém ficar um mês sem receber salário. Todo
mundo tem suas contas para pagar por mês. O servidor tem suas
contas para pagar, todo mundo. E o que acontece nesse governo é todo
mundo com salário atrasado. É um verdadeiro absurdo e não se
espantam quando os servidores do Estado neste ano ficarem sem receber
salário. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Democrático, Deputado
Vinícius Louro. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado
Bira do Pindaré, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu sou obrigado a retornar a esta
tribuna em razão das palavras do deputado Adriano Sarney porque eu
nunca aqui questionei o trabalho de qualquer parlamentar à frente de
qualquer comissão e estranho muito a reação do deputado Sarney,
quando se manifesta dessa forma em relação ao nosso trabalho na
comissão. Eu disse e repito, a questão dos limites territoriais do
município da ilha de São Luís estava para ser resolvida há 30 anos, na
gestão, como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, nós
conseguimos resolver, em seis meses, eu não estou desmerecendo nada
do que foi feito para trás, absolutamente nada,  cada um deu a sua
colaboração, a sua participação, mas, na minha gestão, graças a Deus,
deputado Frota, foi resolvido em seis meses. Nós conseguimos resolver
e isso ninguém tira, é fato, então, eu não estou aqui para questionar o
trabalho de ninguém, estou falando do nosso trabalho, de maneira que
eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de consideração uns
pelos outros pelo trabalho que cada um faz e a participação de todos,
que é um trabalho coletivo, eu não aprovei sozinho e todas as reuniões
todos os parlamentares são convidados e convocados. Nós temos
reunião ordinária da comissão todas as quartas-feiras, às 08h30. Então,
não tem nada escondido aqui, foi aprovado por unanimidade, então
não tem por que esse tipo de manifestação tentando criar algum tipo
de diminuição da importância daquilo que cada um faz aqui. Eu acho
que o trabalho de cada parlamentar cada um fala por si e a sociedade
faz a avaliação. E nós temos feito um trabalho firme em relação à
Comissão de Assuntos Municipais, porque muitas vezes era uma
comissão que ninguém dava bola e agora nós temos aqui pelo menos
algum resultado, e isso é positivo, como no caso também dessa questão
de Santa Inês, foi feito um acordo anterior e nós tivemos o cuidado,
por iniciativa até da prefeita Vianey que manifestou interesse na solução

do problema e reuni com a prefeita e o prefeito atual. Nós fizemos um
entendimento com eles para evitar qualquer tipo de conflito. Parece-
me que é o método correto. E eu não sei por que tamanha inquietação.
De maneira que da minha parte não há qualquer problema, o que nós
queremos é que as ações e os projetos que tramitam na Casa possam
tramitar normalmente e que possam ser aprovados e sancionados e que
beneficiem a população do Estado do Maranhão. É o que nós estamos
fazendo, não estamos querendo tirar e nem estamos na disputa de
Santa Inês. A deputada Vianey tem seus compromissos políticos,
embora eu seja da região, porque sou filho de Pindaré, mas não tem
nenhum tipo de interesse político maior nessa questão, a não ser resolver
a situação que interessa a população de Santa Inês. Portanto, a nossa
motivação é essa. De maneira que eu até cumprimento, mais uma vez,
a Prefeita Vianey pela sua disposição, pela sua iniciativa de vir à
Assembleia, ela que foi parlamentar até outro dia, que dividiu conosco
aqui no Parlamento o debate de assuntos tão importantes para o estado
do Maranhão e hoje está como gestora do município se prontificou,
veio aqui e disse, “olha, eu ratifico esse acordo, eu concordo, Deputado,
pode tocar adiante”. Esse é o método que nós adotamos na condição de
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e não abro mão.
Pode questionar quem quiser, eu não abro mão de adotar este método
e é uma prerrogativa que eu tenho. Eu não sou obrigado a assinar
projeto nenhum. Eu assino projeto que eu concordo em assinar e é uma
prerrogativa que tenho. E estabeleci uma condição, só assino se tiver
anuência dos atuais gestores. É a condição que estabeleci para que o
projeto pudesse seguir. E a atual gestora concordou e nós temos que
aplaudi-la, cumprimentá-la e não ficar aqui querendo fazer jogo de
aparência, jogo de mídia em torno de uma questão que tem relevância e
tem importância para o município e para a população. Apenas isso.
Então, vou continuar mantendo o mesmo método até o final deste
exercício, deste ano legislativo, porque sabemos que no próximo ano
as comissões passam pelo rodízio. Outro Deputado vai assumir a
comissão e vai dotar os métodos que achar adequado. O método que
adotamos é esse e não vamos mudar esse método. Esse é um método
que eu adotei na condição de Presidente da Comissão e vai prosseguir.
Quem quiser concordar que concorde e quem não concordar a gente
respeita e a vida continua, a luta continua, simples assim. Obrigado
pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Pela Liderança do Partido Verde, Deputado
Adriano Sarney, por 05 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Presidente, mais uma vez subo, vou ser breve, é porque
nós precisamos defender o nosso trabalho. Todo trabalhador que
trabalha precisa defender o seu trabalho. Deputado Bira, V. Ex.ª falar
aqui que em 06 meses conseguiu resolver a questão dos limites de São
Luís? Em 06 meses! Ninguém conseguiu, mas em 06 meses V. Ex.ª
conseguiu? Eu quero saber o seguinte, para resolver a questão de São
Luís precisam ser feito estudos dos limites de São Luís, estudos técnicos,
V. Ex.ª iniciou e fez esses estudos técnicos em 06 meses? Não! Esses
estudos se deram início antes do Deputado Adriano Sarney ou qualquer
um assumir aquela comissão. Aqueles estudos se deram no Governo
Roseana Sarney, pelo IMESC, na época a Roseana Sarney mandou
recurso para o IMESC para fazer esse serviço. Então para V. Ex.ª fazer
e resolver problemas de limites V. Ex.ª precisa de estudos. E V. Ex.ª me
dizer que em 06 meses V. Ex.ª resolveu o assunto! Aqueles estudos já
estavam sendo feitos há muitos anos. Outra coisa, V. Ex.ª dizer que o
modelo que foi começado e criado na nossa gestão, na minha gestão no
ano passado, que foi esse modelo de fazer o acordo, de fazer o convênio
com Assembleia Legislativa, que nós fizemos o convênio com a
Assembleia Legislativa, entre a Assembleia Legislativa e IMESC, V.
Ex.ª quer dizer que isso não conta para chegar a qualquer acordo?
Deputado Bira, qualquer acordo que V. Ex.ª fechar agora com a força
do Palácio dos Leões vai ter um dedo dos deputados que fizeram parte
da gestão passada daquela comissão. Porque sem o acordo, sem o
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convênio entre o IMESC e esta Casa, nada disso seria possível. V. Ex.ª
quer dizer que todo o debate que foi feito, as audiências públicas que
foram feitas aqui no ano passado e nos anos anteriores para discutir e
debater a questão dos limites da grande ilha foi por causa da vossa
gestão de seis meses? V. Ex.ª  quer dizer que a presença do IBGE, a
anuência do IBGE, o convênio do IBGE com o IMESC, que faz parte
de todo esse modelo, que é o mesmo modelo que foi usado na Bahia, e
que é o modelo que nós estamos copiando aqui no Maranhão, por
iniciativa do Deputado Adriano Sarney e da gestão passada, da comissão
de assuntos municipais. Esse modelo que V. Ex.ª está fazendo agora  é
o modelo que nós copiamos da Bahia, porque lá deu certo  e nós
trouxemos para cá. Deputado Bira, eu acho que a gente tem que ter
calma, paciência e a gente tem que pontuar. V. Ex.ª vem aqui e consertou
a questão de Santa Inês e disse que, na verdade, Santa Inês não foi feito
um novo acordo, e que a prefeita Vianey, atual, apenas chancelou o
acordo passado que nós fizemos no ano passado, então nós vamos
pegar o documento para ver se nesse documento existe o acordo do ano
passado com a chancela da atual prefeita de Santa Inês, porque é isso
que V. Ex.ª falou aqui. Então, Deputado Bira, eu acho assim: todo
homem ou mulher defende o seu trabalho. Seja jornalista, seja político,
seja empresário, seja agricultor, seja pescador, todos defendem o seu
trabalho. Eu estou aqui defendendo o meu trabalho, porque eu trabalho
pelo Maranhão. Aqui eu trabalho pelo Maranhão. Eu não quero saber
de política, de politicagem, de nada disso. Eu trabalho pelo Maranhão.
Tanto trabalho pelo Maranhão que assinei o seu projeto, que votei a
favor do seu projeto e voto em todos os projetos que eu achar que são
benéficos para o Maranhão. Voto em projeto de Flávio Dino que manda
nesta Casa. Já votei muito em projeto antigamente por ingenuidade,
por achar que ele queria o melhor para o Maranhão. E nós vimos que
não, que foi o inverso, que ele fez um monte de projeto aí que não deu
continuidade, um monte de empréstimo que não deu continuidade, que
gastou de forma errada. Votamos no passado com ingenuidade. Hoje
em dia, podemos até votar projeto de Flávio Dino que a gente considere
melhor para o Maranhão, mas hoje com muito mais critério, muito
mais critério, porque o que acreditamos no passado não é o que está
hoje. Então o que eu quero só dizer, Deputado Bira, e para finalizar
aqui, é que nós estamos sempre à disposição para trabalhar pelo
Maranhão, pelo futuro, pelo presente do Maranhão. Sempre olhando
para frente, sempre olhando para as melhorias e eu quero lhe dizer um
negócio, ninguém, ninguém tanto na sua comissão quanto na época em
que eu era presidente também dessa comissão, ninguém começou um
trabalho e finalizou um trabalho em seis meses. Eu já vim, já peguei um
trabalho que já estava sendo desenvolvido pelo Fábio Braga e assim
outras legislaturas aqui que já se passaram, com outros deputados que
também atuaram, fizeram reuniões no interior, então todos nós, todos
têm os seus méritos, todos têm os seus avanços e a gente não pode
agora pegar e aí eu volto à minha primeira indagação aqui, não podemos
pegar o trabalho que as pessoas fizeram no passado e refazer esse
trabalho para colocar como mérito político que, na verdade, não existe.
Então, Deputado Bira, eu até lhe agradeço pelo esclarecimento e aceito,
assim como todos os deputados que fizeram parte da gestão passada,
aceitamos os seus esclarecimentos aqui, apesar de não ter nos sido
esclarecido isso e ter sido esclarecido isso apenas na mídia. Então,
Deputado Bira, boa sorte, continue e vai ter o meu apoio também na
sua gestão porque nós precisamos resolver esse problema dos limites
no Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max
Barros. Ausente. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa
Murad. Ausente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Ninguém inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo
Neto, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Stênio Rezende e Toca Serra. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Roberto Costa, Sérgio Frota, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente Deputado
Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado
e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Não havendo
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 270/2017, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 087/2017), que dispõe sobre a criação de empregos no
quadro efetivo da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. Com
parecer verbal e favorável das competentes Comissões Técnicas, este
Projeto de Lei foi aprovado com Ementa e encaminhado à redação
final. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o 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 maranheses falecidos em decorrência
da profissão. Em segunda discussão, o Presidente anunciou o Projeto
de Lei nº 260/17 (Mensagem Governamental nº 085/2017), que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual 2016-2019, instituídos pela Lei nº
10.375, de 16 de dezembro de 2015. Com parecer favorável emitido
pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, este
projeto teve a segunda discussão encerrada e retornou à referida
Comissão. Em seguida, foram aprovados Requerimentos nºs 784, 793,
800, 803 e 804/2017, todos de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhados
votos de congratulações ao Vereador do Município de Alto Alegre do
Maranhão, Senhor Neto Fiuza, ao Senhor Remi Ribeiro, a população
dos Município de Icatu, a Prefeita do Município de Jatobá, Senhora
Ednaura Pereira da Silva e ao Vice-Prefeito do Município de Formosa
da Serra Negra, Senhor Renato Jorge dos Santos, pela passagem de
seus aniversários comemorados no mês de outubro. Requerimentos
nºs 802/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor
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. Por fim, foram aprovados os Requerimentos nºs:  806, 807
e 808/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto, Rogério Cafeteira
e  Eduardo Braide, respectivamente, solicitando que seja convocada
uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão para votação
em regime de urgência dos Projetos de Lei Complementar nº 014 e 015/
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2017, de autoria do Poder Judiciário e do Projeto de Lei nº 287/2017,
de autoria do Deputado Eduardo Braide. Sujeito a deliberação da Mesa
foi indeferido o Requerimento nº 781/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo, ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Social
solicitando 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. Em seguida, foi deferido o
Requerimento nº 805/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017, tendo em vista sua
participação na Solenidade de Implantação da “Patrulha Maria da
Penha”, em Imperatriz, representando a Procuradoria da Mulher desta
Casa. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foi incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão o Requerimento nº 809/2017, de
autoria do Deputado Sérgio Frota. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos e
Blocos ouviu-se o Senhor Deputado Bira do Pindaré pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas reservado. Não havendo oradores inscritos no
Expediente Final, o Presidente convocou uma Sessão Extraordinária,
para votação do Projeto de Lei Nº 287/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide bem como dos Projetos de Lei Complementar nºs 014
e 015/2017, ambos de autoria do Poder Judiciário, conforme os
Requerimentos aprovados. 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, 31 de outubro de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 772/2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 782/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 25 de outubro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 03 e
16 de outubro 2017 do deputado Adriano Sarney, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 30 de
setembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 764/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando, a pedido,
MARIA DO AMPARO ANDRADE SANTOS, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 765/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando, a pedido,
JOSE ALLEF CARVALHO GARCIA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 766/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando JOSE
ALLEF CARVALHO GARCIA,  para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 767/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando MARIA
DO AMPARO ANDRADE SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 768/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando SERGIO
REIS GOMES BRITO e VIVIANE FERREIRA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 769/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando
EUZILENE MARIA PEREIRA RODRIGUES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 770/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando SERGIO
REIS GOMES BRITO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 771/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando LEILA
BERENICE TEIXEIRA MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 773/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando LARYSSA
PEREIRA FEITOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 774/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando MARIA
ANTONIETA TORRES RIBEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 775/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando ITALO
CESAR DE QUEIROS MOTA MARINHO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 776/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando MARIA
ASSUNÇÃO MORAES NETA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 777/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando MARIA
REGINA TELLES DE ARAUJO FILHA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 778/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando
AMANDA HELLEN SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 779/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando
ANTONIO SOUSA MARQUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 780/2017, de 31 de outubro de 2017, exonerando
MANOEL DO ROSARIO ARAUJO SOUSA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 781/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando RONALD
SILVA DE FARIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro
do ano em curso.

Nº 782/2017, de 31 de outubro de 2017, nomeando MANOEL
DO ROSARIO ARAUJO SOUSA e MARCELO HENRIQUE
CARDOSO GONÇALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de novembro do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE OUTBRO
DO ANO DE 2017, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS, NA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
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PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LÉO CUNHA- PRESIDENTE
GRAÇA PAZ
SOUSA NETO
MARCO AURÉLIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER N° 006/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

178/2017, QUE INTITUI a Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORA:  Deputada GRAÇA PAZ
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 31 de outubro de 2017.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

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

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 31 DO MÊS DE OUTUBRO
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO, PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI PONTES -
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO

DISTRIBUIÇÃO:
PROJETO DE LEI Nº 272/2017 – INSTITUI a “Semana

Estadual de Combate a Corrupção”
AUTORIA: Deputado WELLIGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 273/2017 – OBRIGA a realização de

exame oftalmológico para diagnóstico de miopia, e astigmatismo, e
hipermetropia, daltonismo, ceratocone e demais patologia oculares em
alunos matriculados no 1º ano do ensino médio, nas escolas da Rede
Estadual de Ensino

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 274/2017 – DISPÕE sobre a contração

de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais
de empresas privadas do Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIA
PROJETO DE LEI Nº 275/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Instituto Educacional de Apoio as Famílias Carentes –
IEAFC.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 276 /2017 – (MENS. GOV. Nº 088/

2017) - CRIA a Escola dos Conselhos no âmbito da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO

RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 277/2017 – ESTABELECE -  Diretrizes

de cooperação entre o Estado e as Associações de Proteção e Assistência
aos Condenados – APACs.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 278 /2017 – DISPÕE sobre a criação

de vagas no sistema penitenciário do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE LEI Nº 281 /2017 – 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.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRADE
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 282/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Moradores do Povoado Lago da Cabaça.
AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 283/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública ao Movimento de Mulheres Vila Dom Luís – MOVILA.
AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 041/2017 – CONCEDE

Medalha do Mérito Legislativo “MANOEL BEQUIMÃO” ao Coronel
da Policia Militar do Maranhão, Senhor Eurico Alves da Silva Filho.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 24 de outubro de 2017.

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 006/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 178/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que Institui a Politica Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável
(Parecer nº 350 /2017), na forma do texto original.

Nos termos do presente projeto fica instituída a Política
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar
no âmbito do Estado do Maranhão, que norteará a elaboração e a
implementação do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar.

Neste contexto, é imperioso, portanto, a formulação e a
implantação da politica de desenvolvimento Rural Sustentável da
Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Maranhão, visando criar
as ferramentas de fortalecimento da Agricultura Familiar, comprometidas
com o desenvolvimento sustentável e com a conscientização popular
pela educação ambiental.

A Administração Pública, no exercício de suas funções, dispõe
de poderes que visam garantir a prevalência do interesse público sobre
o particular. Ora destaca-se o denominado poder discricionário da
Administração, em que existe uma maior liberdade para a prática dos
atos administrativos, sendo permitindo ao executor juízo de
oportunidade e conveniência (mérito do ato).
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O presente projeto de lei tem como objetivo estabelecer a

política estadual de desenvolvimento da agricultura familiar, visando
criar os meios para atuar na formulação de políticas públicas articulando
entre os diferentes níveis de governo e organizações da sociedade civil,
tendo como principais atribuições coordenar, avaliar, analisar, executar
ações e acompanhar na esfera estadual, as ações relativas ao
desenvolvimento rural sustentável e solidário e à execução de programas
de agricultura familiar. É uma forma do poder público estimular as
ações da população na zona rural, instituindo um importante
instrumento para ampliação e qualificação dessa cadeia produtiva,
avançando na oferta de serviços públicos que irão garantir melhores
condições de vida no campo, como bem justifica o autor  da proposição.

Diante das considerações acima, evidencia-se o mérito da
proposta em tela, pelo que opinamos pela sua acolhida por este
colegiado.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o projeto é meritório razão pela

qual opinamos por sua aprovação, com alteração proposta no âmbito
da douta Comissão de Justiça.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 178/2017, nos termos do voto da Relatora.

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

em 31 de outubro de 2017.

  DEPUTADO LÉO CUNHA -Presidente
  DEPUTADA GRAÇA PAZ - Relatora
  DEPUTADO SOUSA NETO
  DEPUTADO PROF.  MARCO AURÉLIO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 389/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 279/2017, de autoria

do Poder Judiciário, que Altera as tabelas de vencimentos dos cargos
efetivos,  em comissão e das funções gratificadas do Quadro Único de
pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constantes do Anexo IV da
Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007 e dos Anexos I e II da Lei n.º
8.727, de 07 de dezembro de 2007, para incorporar os  percentuais
decorrentes da conversão dos mesmos em URV e das ações ajuizadas
em face da Lei Estadual nº 8.369, de 29 de março de 2006.

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

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 279/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 279/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 31 de outubro de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercicio
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Andreia Murad

PROJETO DE LEI Nº 279/2017

Altera as tabelas de vencimentos dos cargos
efetivos,  em comissão e das funções gratificadas
do Quadro Único de pessoal do Poder Judiciário
do Maranhão constantes do Anexo IV da Lei n.º
8.715, de 19 de novembro de 2007 e dos Anexos I
e II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007,
para incorporar os  percentuais decorrentes da
conversão dos mesmos em URV e das ações
ajuizadas em face da Lei Estadual nº 8.369, de 29
de março de 2006.

Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos dos servidores
do Poder Judiciário os percentuais decorrentes da conversão dos
mesmos em URV e das ações ajuizadas em face da Lei Estadual nº
8.369, de 29 de março de 2006, concedidos por meio de decisões
judiciais, conforme tabelas referidas nos artigos 2º e 3º desta Lei.

§1º Em razão da concessão feita por meio do artigo 4º, da Lei
nº8.369, de 29 de março de 2006, não será incorporado aos analistas
judiciários o percentual concernente à diferença de reajuste prevista no
referido diploma legal.

§2º A Inserção nas novas tabelas, prevista nos artigos 1º e
2º desta lei, com a composição dos novos vencimentos, implica na
renuncia a qualquer efeito retroativo pleiteado em ações judiciais
relativas aos percentuais mencionados nesta lei, que
eventualmente tenham sido deferidos, judicial ou
administrativamente, com a consequente extinção de todas as
demandas judiciais relativas aos percentuais supostamente
devidos, nos termos do Art. 3º.

Art. 2º A tabela de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro
de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV da
Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007, em razão do disposto no
artigo 1º passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 3º As tabelas de vencimentos dos cargos em comissão e
das funções gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão constantes
dos Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007, em
razão do disposto no artigo 1º passam a vigorar na forma dos Anexos
II e III desta Lei.

Art. 4º O parágrafo único, do artigo 6º da Lei nº 8.715, de 19 de
novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.6º …
Parágrafo único. O servidor custeará o vale-transporte com
0,70%(zero vírgula setenta pontos percentuais) de seu
vencimento base, cabendo ao Poder Judiciário cobrir o
excedente entre esse percentual e sua despesa mensal de
transporte.”

Art. 5º Em conformidade com o artigo 1º, eventuais despesas
para consecução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária
própria do Poder Judiciário do Maranhão.

Art. 6º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes
da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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