DIÁRIO DAASSEMBLEIA

TERÇA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2018 1
ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ANO XLV - Nº 182 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
142.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO
RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

INDICAÇÃO.................................................................................13

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

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.......................................................21

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

RESUMO DA ATA..........................................................................22

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................22

MENSAGEM..................................................................................04

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA.......................................................22

MEDIDA PROVISÓRIA...............................................................04

PARECER.......................................................................................23

PROJETO DE LEI.........................................................................06

PORTARIA....................................................................................25

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR.........................................09

VOTO DO RELATOR...................................................................26

REQUERIMENTO.........................................................................13

OFÍCIO.........................................................................................26

MESA DIRETORA

Deputado Othelino Neto
Presidente
1.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (PDT)
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (MDB)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
Procuradora da Mulher: Dep. Valéria Macedo (PDT)

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (PEN)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
09. Deputado Fábio Braga (SD)
10. Deputado Fábio Macedo (PDT)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
13. Deputado Hemetério Weba (PP)
14. Deputado Júnior Verde (PRB)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

15. Deputado Marcos Caldas (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)
17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Paulo Neto (DEM)
19. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
20. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
21. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
22. Deputado Ricardo Rios (PDT)
23. Deputado Rogério Cafeteira (DEM)
24. Deputado Stênio Rezende (DEM)
25. Deputada Valéria Macedo (PDT)
26. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
02. Deputada Graça Paz (PSDB)
03. Deputado Max Barros (PMB)
04. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PR)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER
Deputado Max Barros

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO
01. Deputada Andréa Murad (PRP)
02. Deputada Nina Melo (MDB)
03. Deputado Roberto Costa (MDB)
04. Deputado Sousa Neto (PRP)

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

PV - PSD
01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PV)
03. Deputado Edilázio Júnior (PSD)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

LICENCIADOS
01. Deputado Alexandre Almeida (PSDB)

2

TERÇA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2018

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

COMISSÕESPERMANENTESDAASSEMBLEIALEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
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Deputado Carlinhos Flo rêncio
Deputado Hemetério Weba
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Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/12/2018 – 3ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.12.2018
I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282/2018 (MENSAGEM Nº
056/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
“ALTERA A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE - SES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º
DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA ÚLTIMA
SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO ACORDO DAS LIDERANÇAS.
II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)
2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 007/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
DISPÕE
SOBRE
PRINCÍPIOS
E
NORMAS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ACRESCENTANDO AO CAPUT
DO ARTIGO 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO OS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E EFICÁCIA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA ÚLTIMA
SESSÃO ORDINÁRIA POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.
III – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO
3. PROJETO DE LEI Nº 211/2018, CAPEADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 067/2018, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO
PLANO PLURIANUAL 2016-2019, INSTITUÍDO PELA LEI Nº
10.37 5, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO ACORDO DAS
LIDERANÇAS.
IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
4. REQUERIMENTO Nº 449/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVIDADO A PRESTAR
ESCLARECIMENTOS A ESTA CASA O SENHOR JOEL
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FERNANDO BENIN, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO (IPREV), NO DIA 05 DE DEZEMBRO, ÀS 11
HORAS, NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
ACERCA DOS ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E
APOSENTADORIA DO MARANHÃO (FEPA). ENCERRADA A
DISCUSSÃO E ENCAMINHADA A VOTAÇÃO PELA BANCADA
DO BPI E PELA LIDERANÇA DO GOVERNO.
5. REQUERIMENTO Nº 450/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 099/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI A PRIORIDADE NA
REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO, NA
AVALIAÇÃO CLÍNICA COM NEUROLOGISTA PARA
DIAGNÓSTICO PRECOCE DO AUTISMO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO).
6. REQUERIMENTO Nº 462/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJ A ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AOS ELEITOS PARA A NOVA DIRETORIA
DO SEBRAE-MA, NA PESSOA DO DR. RAIMUNDO COELHO,
PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO COMO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SERVIÇO
DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO
MARANHÃO-SEBRAE-MA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR.
7. REQUERIMENTO Nº 465/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO DOM FRANCISCO LIMA SOARES
POR SUA ORDENAÇÃO A BISPO DA DIOCESE DE CAROLINA.
V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
8. REQUERIMENTO Nº 466/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA PERANTE
ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 26, 27 E 28, EM RAZÃO
DE COMPARECIMENTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS EM
BRASÍLIA, POR NECESSIDADE DE TRATAR QUESTÕES
REFERENTES À SUA POSSE COMO DEPUTADO FEDERAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/12/2018 – TERÇA-FEIRA
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 243/18, de autoria do Poder Judiciário,
encaminhado através da Mensagem Nº 820/18, que Altera a redação da
Lei Nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e
Emolumentos, e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/18, de
autoria do Poder Judiciário, encaminhado através da Mensagem Nº
920/18, que Altera a redação da Lei Complementar Nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do
Estado do Maranhão) e dá outras providências.
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 240/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Institui no âmbito do Estado do
Maranhão o mês “Dezembro Verde”, dedicado as ações educativas e
de reflexão sobre o abandono de animais.
2. PROJETO DE LEI Nº 241/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a proibição de fornecimento
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de canudos confeccionados em material plástico não biodegradável,
nos locais que especifica, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 242/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a Instituição da Semana de
Conscientização, Prevenção e Combate à Erotização Infantil, no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 239/18, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado através da Mensagem Nº 076/18, que Altera a Lei Nº
7.799, de 19.12.02, que dispõe sobre o STEM, Altera a Lei Nº 8.205,
de 22.12.04.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 238/18, de autoria da Senhora
Deputada Francisca Primo, que dispõe sobre a inclusão no Calendário
Oficial do Estado do Maranhão, da Semana Estadual de Luta Contra
Queimaduras.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074/18,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Padre Ailton César de
Sousa.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia três de dezembro de dois mil e
dezoito.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Welington
do Curso.
Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros,
Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macedo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Graça Paz, Léo Cunha, Paulo
Neto, Sousa Neto e Stênio Rezende.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê texto bíblico e Ata) –
Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM Nº 0 77 / 18
São Luís, 03 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o texto da presente Medida
Provisória que Institui Programa Especial de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS e dá outras providências.
É consabido que o Estado existe para a consecução do bem
comum e, para atingir tal mister, depende do exercício da atividade
tributária, a qual assume importante papel no financiamento de todas
as atribuições do Estado, dentre as quais se destaca a concretização de
direitos fundamentais e a satisfação das necessidades públicas.
O objetivo desta Medida Provisória é permitir aos
contribuintes o parcelamento ou o pagamento à vista, com redução de
juros e multas punitiva e moratória, dos débitos fiscais relativos ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICM/ ICMS).
A proposta, ao tempo em que se consubstancia em instrumento
para que os contribuintes regularizem sua situação perante a Fazenda
Pública Estadual viabiliza a recuperação amigável dos valores dos quais
o Estado do Maranhão seja credor, sendo essa, pois, a relevância da
matéria.
Por outro lado, a urgência da propositura desta Medida
Provisória deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário
nacional de recessão econômica, mecanismo de gerenciamento da
inadimplência e de prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas.
Com estes argumentos que considero suficientes para justificar
a Medida Provisória em apreço e demonstrar o preenchimento dos
requisitos constitucionais previstos no § 1º do artigo 42 da Constituição
Estadual, minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense
lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.
Agradeço, desde já, o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação desta Medida Provisória.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286 DE 30 DE NOVEMBRO DE
2018.
Institui Programa Especial de Parcelamento de
Débitos Fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS e
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual e considerando os termos dos Convênios ICMS 169/17, 126/
18 e 135/18, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o Programa Especial de Parcelamento de Débitos
Fiscais destinado a reduzir multas e juros previstos na legislação
tributária de contribuintes em débito com o ICM e o ICMS, observadas
as condições e limites estabelecidos no Convênio ICMS 126, de 06 de
novembro de 2018, e nesta Medida Provisória.
§ 1º O parcelamento alcança os fatos geradores ocorridos até
30 de junho de 2018, relativamente aos créditos tributários, constituídos
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ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, bem
como os honorários advocatícios, podendo ainda ser incluídos os valores
espontaneamente declarados ou informados pelo sujeito passivo à
Administração Tributária.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos parcelamentos em
curso, exceto para o pagamento do débito remanescente em parcela única.
Art. 2º Os créditos tributários do ICM e do ICMS consolidados
pela SEFAZ, exceto aqueles decorrentes exclusivamente de penalidade
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória, serão reduzidos,
em multa e juros, desde que pagos nas seguintes condições:
I - em parcela única, com redução de 95% (noventa e cinco por
cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias, na hipótese de
pagamento até 10 de dezembro de 2018;
II - em até 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com
redução de 75% (setenta e cinco por cento) dos juros e das multas
punitivas e moratórias;
III - em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas,
com redução de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos juros e das
multas punitivas e moratórias.
Parágrafo único. Na hipótese dos incisos II e III do caput deste
artigo, a adesão poderá ser efetuada até 1º de março de 2019.
Art. 3º Os créditos tributários decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigações acessórias,
desde que pagos em parcela única, terão redução de seu valor original
em 50% (cinquenta por cento), na hipótese de pagamento até 10 de
dezembro de 2018;
Art. 4º Os benefícios previstos nesta Medida Provisória ficam
condicionados ao pagamento dos débitos exclusivamente em moeda
corrente.
Art. 5º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão
recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas.
Art. 6º A formalização da quitação ou do parcelamento implica
o reconhecimento dos débitos pelo sujeito passivo, ficando
condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam os respectivos
autos judiciais, bem como a desistência de eventuais impugnações,
defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
Art. 7º Implica a revogação do parcelamento, com a perda de
todos os benefícios do Programa:
I - a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas
nesta Medida Provisória;
II - estar em atraso com o pagamento de 3 (três) parcelas
mensais, consecutivas ou não.
Art. 8º O disposto nesta Medida Provisória não autoriza a
restituição ou compensação de importâncias já pagas do imposto e
seus acréscimos.
Art. 9º Para a operacionalização do Programa aplicam-se, no
que couberem, as demais disposições vigentes na legislação tributária
deste Estado, exceto as disposições insculpidas no parágrafo único do
art. 79 e no § 1o do art. 81 do Regulamento do ICMS – RICMS/03.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre
normas complementares necessárias à implementação das disposições
contidas nesta Medida Provisória.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
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MENSAGEM Nº 0 78 / 18
São Luís, 03 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o texto da presente Medida
Provisória que autoriza o Procurador-Geral do Estado a realizar, nos
termos do art. 4º, XXIII, da Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de
1994, transação de créditos tributários e não tributários e dá outras
providências.
É consabido que, na forma do parágrafo único do artigo 107 da
Constituição Estadual e do art. 4º, XXIII, da Lei Complementar nº 20/
94, as transações no âmbito da Administração Pública Estadual são
conduzidas pela Procuradoria-Geral do Estado e precedidas de
autorização expressa do Chefe do Poder Executivo.
O objetivo desta Medida Provisória é possibilitar que o Estado
do Maranhão, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, celebre
acordos em relação a créditos tributários e não tributários inscritos em
dívida ativa que sejam objeto de cobrança judicial.
A proposta, ao possibilitar o pagamento, em cota única, de
débitos com redução de até 100% (cem por cento) da multa e de juros
de mora, contempla os princípios da celeridade e da razoável duração
do processo, bem como viabiliza a recuperação amigável dos valores
dos quais o Estado do Maranhão seja credor, sendo essa, pois, a
relevância da matéria.
Por outro lado, a urgência da propositura desta Medida
Provisória deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário
nacional de recessão econômica, mecanismo de gerenciamento da
inadimplência e de prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas.
Com estes argumentos que considero suficientes para justificar
a Medida Provisória em apreço e demonstrar o preenchimento dos
requisitos constitucionais previstos no § 1º do artigo 42 da Constituição
Estadual, minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense
lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.
Agradeço, desde já, o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação desta Medida Provisória.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 287 DE 30 DE NOVEMBRO DE
2018.
Autoriza o Procurador-Geral do Estado a realizar,
nos termos do art. 4º, XXIII, da Lei Complementar
nº 20, de 30 de junho de 1994, transação de créditos
tributários e não tributários e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Procurador-Geral do Estado autorizado a efetuar,
nos termos do art. 4º, XXIII, da Lei Complementar nº 20, de 30 de
junho de 1994, transação de crédito tributário e não tributário inscritos
em dívida ativa e objeto de cobrança judicial, mediante termo,
devidamente homologado pelo juiz, nos autos do processo judicial.
§1º Somente o crédito cuja ação de execução fiscal tenha sido
ajuizada até a data de publicação desta Medida Provisória e com fato
gerador até 31 de outubro de 2018 poderá ser objeto da transação
disciplinada nesta norma.
§2º Também poderá ser objeto da transação o crédito inscrito
em dívida ativa que, embora não submetido à cobrança por execução
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fiscal, seja objeto de medida judicial proposta pelo devedor, ainda que
a inscrição na dívida ativa esteja suspensa por decisão judicial.
Art. 2º A transação fica limitada ao pagamento em cota única
com os seguintes benefícios:
I – redução de até 100% (cem por cento) da multa; e
II – redução de até 100% (cem por cento) dos juros de mora.
§1º A celebração da transação não acarretará dispensa do crédito
principal.
§2º A transação só produzirá efeitos após a homologação
judicial.
§ 3º A data limite para a celebração de transação é 28 de fevereiro
de 2019.
§ 4º Poderá haver parcelamento, nos termos de leis específicas.
Art. 3º O termo de transação deve conter, no mínimo, cláusula
dispondo sobre:
I – o montante do crédito transacionado, custas processuais e
honorários advocatícios;
II – a renúncia ou desistência expressa de quaisquer meios de
defesa ou impugnações judiciais ou administrativas, presentes ou
futuros, que versem sobre o crédito transacionado;
III – a anuência do sujeito passivo sobre a manutenção da
garantia da execução fiscal, se houver, até a comprovação do efetivo
pagamento do valor resultado da transação, incluindo acessórios;
IV – o pagamento pelo sujeito passivo das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos; e
V – o prosseguimento da ação de execução fiscal caso haja o
descumprimento das obrigações constantes do termo de transação.
§1º O crédito somente será considerado extinto após o
cumprimento integral dos termos de transação, devendo ser requerida
ao juízo a extinção da correspondente ação de execução fiscal.
§2º O pagamento integral do crédito transacionado deverá
ocorrer em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a homologação
judicial da transação.
Art. 4º A Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado
da Fazenda – SEFAZ poderão expedir normas complementares ao
disposto nesta Medida Provisória.
Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
MENSAGEM 08/2018
São Luís, 27 de novembro de 2018.
Senhor Presidente,
Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembléia Legislativa o incluso Projeto de Lei que altera a
Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, dispondo sobre
custas e emolumentos, ajustando os valores da tabela de custas e
emolumentos no 1º e 2º graus de jurisdição.
Justifica-se o presente Projeto em razão da necessidade de
atualização da referida Lei, visando assegurar a transparência em sua
aplicação, bem como à readequação aos níveis inflacionários brasileiros,
promovendo, consequentemente, a arrecadação do Fundo Especial de
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário – FERJ.
Convém ressaltar que o projeto tramitou em caráter de urgência
e em obediência aos princípios do direito tributário da anterioridade e
da noventena.
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Cabe acentuar que a aprovação do projeto em apreço não causa
qualquer impacto financeiro no orçamento do Judiciário Estadual.
Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.
Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.
Atenciosamente,
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 16519
PROJETO DE LEI N. 243/2018
Altera a redação da Lei nº. 9.109, de 29 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e
Emolumentos, e dá outras providências.
Art. 1º. Os artigos 1º e 2º; o parágrafo único do art. 3º; os
artigos 3º-A e 11-A; o caput e os parágrafos 1º e 2º do artigo 12; o
parágrafo 2º do artigo 13; o caput e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo
14; os artigos 14-A, 14-B, 15, 16, 17, 17-A, 18, 19, 20, 21, 22 e 25; o
caput, os parágrafos 1º, 2º, 3º, 7 º e 8°, e o inciso VII do parágrafo 6º,
todos do artigo 26; o caput e o parágrafo 4º do artigo 27; o caput do
artigo 28; e os artigos 30, 33, 37 e 39; todos dispositivos da Lei nº
9.109, de 29 de dezembro de 2009, passarão vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º As custas processuais devidas ao Estado pelo
processamento dos feitos são fixadas segundo a natureza do
processo e a espécie do recurso, nelas abrangidas as custas
judiciais, a taxa judiciária e as despesas processuais, conforme
previsão nas tabelas, em anexo, que são parte integrante
desta Lei.
Parágrafo único. As custas processuais serão arrecadadas
conforme regulamentação do Tribunal de Justiça, em favor
do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do
Poder Judiciário – FERJ.
Art. 2º As custas judiciais decorrem da prática de atos
processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive
nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os
valores fixados nas tabelas anexas à presente Lei.
Art. 3º ...
Parágrafo único. Os emolumentos serão pagos diretamente
ao titular da serventia extrajudicial, mediante recibo, com o
detalhamento dos valores de cada ato praticado.
Art. 3º-A Nos protestos, os emolumentos previstos na tabela
desta Lei serão pagos exclusivamente pelo devedor no ato
elisivo do protesto, ou na data do pedido de cancelamento
do mesmo, observados os valores vigentes à época do pedido
do ato elisivo ou do pedido de cancelamento.
Art. 11-A. Para o cálculo de custas processuais será
considerado o valor da causa atualizado ao momento do
lançamento.
Art. 12. São isentos do pagamento de custas judiciais e taxa
judiciária:
...
§ 1º A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades
fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas
jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as
custas processuais adiantadas pela parte vencedora.
§ 2º Se houver recurso unicamente das pessoas jurídicas
referidas no inciso I, o pagamento das custas judiciais e taxa
judiciária será efetuado ao final pelo vencido, salvo se este
também for isento.
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...
Art.13. …
...
§ 2º Para a isenção prevista no inciso IX as entidades e
instituições ali referidas deverão comprovar,
cumulativamente, o seu funcionamento há, pelo menos, um
ano ininterrupto; o título de utilidade pública concedido por
lei municipal, estadual ou federal; e a previsão no estatuto
do não recebimento de qualquer tipo de remuneração por
parte de seus dirigentes.
...
Art. 14. A conta de custas processuais deverá ser feita de
acordo com as tabelas desta Lei, as quais serão interpretadas
restritivamente, cancelando-se a distribuição do processo
cujo autor não efetuar o preparo no prazo de quinze dias.
§ 1º O preparo consistirá no recolhimento antecipado das
custas processuais, salvo dispositivo de lei em contrário e
por decisão fundamentada do juiz diretor do fórum ou do
juiz da causa.
§ 2º Na elaboração da conta de custas processuais deverão
ser discriminados todos os atos praticados e os valores a
eles atribuídos, bem como os números dos itens e subitens
das tabelas.
§ 3º Na Justiça de 1º grau, o recolhimento antecipado das
custas processuais previsto no
§1º corresponderá aos itens constantes nas tabelas IV
(Processos Cíveis) ou V (Processos Criminais) dependendo
da natureza da ação, acrescidos do item correspondente à
distribuição, constante na Tabela VI (Dos Atos e Algumas
Despesas Comuns às Tabelas de 1º e 2º Graus) e VII
(Contadoria).
§ 4º Na Justiça de 2º grau, o recolhimento antecipado das
custas previsto no § 1º corresponderá aos itens constantes
nas tabelas I (Área Cível) ou II (Área Criminal), dependendo
de sua natureza, acrescidos do item correspondente à
distribuição, constante na Tabela VI (Dos Atos e Algumas
Despesas Comuns às Tabelas de 1º e 2º Graus).
....
Art. 14-A O fato gerador das custas processuais iniciais e
finais, caso ainda não recolhidas, será o trânsito em julgado
da sentença, devendo ser utilizada a tabela de custas do ano
vigente.
Art. 14-B. Será dispensado do adiantamento das custas,
inclusive o preparo, o beneficiário da justiça gratuita, em
conformidade com o Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Deverá ser verificada a possibilidade de
redução percentual ou parcelamento das custas, bem como
da gratuidade ser concedida apenas para determinados atos
judiciais, antes da concessão da gratuidade integral.
Art. 15. Na reconvenção, as custas judiciais corresponderão
à metade do valor fixado nas tabelas anexadas a esta Lei.
Art. 16. No caso de redistribuição do feito no Estado do
Maranhão, em virtude do reconhecimento de incompetência,
não haverá devolução, nem nova cobrança de custas
processuais.
Art. 17. A extinção do processo, em qualquer fase, não
desobriga do pagamento das custas processuais exigíveis e
nem permite a restituição das recolhidas.
Art. 17-A. Revogado o benefício da justiça gratuita, a parte
arcará com as custas processuais que, por conta dele, tiver
deixado de adiantar. Em caso de má-fé, a parte poderá ser
condenada a pagar até o décuplo do valor a título de multa,
que será revertida em benefício do Fundo Especial de
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário – FERJ e
poderá ser inscrita em dívida ativa do Estado.
Art. 18. O abandono ou a desistência do processo e a transação
que lhe ponha termo não implicam em desoneração das custas
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processuais devidas ou na restituição das recolhidas.
Art. 19. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão recíprocas e proporcionalmente distribuídas e
compensadas, entre eles, as custas processuais. Parágrafo
único. Se um litigante decair da condição de autor ou réu, os
vencidos responderão pelas custas processuais.
Art. 20. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os
vencidos responderão proporcionalmente pelas custas
processuais.
Art. 21. Se o processo terminar por desistência ou
reconhecimento da procedência do pedido, as custas
processuais serão pagas pela parte que desistiu ou
reconheceu.
§ 1º No caso de desistência, as partes poderão acordar quanto
ao pagamento das custas processuais.
§ 2º Havendo transação, as custas processuais serão divididas
igualmente, salvo se de outra forma for convencionado pelas
partes.
§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam
dispensadas do pagamento das custas judiciais
remanescentes, se houver.
Art. 22. Vencido o assistido, o assistente será condenado
nas custas processuais em proporção à atividade que tiver
exercido no processo.
Art. 25. As custas processuais devidas ao 2º Grau serão
pagas, no prazo, pelo recorrente no juízo a quo ou ad quem
conforme dispuser a lei, sob pena de deserção.
Art. 26. Antes de proceder ao arquivamento dos processos
findos, o contador judicial, ou quem lhe exerça as funções,
apurará as custas processuais finais, de acordo com o que
determinar a sentença ou o acórdão, elaborando demonstrativo
de cálculo ou certificando nos autos sobre a inexistência de
custas processuais a serem recolhidas.
§ 1º O processo será imediatamente arquivado no sistema de
controle processual, caso não existam custas processuais
finais a recolher.
§ 2º Existindo custas processuais finais a recolher, de valor
igual ou inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) nas comarcas
de entrância final; igual ou inferior a R$ 200,00 (duzentos
reais) nas comarcas de entrância intermediária e; igual ou
inferior a R$ 100,00 (cem reais) nas comarcas de entrância
inicial, o contador judicial, ou quem lhe exerça as funções,
lançará os dados da dívida em sistema informatizado do
FERJ, autorizando eletronicamente a baixa e o arquivamento
do processo.
§ 3º Apurados valores de custas processuais finais superiores
aos mencionados no parágrafo anterior, o secretário judicial
providenciará a notificação do devedor por carta para
pagamento do débito no prazo de trinta dias, sob pena de
inscrição do valor em dívida ativa.
...
§ 6º (…)
...
VII – a data da intimação do devedor para pagamento das
custas processuais ou as razões da impossibilidade de fazêla.
§ 7º Com base na certidão de débito, o FERJ providenciará a
cobrança administrativa, diligenciando no sentido de receber
o valor das custas processuais finais.
§ 8º Frustrada a cobrança administrativa, o FERJ encaminhará
a Certidão de Débito, com todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária, à Secretaria de Estado da Fazenda para
a devida inscrição na dívida ativa do Estado.
...
Art. 27. A fiscalização referente à cobrança das custas
processuais e dos emolumentos de que tratam a presente Lei
será feita pelo Corregedor Geral da Justiça, pelos juízes
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requerimento do Ministério Público ou dos interessados,
sem prejuízo da fiscalização realizada pelo FERJ.
...
§ 4º Não acolhidos os argumentos apresentados na defesa,
conceder-se-á ao notário, o prazo de cinco dias, para sanar
as irregularidades, sob pena de instauração de procedimento
administrativo disciplinar.
...
Art. 28. As custas processuais pagas indevidamente ou a
maior serão restituídas através de processo administrativo,
que tramitará perante a Diretoria do FERJ, ficando o
servidor, o notário ou o registrador responsável passível de
pena disciplinar.
...
Art. 30. A reclamação contra cobrança de custas processuais
indevidas será feita pelo interessado junto ao juiz do feito.
Art. 33. Provado que o servidor, o notário ou o registrador
não agiu de má-fé, o juiz encaminhará as peças ao FERJ para
a tramitação do processo administrativo de restituição, no
caso de custas processuais, ou ordenará a restituição dos
emolumentos, em se tratando de notário ou registrador, sem
impor outra punição.
Art. 37. O limite geral máximo das custas judiciais é de R$
10.441,20 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e
vinte centavos), e dos emolumentos extrajudiciais é de R$
14.742,10 (catorze mil, setecentos e quarenta e dois reais e
dez centavos), no Estado do Maranhão.
Art. 39. A alteração dos valores das tabelas só se aplicará às
custas judiciais, despesas processuais e aos emolumentos
ainda não pagos, não se incluindo os depósitos totais ou
parciais já realizados e parcelas já pagas.

Art. 2º. Ficam acrescentados à Lei nº 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, os artigos 2º-A, 2º-B e 2º- C; o parágrafo 2º ao artigo 3º com
a transformação do parágrafo único em parágrafo 1º; os incisos XIII e
XIV ao art. 12; os parágrafos 6º e 7º ao art. 14; o artigo 25-A; o
parágrafo 11 ao art. 26; e o parágrafo 2º ao artigo 38 com a transformação
do parágrafo único em parágrafo 1º, todos com a seguinte redação:
Art. 2º-A Considera-se taxa judiciária aquela incidente sobre
a ação ou processo judicial, contencioso ou administrativo,
ordinário, especial ou acessório, ajuizado perante qualquer
juízo ou tribunal, nos termos do Código Tributário Estadual.
Art. 2º-B Despesas são encargos de reembolso, indenização
ou contraprestação de serviços, atos ou diligências efetuados
por perito, assistente técnico, avaliador, depositário,
tradutor, intérprete, partidor e administrador que porventura
venham a figurar no processo, independentemente do
pagamento das custas judiciais e taxa judiciária e, bem assim,
as diligências dos oficiais de Justiça e as despesas postais,
compreendendo, ainda:
I – as despesas relativas a serviços de comunicação;
II – as despesas decorrentes de impressos, cópias
reprográficas, conferência com o original, por página, sendo
que, em se tratando de vários documentos reproduzidos em
uma mesma página, as despesas serão calculadas sobre cada
um deles, digitalização de processos e de publicações em
órgão de divulgação;
III – as despesas de guarda e conservação de bens
penhorados, arrestados, sequestrados ou apreendidos
judicialmente, a qualquer título, conforme tabela em anexo;
IV – remessa e retorno de autos;
V – arrombamento e remoção nas ações de despejo e
reintegração de posse ou de quaisquer outras diligências
preparatórias de ação, quando ordenadas pelo juiz;
VI – demolição, nas ações demolitórias e nas de nunciação
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de obra nova; VII – outras despesas processuais.
§ 1º Os valores pagos a tal título não têm natureza jurídica de
taxa.
§ 2º Cabe ao autor o pagamento de despesas de atos e
diligências ordenadas, de ofício, pelo juiz, e dos feitos
processados à revelia da parte contrária.
§ 3º A obrigatoriedade da execução de diligências só ocorrerá
após o pagamento das despesas correspondentes, salvo
determinação judicial em contrário.
§ 4º As despesas de que trata o caput deste artigo poderão
ter seu pagamento diferido, conforme regulamentação
específica da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, para um momento posterior à prática do ato
ou pedido do serviço.
Art. 2º-C Consideram-se outros recolhimentos a favor do
Poder Judiciário às multas impostas, nos termos das leis
processuais, às partes, aos servidores do Poder Judiciário e
aos serventuários extrajudiciais.
Art. 3º …
...
§ 2º Aos emolumentos não recolhidos no prazo, apurados
em processo de auditoria, será aplicada a tabela de
emolumentos do ano vigente.
Art. 12. …
...
XIII – os conflitos de jurisdição, de competência e de
atribuições suscitados por autoridade judiciária ou pelo
Ministério Público;
XIV – a remessa necessária.
Art. 14. …
...
§ 6º As custas processuais para fins de cumprimento de
cartas precatórias, rogatórias ou de ordem de qualquer origem
ou finalidade, serão cobradas separadamente, conforme as
tabelas desta lei, sendo devidas por ocasião da expedição os
seguintes atos:
I – custas judiciais II – distribuição;
III – diligências do oficial de justiça;
IV – despesas com serviço de postagem;
V – despesas necessárias ao cumprimento da ordem
deprecada.
§ 7º É devida a antecipação do valor necessário para o custeio
de diligência de oficiais de justiça nos processos em que o
pedido seja formulado pela Fazenda Pública, Ministério
Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita,
cabendo à Fazenda Pública ou a Fundo criado para este fim
o custeio dessa despesa.
Art. 25-A. Nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e
Fazendários, interposto recurso, o seu preparo
compreenderá todas as custas processuais, incluindo aquelas
dispensadas em 1º Grau de jurisdição, observado o disposto
nas tabelas em anexo, bem como o ato administrativo
pertinente do Poder Judiciário.
Art. 26. …
...
§ 11. As certidões de dívida ativa serão encaminhadas para
protesto.
Art. 38. ...
...
§ 2º A discriminação das despesas processuais previstas no
inciso IV do artigo 4º desta Lei poderá ser feita por meio de
Resolução do Tribunal de Justiça, passando a integrar a tabela
respectiva.
Art. 3º A Tabela VI da Lei nº 9.109, de 29 de dezembro de
2009, denominada Da Justiça de 1º Grau – Da Secretaria Judicial de
Distribuição, passa a ser denominada de Dos Atos e Algumas Despesas
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Comuns às Tabelas de 1º e 2º Graus, e a vigorar conforme o anexo único
desta Lei.
Art. 4º Ficam revogados o artigo art. 3º-B; os incisos III do art.
12 e o inciso I do art. 13; e o paragrafo único e seus incisos do art. 25,
todos da Lei nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor noventa dias após sua
publicação.
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MENSAGEM - 09/2018
São Luís, 28 de novembro de 2018.
Senhor Presidente,
Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar,
que altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão).
Justifica-se o presente Projeto em razão da necessidade de
atender à crescente demanda de ações atinentes à saúde pública,
garantindo seu processamento e julgamento por uma vara especializada,
contando, inclusive, com estruturas de apoio para a solução consensual
e/ou administrativa das questões relativas à sua competência, nos termos
da Resolução 238, do Conselho Nacional de Justiça.
Diante desse quadro, mostra-se imperioso a conversão em lei
complementar deste projeto, a fim de facilitar o acesso aos serviços da
saúde pública pelos jurisdicionados com celeridade.
Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.
Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.
Atenciosamente,
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 16519
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2018
Altera a redação da Lei Complementar n° 14, de
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão)
e dá outras providências.
Art. 1° O parágrafo 2º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 14,
de 17 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8°-A ...
...
§ 2º Terão jurisdição em toda área territorial da Comarca da
Ilha de São Luís (São Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa) a Vara de Saúde Pública, as 1ª e 2ª Varas
da Execução Penal, as 1ª, 2ª e 3ª Varas de Entorpecentes, a
Vara de Interesses Difusos e Coletivos, a Central de
Inquéritos e Custódia e a 2ª Vara da Infância e Juventude
quanto à execução das medidas socioeducativas em regime
fechado.
...
Art. 2° O inciso XIX do art. 9º da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9° ...
...
XIX - Vara de Saúde Pública: Processamento e julgamento
das ações relativas à internação hospitalar, cirurgia,
fornecimento de medicamentos, órteses e próteses, nos
termos da Resolução 238, do Conselho Nacional de Justiça,
qualquer que seja o valor da causa, ressalvada a competência
das Varas da Infância e Juventude (art. 208, VII, do ECA), e
da Vara de Interesses Difusos e Coletivos).
...
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Art. 3° Os incisos XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV e XXXV do art. 9º da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9° ...
...
XXIX - 1ª Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa;
XXX - 2ª Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa;
XXXI - 3ª Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa;
XXXII - 4ª Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa;
XXXIII - 5ª Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa;
XXXIV - 6ª Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa;
XXXV - 7ª Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa;
...
Art. 4º Fica acrescido o § 8º ao art. 9º, da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991, com a seguinte redação:
Art. 8º ...
...
§ 8º A Vara de Saúde Pública contará com estruturas de apoio
para a solução consensual e/ou administrativa das demandas
de sua competência, constituídas por servidores do Poder
Judiciário ou de outros órgãos, incluindo-se o Núcleo de
Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), previsto na
Resolução nº 238, do Conselho Nacional de Justiça, sendo o
funcionamento dessas estruturas de apoio disciplinadas por
meio de resolução do Tribunal de Justiça.
Art. 5º As ações relativas à Saúde Pública em tramitação nas
varas de Saúde Pública de São Luís, São José de Ribamar e Raposa
quando da data da publicação desta Lei Complementar permanecerão
nas respectivas varas de origem.
Art. 6º A 17ª Vara Cível do Termo Judiciário da Comarca da
Ilha de São Luís fica transformada na Vara de Saúde Pública do mesmo
Termo Judiciário.
Art. 7º Esta Lei Complementar entrará em vigor quando da sua
publicação.
PROJETO DE LEI Nº 238 / 18
Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial do
Estado do Maranhão, da Semana Estadual de Luta
Contra Queimaduras.
Artigo 1º - Fica incluída no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão, a Semana Estadual de Luta Contra Queimaduras, a ser
realizada, anualmente, na semana que anteceder o dia 06 de junho, no
Estado do Maranhão.
Parágrafo único - A Semana Estadual de que trata o caput
deste artigo tem como objetivo a conscientização da sociedade sobre a
reflexão e sensibilização em relação à temática, considerando o grande
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número de ocorrências registrados no estado, envolvendo
principalmente crianças e adolescentes, bem como a divulgação dos
mecanismos legais de esclarecimento, divulgação e amparo às vítimas
deste tipo de acidente.
Artigo 2º - As atividades realizadas na Semana Estadual
instituída na presente lei será uma forma de comemorar e reafirmar
aplicabilidade da Lei nº 12.026/2009- Dia Nacional de Luta Contra
Queimaduras.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A prevenção é a única medida realmente eficaz para se evitar o
sofrimento, as complicações e as mortes causadas pelas queimaduras.
A divulgação das medidas preventivas contra queimaduras,
bem como dos primeiros cuidados no local do acidente, são essenciais
para um atendimento posterior durante o tratamento.
Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das
vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam
nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição
parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais
profundas, como tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos.
As queimaduras são classificadas de acordo com a sua profundidade e
tamanho, sendo geralmente mensuradas pelo percentual da superfície
corporal acometida.
A queimadura está entre os acidentes domésticos mais comuns
e é caracterizada por lesões nos tecidos que envolvem várias camadas
do corpo como a pele, cabelos, pelos, músculos, olhos, entre outros.
A mesma pode ser causada pelo contato direto com brasa,
fogo, vapores quentes, objetos superaquecidos ou incandescentes.
Entretanto, também podem acontecer através do contato com
substâncias biológicas (caravelas e águas-vivas), químicas (ácidos, soda
cáustica e outros), emanações radioativas (raios infravermelhos e
ultravioletas) ou pela eletricidade.
A melhor providência com relação às queimaduras é prevenilas: use filtro solar sempre antes de se expor ao sol; mantenha as
crianças afastadas de produtos químicos e inflamáveis; tenha cuidado
ao utilizar o fogão, velas, cigarros e qualquer outra fonte de ignição;
evite soltar fogos de artifício; proteja a rede elétrica de sua residência
evitando sobrecarga ou fios desencapados.
A ocorrência de queimadura em crianças chama atenção pelo
sofrimento físico e psicológico produzido, decorrentes dos vários dias
de internação, dor intensa devido a procedimentos dolorosos, associase ao afastamento do lar, dos familiares, dos amigos, da escola, enfim,
do seu meio social, passando a conviver em um ambiente estranho,
com pessoas desconhecidas
o Ministério da Saúde lançou, em 2001, a Política Nacional de
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Essa política
é considerada um marco institucional dentre as políticas nacionais de
saúde no enfrentamento das causas externas visando à vigilância,
prevenção e atenção às vítimas de violência e acidentes ao apresentar
princípios, diretrizes, objetivos, estratégias de implantação e
mecanismos de avaliação desses agravos
Os acidentes na infância são responsáveis não só por grande
parte das mortes, mas também por traumatismos não fatais, como
encefalopatia, anoxia por quase afogamento, cicatrizes e desfiguração
devido a queimaduras.
A maior parte dos acidentes por queimaduras provém dos
ambientes domiciliares e acontece especialmente na cozinha, onde estão
localizados os principais agentes causadores.
Ainda assim, são necessárias intervenções voltadas à promoção
à saúde e prevenção dessas lesões para que se diminua a frequência
com que as queimaduras acometem a população infantil. Tais
intervenções devem ser direcionadas para cada etapa do
desenvolvimento da criança por meio de orientações individuais nas
atividades de puericultura ou coletivas nas escolas e comunidades,
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conferindo aos pais e cuidadores o conhecimento necessário para a
prevenção de acidentes na infância.
A análise da incidência desses acidentes em crianças e
adolescentes ainda é escassa, mas é sabido que a alta frequência de
acidentes envolvendo queimaduras nessa faixa etária de 9 aos 15 anos
pode ser explicada pelo fato de serem alvos fáceis, atribuída a um
misto de curiosidade e inabilidade, em que o desenvolvimento intelectual
e cognitivo não acompanha o nível de desenvolvimento motor
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 28 de novembro de 2018. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB
PROJETO DE LEI Nº 240 / 18
Institui no âmbito do Estado do Maranhão o mês
“Dezembro Verde”, dedicado as ações educativas
e de reflexão sobre o abandono de animais.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°. Fica instituído no Estado do Maranhão, o mês
“Dezembro Verde”, dedicado à realização de ações educativas e de
reflexão sobre o abandono de animais.
Art. 2º. A instituição do Dezembro Verde tem como objetivos:
I - Conscientizar a população de que o abandono de animais é
crime, além de ser ato de maus-tratos;
II - Dar maior visibilidade ao tema estimulando a guarda
responsável e a prevenção ao abandono de animais;
III - Contribuir para melhoria dos indicadores relativos ao
abandono de animais no Município de Curitiba;
IV - Ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao
abandono de animais por meio de ações integradas envolvendo a
população, órgãos públicos e organizações que atuam na área.
Art.3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de
dezembro de 2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O abandono de animais é definido como crime pela lei federal
9.605/98. No entanto, a prática é recorrente em todo o Estado do
Maranhão.
Infelizmente, animais abandonados nas ruas são uma realidade
na maioria das cidades do Maranhão e a situação é preocupante devido
aos riscos de doenças que podem ser transmitidas para a população.
De acordo com os últimos números divulgados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 30 milhões de animais
estão abandonados só no Brasil. São aproximadamente 10 milhões de
gatos e 20 milhões de cachorros. Portanto, é necessário adotar medidas
que visem coibir o abandono de animais e ações de conscientização
quanto a conduta criminosa de abandonar animais.
A escolha do mês de Dezembro não é aleatória, pois é nesse
mês que crescem os casos de abandono. Vários são os motivos que
levam uma pessoa a abandonar um animal, porém no mês de dezembro,
com as férias escolares e as viagens, o número de animais abandonados
cresce assustadoramente, chegando a quase 50% da média anual.
Os dados estatísticos apenas confirmam a constatação empírica
feita pelas protetoras, ONGs, que todos os anos tem que redobrar
esforços para acolher e proteger o crescente número de animais
abandonados nas ruas das cidades maranhenses.
Porém, apesar dos riscos de doenças que podem ser transmitidas
para a população, o pior é o sofrimento causado ao animal. Com o
abandono o cão ou gato será exposto a vários riscos: de ser atropelado,
aos maus tratos, a fome, a sede e a falta de atenção.
Nesse sentido, o Estado precisa adotar ações preventivas,
educativas e de reflexão contra o abandono e que disseminem a cultura
da guarda responsável e da necessária relação de respeito que devemos
ter com os animais.
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Diante disso, acredito que destacar o mês de dezembro como
Dezembro Verde para refletirmos e realizarmos ações contra o abandono
de animais, justifica a presente proposição que apresento ao meus
pares, esperando seja a mesma, aprovada e sancionada.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de
dezembro de 2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 241 / 18
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE
FORNECIMENTO
DE
CANUDOS
CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO
NÃO BIODEGRADÁVEL, NOS LOCAIS QUE
ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - Fica proibido, no âmbito do Estado do Maranhão, o
fornecimento de canudos confeccionados em material plástico não
biodegradável aos clientes de hotéis, restaurantes, bares, padarias,
quiosques e ambulantes.
Parágrafo Único – As disposições desta lei se aplicam
igualmente aos estabelecimentos comerciais de qualquer espécie cuja
atividade envolva o fornecimento de canudos confeccionados em
material plástico não biodegradável.
Art. 2º - Em substituição aos canudos plásticos não
biodegradáveis poderão ser fornecidos canudos em papel reciclável,
material comestível, biodegradável, embalados individualmente em
envelopes hermeticamente fechados confeccionados do mesmo material.
Art. 3º - A infração às disposições desta lei acarretará às
seguintes penalidades:
I – Em primeira autuação, advertência e intimação para cessar
a irregularidade;
II – Em segunda autuação, multa no valor de R$ 3.000,000
(três mil reais) e nova intimação para cessar a irregularidade;
III – Em terceira autuação, multa no dobro do valor da segunda
autuação, e assim sucessivamente até a quinta autuação;
IV – Na sexta autuação, fechamento administrativo do
estabelecimento.
Art. 4° - A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua publicação.
Art. 5º - As despesas decorrentes para a execução da presente
lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessárias.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de novembro de 2018. – NINA MELO –
Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O consumo é um ato essencial para o desenvolvimento
econômico, entretanto, isso não significa que sempre consumimos na
mesma proporção de nossa necessidade.
Por outro lado, existem medidas que podem nivelar a balança,
harmonizando o consumo com a sustentabilidade.
Sob essa ótica, o consumo sustentável se mostra o meio a
viabilizar a preservação dos recursos naturais, por meio de estratégias
que tornam o consumo mais consciente e eficiente, sem comprometer
a utilização de bens e serviços para as gerações atuais e futuras.
A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o
consumidor tem direito à informação e à educação, o que é fundamental
para a conscientização da população.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente: “a partir do consumo
consciente a sociedade envia um recado ao setor produtivo de que quer
que lhe sejam ofertados produtos e serviços que tragam impactos
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positivos ou reduzam significativamente os impactos negativos no
acumulado do consumo de todos os cidadãos”.
Cabe ao Poder Público promover a educação ambiental, motivo
pelo qual foi criada, no âmbito federal, a Lei N.º 13.186, de 11 de
novembro de 2015, que “Institui a Política de Educação para o Consumo
Sustentável”.
Por todo o exposto resta inequívoco que a aprovação desta
importante proposição contribuirá, de forma significativa, para a
preservação dos recursos naturais das gerações atuais e futuras, motivo
pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas desta Casa.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de novembro de 2018. – NINA MELO –
Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 242 / 18
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA SEMANA
DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE À EROTIZAÇÃO INFANTIL, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização, Prevenção
e Combate à Erotização Infantil, a ser realizada anualmente na segunda
semana do mês de maio.
§1º Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o Poder
Público promoverá atividades educativas de conscientização, prevenção
e combate à erotização infantil.
§2º Poderão ser firmadas parcerias com entidades privadas
para a realização da semana a que se refere essa Lei.
Art. 2º - A coordenação das atividades da Semana de
Conscientização, Prevenção e Combate à Erotização Infantil ficará a
cargo, conjuntamente, da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria
de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de novembro de 2018. - NINA MELO Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei objetiva instituir no âmbito do Estado
do Maranhão a semana de conscientização, prevenção e combate à
erotização infantil, em caráter complementar à legislação federal e
estadual já em vigor.
Diversas ações vêm sendo deflagradas a nível nacional, pois o
tema que envolve a erotização infantil, juntamente com a pedofilia,
tem exigido esforços contínuos, tanto dos governos em todas as suas
esferas como também da sociedade civil, para que sejam combatidas e
extirpadas quaisquer ocorrências destas funestas ações criminosas,
com a consequente condenação de seus autores.
Um sinal positivo foi a recente alteração do Estatuto da Criança
e do Adolescente, com o objetivo de aprimorar e aperfeiçoar o combate
à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como a
tipificação da conduta da aquisição e a posse desses materiais como
criminosa, bem como outras condutas relacionadas à pedofilia na
internet.
Referida alteração veio em momento propício, pois é
absolutamente necessária, já que, não raramente, constatamos que
menores de idade são vítimas dos próprios pais, tios, patrões e outras
pessoas em quem confiam ou a quem devem respeito, o que as tornam
muito mais vulneráveis e suscetíveis aos abusos.
Importante destacar que se encontra em vigor a Lei Estadual nº
10.838, de 18 de abril de 2018, de minha autoria, cujo teor trata da
criação da semana de combate à pedofilia no Estado do Maranhão, a se
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realizar na segunda semana do mês de maio, pois no dia 18 de maio é
comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, e o presente projeto vem se somar
àquela para que possamos dispor de uma ampla legislação, de forma a
sufocar totalmente o espectro das condutas que visam atingir as crianças
e os adolescentes vulneráveis a esse tipo de violência, evitando que
venham a sofrer danos irreparáveis para o seu desenvolvimento físico,
psíquico, social e moral.
Como métodos para conscientização, prevenção e combate à
erotização infantil, serão oferecidas palestras e sessões solenes para
amplo debate sobre este mal e métodos de combate, no âmbito estadual,
mobilizando e convocando toda a sociedade a participar dessa luta, de
forma que conclamo meus ilustres pares a aprovar a presente
proposição.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de novembro de 2018. - NINA MELO Deputada Estadual
REQUERIMENTO Nº 465 / 18
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada Mensagem de Congratulações ao Dom
Francisco Lima Soares por sua ordenação a bispo da Diocese de
Carolina.
Dom Francisco Lima Soares nasceu no dia 21 de novembro de
1964, no município de Araguatins, estado do Tocantins. Na
adolescência, deixou a família para morar em Imperatriz, onde estudou
os cursos primário e secundário. Cursou Teologia, no Seminário Santo
Antônio, e, paralelamente, na Universidade Federal do Maranhão
(UFMA, graduou-se em Filosofia na Universidade Estadual do Ceará
(ECE), em Fortaleza.
Posteriormente se tornou mestre em Ciências Sociais e
Econômicas na Faculte Sciences Social et Economiques na Universitas
Catholicas Parisiensis, em Paris. De volta ao Brasil fez Pós-Graduação
em Filosofia e Modernidade pela Pontífica Universidade Católica de
Minas Gerais – PUC-MG e pós-graduação em Mídia e Opinião, na
Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo.
Dom Lima é pesquisador nas áreas de Sociologia Urbana,
Microssociologia e Sociologia da Mídia e membro da Associação
Brasileira de Jornalismo Científico. Coordenador da Fundação de
Amparo à Pesquisa na Pré-Amazônia, na Faculdade Santa Teresinha
(FEST), coordenador e professor dos cursos de Sociologia Geral e
Sociologia Jurídica, na mesma instituição de ensino. Diretor da Ethos
Editora e foi coordenador da TV Anajás (Rede Vida). Membro da
Academia Imperatrizense de Letras – AIL (2005) fundador da Cadeira
40, que tem como patrono Curt Nimuendaju.
Frente esta esplendida trajetória, esta Casa Legislativa, rende
homenagem ao papel que desempenha o Dom Francisco Lima Soares
junto à comunidade, em especial congratula-o por sua ordenação
episcopal a Bispo da Diocese de Carolina, sendo o primeiro padre da
Diocese de Imperatriz a receber tal ordenação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de novembro de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.18
EM: 03.12.18
REQUERIMENTO Nº 466 / 18
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência perante esta Casa
Legislativa, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018, em razão de
comparecimento à Câmara dos Deputados em Brasília, por necessidade
de tratar questões referentes à minha posse como Deputado Federal.
Assembléia Legislativa do Maranhão, 28 de novembro de 2018.
– Bira do Pindaré - Dep. Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.18
EM: 03.12.18
INDICAÇÃO Nº 614 / 18
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Senhor Augusto Dantas,
Presidente da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), a fim
de que providencie a instalação de rede elétrica para atender o povoado
de Santa Luzia, no município de Icatu.
O povoado existe desde 1970, sendo localizado a 3 quilômetros
do povoado Tapera de Apolônio, onde já existe rede elétrica da CEMAR.
Atualmente a eletricidade chega ao povoado sem qualquer controle
técnico ou suporte por parte da concessionária de energia, o que coloca
em risco a segurança da comunidade.
Frente a tal realidade, os moradores do povoado solicitam a
prestação da CEMAR, a fim de que leve energia a suas residências de
forma adequada e segura, com o devido registro das unidades
consumidoras na comunidade. Desta forma, julga-se oportuna e
necessária a presente indicação, a fim de levar segurança e garantir
acesso à energia elétrica de qualidade à população do povoado de Santa
Luzia.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de novembro de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 615 / 18
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INDICAÇÃO Nº 616 / 18
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, solicitando a
vistoria com a consequente emissão de parecer técnico da secretaria
competente sobre as condições estruturais de pontes e viadutos
existentes na cidade de São Luís.
A adoção da providência acima é uma medida preventiva de
segurança, tendo em vista que o decurso do tempo, a proximidade da
água do mar e demais intempéries podem comprometer as referidas
estruturas, o que acaba por colocar em risco a população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 30 DE NOVEMBRO DE
2018. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 617 / 18
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando
a vistoria com a consequente emissão de parecer técnico sobre as
condições estruturais de pontes e viadutos existentes na Ilha de São
Luís.
A adoção da providência acima é uma medida preventiva de
segurança, tendo em vista que o decurso do tempo, a proximidade da
água do mar e demais intempéries podem comprometer as referidas
estruturas, o que acaba por colocar em risco a população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 30 DE NOVEMBRO DE
2018. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que, junto ao setor
competente, promova estudo de viabilidade para implantação de
aplicativo de táxi institucional a ser utilizado pelos servidores do
Governo Estadual, em deslocamentos a serviço, substituindo a frota
de veículos locados para o mesmo fim.
A implementação de serviços similares já está sendo seguida
em todo o país, a exemplo do programa “GoTáxi” no Estado do Goiás,
que por meio de licitação já deu início à utilização do aplicativo para o
ir e vir institucional dos servidores do estado na capital Goiânia. Ressaltase que o modelo já é utilizado pelo Governo Federal, alcançando uma
economia de 60% nos gastos com transporte em Brasília.
Desta forma, frente a premente necessidade de redução nos
gastos do Governo do Estado, entende-se que a implementação irá
gerar economia aos cofres públicos com mais eficiência no serviço
prestado a população, o que justificada a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
novembro de 2018. - Bira do Pindaré – 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 RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica. Deus seja louvado. Assim diz a palavra
de Deus: “Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo
o que homem semeia isso também ceifará”, Gálatas 6:7. Com essa
mensagem, eu quero saudar a todos, em especial, cumprimentando o
Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto. Em seu nome,
Presidente, saudar todos os nobres parlamentares presentes nesta
sessão, cumprimentando também a imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham em todo o Estado do Maranhão. Nosso cordial boa tarde
a todos. Essa tribuna hoje nos serve de parâmetro para que possamos
iniciar aqui uma série de indicações que vamos fazer para a cidade de
São Luís. Eu quero deixar também aqui uma marca registrada entre as
várias ações que nós já desenvolvemos ao longo do nosso mandato.
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Quero também deixar aqui marcas direcionadas a nossa cidade de São
Luís, que tanto amamos. E queremos ver uma cidade melhor.
Perspectiva na qual realmente, hoje, se faz evidente através desse
instrumento que, para nós, é sagrado, que é essa tribuna, da qual aqui
nós sempre expressamos o nosso pensamento, externamos as nossas
ideias e materializamos os nossos projetos. Assim o fizemos ao longo
do nosso mandato, Senhor Presidente. E queremos também o fazer
aqui, hoje, iniciando uma série de indicações. E começando por uma
indicação que já foi objeto, inclusive, já expresso nesta tribuna, que é
uma ciclovia na Avenida Litorânea. Vamos iniciar pela ciclovia por
entender que uma ciclovia na Avenida Litorânea é importante para
ampliar o espaço de lazer, o espaço voltado à prática de vários esportes
que são praticados na Avenida Litorânea. A ciclovia seria um espaço
a mais. E é perfeitamente possível, viável. Só depende de tinta. Depende
só da marcação para que nós possamos ter mais um espaço ali ao longo
da extensão da Avenida Litorânea, que vai do parquinho até o monumento
ao pescador, a praça do Pescador, no final da Litorânea. Aquele espaço
geralmente é utilizado, Senhor Presidente, como estacionamento. E os
carros podem ficar na via paralela àquela via que eu estou colocando
aqui como necessidade de nós fazermos uma ciclovia. A ideia não
enseja gastos exorbitantes. Seriam gastos simbólicos, considerando
realmente que são só as marcações. É só realmente colocar a referência
que ali é uma ciclovia. Até porque quem pratica esporte, quem faz
caminhada, quem faz corrida, quem utiliza a Avenida Litorânea para
prática de esporte durante o seu dia a dia sabe do que eu estou falando.
Quem vai lá sabe da necessidade de nós utilizarmos aquela via para
realmente apenas os que praticam caminhada ou corrida. Às vezes há
a coincidência do espaço ali que às vezes pode causar até acidentes,
porque o espaço é divido entre os ciclistas e aqueles que praticam esse
tipo de esporte, que acabei de destacar aqui, entre eles caminhada e
também as corridas. Faço essa referência, Senhor Presidente, porque
precisamos ampliar, otimizar e desenvolver nossa cidade. Eu vejo que
mais um espaço ali que vamos ter para a prática do ciclismo, nesse
caso em questão, vamos estar atraindo mais pessoas para utilizar a
Avenida Litorânea. E isso significa dizer o quê? Significa dizer que
vamos ter o aumento de pessoas que vão transitar por aquela importante
via. Significa dizer que ao aumentar o número de pessoas ali vamos ter
também o aumento do desenvolvimento econômico na Avenida
Litorânea, considerando que vamos ter desde o vendedor de coco aos
comerciantes que ali já desenvolvem suas atividades e que vão estar
recepcionando aqueles que utilizam a Avenida Litorânea para a prática
de esportes. Então faço essa referência porque entendo que é preciso
desenvolver a cidade de São Luís. E vou terminar o nosso mandato, até
o final do ano, já destacando e ensejando, no caso, algumas ações
necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade. São várias ideias
que vamos estar colocando aqui ao longo do final do nosso mandato e
queremos compartilhar com todos. Porque entendemos que além do
nosso mandato parlamentar, a figura aqui de estar como deputado
precisamos também contribuir com a boa gestão, com a gestão de
qualidade que deve ser para aqueles que acreditam na política e no
político. Então uma parcela da população acreditou no nosso mandato,
agradeço imensamente e vou fazê-lo até o final externando as nossas
ideias, as nossas convicções e também as nossas determinações em
ajudar o nosso Estado. Porque quanto mais desenvolvido, quanto mais
ações proativas tivermos para desenvolver o Maranhão, mais vamos
aumentar na qualidade de vida, gerar emprego e renda e assim desenvolver
o nosso Estado. Então uma ciclovia, assim à primeira vista pode até
aparecer que é algo simples, mas não, é algo que vai atrair tanto para o
turismo também, vai desenvolve o turismo, o comércio e vai ajudar a
embelezar ainda mais a nossa cidade. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.
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IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória 282/2018, de autoria do Poder Executivo,
que altera a estrutura da Secretaria do Estado da Saúde. Em discussão.
Em votação. Nós estávamos colocando a MP em votação, fui informado
pelo Deputado Braide que ele tem um destaque. Deputado Braide,
Vossa Excelência vai discutir? Senhores deputados, nós vamos retirar a
Medida Provisória 282/2018 e transferir para amanhã, assim como a
PEC, até por que o Deputado Neto não chegou ainda. E também o
Projeto de Lei 211/2018, além do requerimento do Deputado Braide.
Os itens 1, 2 e 3 estão transferidos para a Sessão de amanhã. Projeto de
Lei 185/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui a
Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei 193/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré, que institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Ambos vão à sanção. Projeto de Lei 089/2018,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual do
Choro. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 104/
2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia
Estadual dos Blocos Tradicionais, a ser celebrado no dia 4 de setembro.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 108, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que inclui no calendário cultural oficial do
Estado do Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 141/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que estabelece diretrizes gerais sobre a
atuação dos bombeiros civis no âmbito do Estado do Maranhão. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 228/2018, de autoria da Mesa
Diretora (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. O Projeto de Lei nº
212, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, capeado pela
Mensagem Governamental nº 006 está na Ordem do Dia apenas para
discussão, encerrada a discussão hoje vai para a Comissão de Orçamento
para recebimento de Emendas.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, já há informação sobre o prazo de abertura para indicação
das Emendas? V. Exa. já tem essa informação da Comissão de
Orçamento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a sessão por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Francisca, V. Exa. pode, daqui a pouco, passar
essas informações para o Deputado Braide? Muito obrigado. Parecer
nº 353, de autoria da CCJ, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. (lê). O autor recorreu a Mesa da decisão da CCJ, por meio do
Requerimento nº 443, conforme o Parágrafo IV do artigo nº 182 do
Regimento Interno, onde foi acatada a decisão. Então, para esclarecer,
a CCJ deu parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei, o
Deputado Wellington recorreu à Mesa. A Mesa admitiu o recurso e
trouxe para o Plenário para que os Deputados apreciem. O Deputado
Wellington tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
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senhores e senhoras Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
as nossas ações parlamentares na Assembleia Legislativa ou fora dela,
os nossos horários que temos nas Sessões e a oportunidade do amplo
debate são oportunos para que nós possamos fazer com que os demais
pares tenham conhecimento do processo legislativo. Muitas vezes
apresentamos projetos de leis, requerimentos, indicações que ficam
restritas a uma comissão temática, como no caso a CCJ. E ao apresentar
determinados projetos, são projetos importantes para a sociedade,
projetos importantes que já são realidade em outros estados da
federação, outros estados pelo Brasil afora, aprovados já por outras
Assembleias Legislativas. E como tivemos o parecer contrário da CCJ,
solicitamos para que viesse para o Plenário para a apreciação dos
demais pares. O projeto estabelece a obrigatoriedade e fixação em obra
pública paralisada de placa contendo exposição dos motivos de
interrupção no Estado do Maranhão. No seu artigo 1º: É obrigatória
a fixação de placa em obra pública paralisada, contendo, de forma
sucinta, a exposição dos motivos de sua interrupção. E considerar-seá obra paralisada, pelos efeitos desta lei, aquela com atividades
interrompidas por mais de 90 dias. Além da exposição dos motivos
deverá conter na placa também, que se trata nesta lei, o endereço do
portal na internet do órgão responsável, quando houver e o telefone da
Secretaria responsável pela obra paralisada. E a placa deverá ser colocada
em local visível, nos moldes e dimensões que se possibilite a leitura
das informações pelos cidadãos. A instalação da placa é de incumbência
do órgão público responsável pela obra. E, ultrapassando o prazo de
paralisação em que trata o artigo 1º, ou seja, 90 dias, o órgão público
responsável pela obra deverá remeter à Assembleia Legislativa do
Maranhão e ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 30 dias,
relatório detalhado justificando os motivos da paralisação da obra.
Deverá o órgão público responsável pela obra disponibilizar no site na
internet o relatório de que trata o caput deste artigo, para que qualquer
cidadão tenha acesso aos motivos da interrupção da obra e da forma
mais detalhada. No seu artigo 5º: O descumprimento dos prazos
previstos nesta lei acarretará multa ao gestor do órgão público
responsável. Em caso de reincidência, o valor do caput deverá ser
pago em dobro. Senhor Presidente, chamo atenção de que esta lei já é
realidade em outros Estados da Federação, também o artigo 37 da
Constituição Federal: a administração pública direta e indireta de
qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e d os municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós enquanto
parlamentares que temos as atribuições de legislar e fiscalizar a aplicação
do dinheiro público, é uma lei que precisa ser aprovada no Estado do
Maranhão e de suma importância para a transparência e moralidade no
serviço público. Algo tão simples que alguns gestores não obedecem o
mínimo, o básico que uma obra pública deverá conter uma placa e
nessa placa conter a descrição da obra, conter o valor da obra, as
origens dos recursos ou a origem do recurso, se é da União, se é do
Estado, se é do Tesouro municipal e o prazo de execução da obra.
Então muitas vezes encontramos obras que estão em execução e que
não tem nada, nenhuma descrição da obra. O que estamos solicitando,
e apreciação dos demais pares, é para que todas obras no Estado do
Maranhão, seja do âmbito federal, do âmbito estadual ou do município,
a obra se porventura estiver parada, mas uma descrição dessa obra, os
motivos pelos quais a obra está parada e para que possamos
acompanhar, o cidadão possa acompanhar. E não estamos inventando
nada, a Constituição Federal de 88 é bem clara. No seu Art. 37, dos
princípios básicos da administração pública, chamamos a atenção da
moralidade no serviço público e da publicidade. Nada mais é do que
publicizar os atos da administração pública para que as obras do governo
federal, as obras do governo do estado e as obras dos 217 municípios,
das prefeituras dos 217 municípios possam estar à disposição da
sociedade, da população. Então solicitamos aos demais pares para que
possam ter atenção para a obra, ou melhor, para o projeto de lei, que é
de suma importância que a população possa acompanhar as obras em
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execução no estado do Maranhão e em todos os municípios. Então
solicitamos a benevolência, a compreensão e a atenção dos demais
pares para aprovação desse projeto de lei para que tenhamos em todas
as obras paradas no estado do Maranhão, todas as obras paradas nos
municípios uma placa identificando os motivos dos quais que fizessem
com que as obras estivessem paradas, para que a população
acompanhasse. Bem como também colocar à disposição em um site
específico, no próprio site do órgão, bem como também encaminhar à
Assembleia Legislativa as informações dos motivos dos quais levaram
essa obra ficar parada. Então solicitamos aos demais pares...
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Wellington, se possível me conceda um aparte?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide, infelizmente está encaminhando.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Braide, se V. Exa. quiser pode encaminhar pelo Bloco
Independente, ficarei muito grato se V. Exa. puder dar essa contribuição,
não só ao Parlamento, mas à sociedade também. Então só concluindo,
solicitando aos demais pares para aprovação desse projeto que é de
suma importância. E principalmente para as nossas ações parlamentares
de legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Só estamos
pedindo isto, transparência na aplicação do dinheiro público,
transparência nas obras no estado do Maranhão. A quantidade de obras
paralisadas no estado do Maranhão, seja do governo do Estado ou seja
de prefeituras, é uma quantidade imensa, é uma quantidade enorme,
seja de creches, de escolas, de quadras. Então a população solicita
maior transparência e efetividade na hora de fiscalizar. Senhores
deputados, esse projeto não é do Deputado Wellington, do Deputado
Rogério Cafeteira e demais pares, esse projeto foi ouvindo a população,
ouvindo a sociedade e tem um belíssimo trabalho de um auditor fiscal
do Tribunal de Contas da União que inclusive, no ano de 2018, foi
exemplo para todo o Brasil.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Maranhense. Estou concluindo, Senhor Presidente. Ele foi agraciado
com o prêmio Innovare por realizar palestras orientando a população
para que possa fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Então essa é
contribuição que a Assembleia Legislativa dá para o estado do Maranhão
com as obras paradas. Solicito a compreensão dos demais pares para a
aprovação desse projeto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, eu peço a atenção de todos. Em votação.
Os deputados que aprovam, que mantêm a decisão da CCJ,
permaneçam como estão. Os que forem favoráveis ao recurso do
Deputado Wellington devem levantar.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, só para orientar.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oriente, Deputado Eduardo.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - A bancada
do Bloco Parlamentar Independente vota pela aprovação do recurso
do Deputado Wellington. É um projeto da maior importância que contou
com o meu voto inclusive favorável na CCJ. Acho que quem ganha é a
população do Maranhão com a transparência em relação a essa atitude
das obras paralisadas. Fica, portanto, a orientação para que nós
possamos ficar de pé e aprovar, sim, o requerimento do Deputado
Wellington do Curso.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados que mantêm o parecer da CCJ permaneçam
como estão. Parecer mantido com os votos contrários dos Deputados
Eduardo Braide e Wellington do Curso. Requerimentos à deliberação
do Plenário. Requerimento 449/2018, aliás, Projeto de Resolução
Legislativa 071/2018. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 449/2018,
do Deputado Eduardo Braide, fica transferido para a sessão de amanhã.
Requerimento 450/2018, de autoria da Deputada Nina Melo. Deputada
ausente. Requerimento 454/2018, de autoria do Deputado Roberto
Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 457/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide (lê). V. Ex.ª deseja transferir a análise do
projeto de lei ou apreciamos. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 458/
2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 460/2018, de autoria da Deputada Valéria
Macedo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 462/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney (lê). O Deputado está ausente.
Deputado Braide.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu solicito a verificação de quórum. Há uma tentativa de
golpe do Governo do Estado em relação ao Projeto de Lei nº 239/2018,
que trata, inclusive, Senhor Presidente, de aumento de impostos. Os
maranhenses não aguentam mais isso. Eu solicito a verificação de
quórum.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – No Requerimento do Deputado Adriano, como ele está
ausente, ele nem vai ser apreciado, no próximo requerimento. Peço que
zerem o painel e os Deputados que assim desejarem, confirmem as
suas presenças.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Bloco
Parlamentar Independente, em obstrução, Senhor Presidente. O povo
maranhense não merece mais pagar aumento de impostos e pelo o que
eu estou vendo aqui, inclusive sobre o diesel, que é fundamental para
qualquer transporte, inclusive de usuários do transporte coletivo e
outras situações aqui.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - 463, de autoria do Deputado Ricardo Rios, que após a
aprovação do Plenário seja submetido a tramitação, em regime de
urgência, para a discussão e votação numa Sessão Extraordinária, a
ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei 239,
está inscrito para discutir o Deputado Eduardo Braide, por 10
minutos com apartes.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
quando a gente percebe que o Plenário desta Casa está cheio em
uma Sessão de segunda-feira boa coisa não é, e, de fato, não é, é
aumento de imposto. Os maranhenses que estão sobrecarregados
por dois aumentos de impostos do atual governo vão ter que pagar
a conta, mais uma vez, e aqui, de cara, o que se percebe, senhoras
e senhores, e por isso encaminho contra esse Requerimento de
Urgência porque esta Casa tem que ter pressa é para aprovar
medidas que garantam direitos da população, não para a retirada de
direitos, como eu já vi diversas vezes aqui e para aumentar impostos,
como é o caso do Projeto nº 239/2018. Vejam vocês, um projeto que
foi publicado no Diário da Assembleia hoje e hoje mesmo já tem um
requerimento de urgência para que ele seja apreciado em regime de
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urgência sem passar nas comissões, tramitando normalmente, para
que as comissões possam se reunir em plenário. E aí a gente vê o
plenário cheio para poder aprovar o pacote de maldades do
Governador do Estado. O Governador pediu que tem que aumentar
o imposto sobre o óleo diesel e o biodiesel. E a base está aqui
em peso para fazer isso daí. E aí fica a pergunta a esta Casa, à
Assembleia Legislativa, da qual eu faço parte: É esse o presente de
Natal que nós vamos dar aos maranhenses: mais um aumento de
impostos? É este o presente que nós vamos dar aos maranhenses que
lutam para sobreviver aí e superar a crise: aumentar os impostos? E
agora de um item essencial, como é o caso do diesel e do biodiesel.
A partir do momento que ele inclui o diesel e o biodiesel no Fundo
Maranhense de Combate à Pobreza , você tem um acréscimo de dois
por cento na alíquota. E olhe que o Fundo Maranhense de Combate
à Pobreza, que teve meu apoio aqui e que tem o meu apoio, é
relativo a questões e bens considerados supérfluos. E a pergunta que
se faz: desde quando o óleo diesel e biodiesel são considerados
supérfluo? Vão dizer àqueles que estão todos os dias pegando os
transportes coletivos, os ônibus, as vans que o óleo diesel é bem
supérfluo. Porque é isso que o Governador está dizendo com a
assinatura quando mandou esse projeto para cá. Senhoras e senhores,
eu acabei de olhar esse projeto. Deve ter no máximo 15 minutos,
porque eu só pude olhar quando foi publicado aqui no Diário da Casa.
E rapidamente você percebe uma série de maldades que o Governador
do Estado mandou para cá. E aí, senhoras e senhores, será que esse
projeto não pode aguardar um dia, dois dias para que esta Casa possa
apreciar e ver o que pode fazer para aperfeiçoá-lo para melhorá-lo e
talvez, senhoras e senhores, com todo respeito que tenho a Vossas
Excelências, eu acredito que vários de V. Ex.ª nem tinham conhecimento
desse projeto que ia ser votado hoje para aumentar os impostos dos
maranhenses aqui na véspera do natal, na véspera do final de ano. E
aqui, senhoras e senhores, fica a seguinte pergunta: qual é nosso papel
como Poder Legislativo? Será que nós estamos aqui só para dizer
amém às mensagens do Governador que chegam a esta Casa? Ainda
mensagens que sejam para penalizar o contribuinte maranhense? Será
que não basta? Será que não chegam os dois aumentos de ICMS que
nós tivemos no atual Governo? Será que não basta o Governo ter
retirado a possibilidade dos pequenos comerciantes de poder pagarem
o seu regime de antecipação até o dia 20 do mês seguinte e passar a ter
que pagar à vista? E aí, senhoras e senhores, esta Casa que quer penalizar
a todos os maranhenses, porque na hora que você aumenta o diesel,
você está prejudicando a vida de todo mundo, é a mesma que reduziu
o ICMS de uma grande empresa de 18 para 2%. Onde é que está a
justiça? Onde é que está a justiça fiscal que deve acontecer em qualquer
governo, senhoras e senhores? Fica aqui, Senhor Presidente, o meu
repúdio a essa manobra do Governo do Estado, só que ele realmente
não esperava que pudéssemos ler esse projeto de lei, ainda que tomei
conhecimento há 15 minutos e que pudesse descobrir esse golpe do
Governo do Estado em aumentar imposto, mais uma vez, senhoras e
senhores. Mais uma vez. E faço esse alerta para que nenhum Deputado
ou Deputada desta Casa alegue que votou uma matéria sem saber o que
estava votando. Porque aqui o que nós vamos fazer se aprovarmos
esse requerimento de urgência é aprovar a toque de caixa, aqui em
regime de urgência aumentar o peso no bolso dos maranhenses.
Aumentar impostos do contribuinte maranhense que tanto já está
reclamando em relação aos aumentos de impostos, mas aí passou a
eleição, o resultado já está aí, chega a mensagem aqui e vê uma sessão
de segunda-feira repleta de Deputados da base do governo. Tenho
certeza, senhoras e senhores, e sei porque conheço vários de vocês,
que muitos nem sabem do que se tratava esse projeto de lei aqui, que
trata do aumento de impostos. Mas é verdade, ele está aí, é o próximo
item que vamos apreciar, um requerimento de urgência do Projeto de
Lei n.º 239/2018, que traz uma série de alterações, senhoras e senhores,
no Sistema Tributário do Estado do Maranhão. Eu não tive sequer a
oportunidade de ler em sua totalidade, porque como eu disse tomei
conhecimento agora da publicação do Diário e com o Diário já vem o
requerimento de urgência, mas pelo que se percebe aqui, além do óleo
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diesel e biodiesel temos aqui a alteração no artigo 23, inciso IV, incluindo
também a questão dos refrigerantes. Temos aqui uma série de alterações
que estão sendo feitas na Legislação Tributária do Maranhão. E destaco
o mais grave, aquilo que pude perceber aqui em uma leitura rápida, em
relação a essa situação do aumento, senhoras e senhores. Isso quer
dizer aumento de passagem, aumento de passagem de quem usa ônibus,
aumento de passagem de quem vai poder e tem a necessidade de utilizar
qualquer veículo movido a diesel. Isso quer dizer, senhoras e senhores,
que quem anda de van, quem pega ônibus todo dia, isso quer dizer ,
senhoras e senhores, que aumenta também o frete, porque na hora que
você aumenta o diesel e o biodiesel você naturalmente aumenta o frete;
e na hora que você aumenta o frete, você aumenta o custo de todos os
produtos. E aí a pergunta que se faz: nós vamos votar essa matéria sem
discuti-la, sem sequer ler o projeto só porque o Governador está dizendo
que tem que aumentar os impostos dos maranhenses e nós vamos
aumentar os impostos dos maranhenses? É assim que funciona esta
Casa? Esta Casa então tem que mudar o nome, de Casa do Povo para
Casa do Governo. Porque, infelizmente, se depois de dois aumentos
de impostos esta Casa der esse presente de Natal para os maranhenses,
não sei realmente mais qual é o papel do Poder Legislativo em relação
a essa situação. O mesmo Poder Legislativo que vê um rombo de um
bilhão no Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, de saques que
foram feitos antecipados e que não quer trazer o Presidente do Instituto
de Previdência para vir prestar esclarecimentos a esta Casa. Aí a mesma
decisão que não quer colocar luz na questão dos aposentados e
pensionistas do Maranhão, quer colocar no escuro e em uma tentativa
de golpe de aprovar um projeto de lei na véspera do Natal, aumentando
impostos de uma série de produtos aqui no estado do Maranhão. Fica
aqui, senhoras e senhores deputados, confesso a Vossas Excelências, o
último fio de esperança de que esse requerimento de urgência não seja
aprovado. O povo maranhense não merece mais um aumento de
impostos, o contribuinte maranhense não merece mais um aumento de
impostos, quem anda na rua e conversa com algum pequeno comerciante,
conversa com as pessoas que estão sobrevivendo aí e lutando para
superar essa situação do momento de crise sabe a dificuldade que se
tem hoje para pagar os impostos, e aí vem o governo do Estado e
publica, manda uma mensagem para cá que é publicada no Diário da
Assembleia, na tarde de uma segunda-feira, quando já tem um
requerimento de urgência para votar a matéria. Cabe a nós, senhoras e
senhores, rejeitarmos esse requerimento de urgência para que essa
matéria seja mais bem apreciada, para que nós possamos dar sugestões
ao governo do Estado a fim de que seja aperfeiçoado esse projeto. Aqui
vai se votar às cegas, senhoras e senhores, se for aprovado esse
requerimento de urgência, sequer vai poder se analisar todos os artigos,
todos os incisos que tem esse projeto de lei O que pude perceber
rapidamente foi essa questão do diesel e biodiesel, mas quantas
maldades não estão mais incluídas aqui nesse projeto de lei? E aí,
depois, senhoras e senhores, não adianta reclamar, porque, quando a
passagem de ônibus aumentar, tem nome e sobrenome, é o Governador
Flávio Dino e cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas
que aprovarem o aumento de impostos aqui. Quando o frete aumentar
e consequentemente aumentar o custo final de cada produto, tem nome
e sobrenome essa medida, o Governador Flávio Dino e cada um dos
senhores deputados e senhoras deputadas que aprovarem esse
requerimento de urgência para que essa matéria seja aprovada de forma
rápida. Nós temos projetos aqui nesta Casa, senhoras e senhores, na
área da saúde, na área da educação, na área da segurança que estão aí
tramitando, às vezes há anos, e que não conseguiram ter apreciação
desta Casa. Mas neste governo é assim: quando é para fazer maldade,
tem que ser da noite para o dia; quando foi para retirar os sindicatos do
Conselho de Polícia Civil, foi a mesma coisa; quando foi para aumentar
o imposto lá atrás, foi a mesma coisa; quando houve a tentativa de
aprovar um Conselho Universitário sem a participação dos estudantes
e com os professores sendo escolhidos diretamente pelo Governador
do Estado, foi a mesma coisa. Por que o governador vai fazer diferente
agora se ele quer aumentar a arrecadação a custo do mais pobre?
Senhoras e senhores, esse alerta que eu faço: quando se aumenta diesel
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e o biodiesel, quem vai estar pagando são os mais pobres, senhoras e
senhores, é quem anda de ônibus, é quem precisa comprar mercadorias
na mercearia e que vai ficar mais cara porque o frete está mais caro. É
esse o presente que nós iremos dar aos maranhenses agora no final de
ano? Aumentar os impostos dos mais pobres, daqueles que mais
precisam? É isso que esta Assembleia Legislativa...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide...
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concluo
Senhor Presidente. É isso que essa Assembleia Legislativa vai fazer?
Fica, portanto, aqui Senhor Presidente, o meu repudio em relação a
essa manobra do Governo do Estado, o meu repúdio em relação a essa
atitude do Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino que
baixou um decreto dizendo que vai cortar despesas em secretaria é só
para inglês ver, dizendo que vai cortar aluguel, que vai cortar uma série
de despesas. As diárias do Governo do Estado aumentam a cada dia e
aumentaram, quer dizer que passou a eleição, agora tem que botar a
conta no povo, passou a eleição é o povo que paga agora o que o
Governador fez. Fica, portanto, aqui, Senhor Presidente, o nosso
repúdio, a nossa indignação a essa manobra do Governo do Estado em
tentar aprovar um Projeto de Lei às escuras, na calada aqui de uma
tarde de segunda-feira, que eu tenho certeza de que a maioria dos
Deputados talvez nem tenham conhecimento do que iriam votar, mas
agora tem, e agora cada um votará de acordo com a sua consciência,
votará sabendo que se disser “sim” ao requerimento de urgência está
dizendo “não” ao povo maranhense, está dizendo “sim” ao aumento
do transporte coletivo, do transporte de ônibus, está dizendo “sim” ao
aumento de frete e, consequentemente, dos produtos, está dizendo
não ao povo maranhense, especialmente, ao mais pobre. Fica, portanto,
aqui, Senhor Presidente, de já, o meu pedido para que, no momento
oportuno, eu possa voltar para encaminhar a matéria.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por 10
minutos, com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. O governo da
contradição, o governo da contradição. O governador que, enquanto
deputado federal, abominava as medidas provisórias, entope a
Assembleia Legislativa de medidas provisórias, empurra goela abaixo
o Poder Legislativo medidas provisórias. O governo da contradição, o
governo da propaganda enganosa, da propaganda mentirosa, na verdade,
não é o governo, mas o desgoverno, da falta de gestão, da atenção com
o dinheiro público, com a coisa pública e aí a falta de administração
quem paga é a população e esse mesmo governo da contradição é o
governo que tira dos pobres para dar aos ricos, é o Robin Hood, às
avessas, retira dos pobres para dar aos ricos. E o que o Robin Hood, às
avessas, faz? Aumenta os impostos para os pobres, argola os pobres,
prejudica os pobres e beneficia os ricos. A população do Estado do
Maranhão conviveu com o aumento de impostos, com aumento de
impostos nos combustíveis, na energia elétrica, na internet, na TV a
cabo. Talvez alguns dos senhores parlamentares não sintam no bolso,
não tem problema nenhum, mas quem está trabalhando na Assembleia,
na tarde de hoje, por exemplo, do gabinete militar, na Tv Assembleia
como cinegrafista, jornalista já pararam para pensar “mais uma maldade
do Governador Flávio Dino”. Mais uma maldade contra a população
de um Governador que retira dos pobres para dar aos ricos. O
Governador que aumenta os impostos dos pobres, daquele que recebe
um salário mínimo, daquele que tem que sobreviver com um salário
mínimo para levar para sua casa a cesta básica, o seu transporte e o
transporte dos filhos, a tentativa de uma educação pública de qualidade.
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E tudo isso cai sobre o mais pobre. O que o Governador Flávio Dino já
fez quando se fala de aumento de impostos? O que o Governador
Flávio Dino fez quando se fala do aumento do diesel? O Governador
Flávio Dino, para beneficiar aliados políticos na capital, em São Luis,
na cidade de Imperatriz, e na cidade de Timon, já reduziu a alíquota do
ICMS sobre o óleo diesel para a empresa de ônibus em três cidades, na
capital, Imperatriz e em Timon. E, ao beneficiar esses empresários,
reduzindo a alíquota do ICMS de 17 para 2%, não fez com os demais,
não fez com a população, não fez com quem utiliza o seu transporte
para ir trabalhar. Hoje o óleo diesel é utilizado em muitas caminhonetes
não só da classe média, mas muitos utilizam o diesel no seu transporte
diário. Mas o Flávio Dino só beneficiou os apaniguados políticos,
aliados políticos, reduzindo o ICMS de 17 para 2% para empresas de
ônibus em São Luís, em Imperatriz e em Timon. E a troco de quê? Por
que o Governador Flávio Dino reduziu a alíquota do ICMS de 17 para
2% para aliados políticos, empresas de ônibus em São Luís, em
Imperatriz e em Timon? Em contrapartida, a passagem do transporte
coletivo não baixou, o transporte público não baixou. Os empresários
do transporte público na capital, em Imperatriz, em Timon foram
beneficiados com a redução da alíquota do ICMS, mas não teve redução
no preço da passagem do transporte público, do transporte coletivo.
Mais uma vez vou dar um exemplo do que o Governador Flávio Dino
faz com seus aliados, com os seus apadrinhados, de retirar dos pobres
e dar para os ricos. O Governador Flávio Dino está quebrando os
pequenos empresários no Maranhão, os pequenos comerciantes do
Maranhão, quebrando, inclusive, grandes empresas. Quebrando o
Maciel, quebrando o Carone, quebrando o Menezes, quebrando o Silmar,
por quê? Porque tem a Lei do Atacadista, que é para beneficiar a
redução de 18% para 2% todos que se enquadrasse na lei. O único que
se enquadrou na lei foi o Mateus. E aí por que só o Mateus? O que se
esconde por trás disso? É um absurdo, é a concorrência desleal, é a
covardia impetrada por um Governador comunista em beneficiar uma
única empresa e quebrar muitas outras. Nobre jornalista Luís Cardoso,
eu cheguei à cidade de Pedreiras, Luís Cardoso, e um pequeno
comerciante na cidade de Pedreiras disse: “Deputado Wellington, eu
estou quebrado, eu estou falido”. Deputado Vinícius Louro, esse
empresário disse que estava quebrado, que estava falido e não tinha
fechado as portas ainda porque estava com vergonha da família e dos
amigos. Quebrado. E eu perguntei a ele: ‘mas quebrado como? Quebrado
por quê’? Porque o Governador que tira dos pobres e dá aos ricos.
Colocaram o Mateus na cidade de Pedreiras, quem se beneficia? O
Mateus. O Governo do Estado, que precisamos esclarecer o que tem
por trás desse vínculo, dessa relação do Mateus com o Governador
Flávio Dino. O pequeno empresário, o pequeno comerciante lá de
Pedreiras que nos deu esse exemplo, ele disse: “Deputado, eu comprava
em grande quantidade, eu comprava no atacado e vendia, por exemplo,
uma sardinha a R$ 1,80 no meu pequeno comércio. O cidadão passa na
frente do meu comércio e ele não vai comprar no atacado, ele compra
no varejo a mesma sardinha a R$ 1,80. Então ele passa na frente do
meu comércio vai comprar lá no Mateus”. Ou seja, pode baixar o
preço? Baixa o preço, mas com a concorrência leal, não com essa
covardia! Não com essa covardia e com essa concorrência desleal. Por
que o Supermercado Mateus se beneficia e os outros estão quebrando?
Fruto da bondade, da benevolência comunista? Senhoras e senhores, o
Governador Flávio Dino não dá nada para ninguém de graça. Tem
alguma coisa errada sim, tem alguma coisa escusa sim, tem alguma
coisa que precisa ser esclarecida sim! Quando duas empresas, quando
dois postos de trabalho do Maciel são fechados, são maranhenses que
perdem emprego e não são absorvidos em outra empresa. A quantidade
de empresas fechadas na Avenida dos Holandeses, a quantidades de
prédios para alugar e para vender, a quantidade de prédios que estavam
para alugar antes da campanha e a quantidade de prédios que foram
alugados durante a campanha. Prédios que foram alugados para comitês
suntuosos, comitês grandiosos de candidatos ligados ao Governador
Flávio Dino. A velha prática política colocada diante dos olhos da
Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Eleitoral.
Onde está a Polícia Federal, onde está o Ministério Público Eleitoral,
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onde está a Justiça Eleitoral na verificação dessas contas durante a
campanha? Gastos milionários, campanhas milionárias para deputado
estadual, para deputado federal, para senador, debaixo das barras da
Justiça e ninguém faz nada e ninguém diz nada? Da mesma forma o
Governador Flávio Dino tira dos pobres para dar para os ricos. O que
está por traz da relação com o Mateus? Muitas empresas estão fechando
no Maranhão, mas não com a nossa anuência, não com a nossa
autorização, temos resistido aqui na Assembleia Legislativa às tentativas
do Governador Flávio Dino, que infelizmente passam pela maioria.
Fomos contra o aumento de impostos em 2016 para 2017, contra o
aumento de impostos nos combustíveis, na energia elétrica, na internet
e na TV a cabo. E mais uma vez o que o Governador Flávio Dino tenta
passar? Na calada da noite, na surdina, sem discussão nenhuma!
Senhores Deputados, os senhores não podem sair daqui amanhã e
perguntarem por que votaram.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Vou concluir, Senhor Presidente. Por que votaram a favor de mais um
aumento nos combustíveis e dizer que não tinham conhecimento, que
não sabiam! Deputados, acordem. Parlamentares do Maranhão,
acordem. Ao votarem no aumento de impostos, estão votando não só
contra a população, mas contra o próprio deputado, com a sua família,
com os seus amigos. Não seremos deputados o resto das nossas vidas,
as suas consciências não pesarão ao deixarem de ser deputados tendo
votado contra a população, aumentando impostos para beneficiar,
para favorecer, para ajudar o desgoverno Flávio Dino
irresponsavelmente quebrando a máquina e querendo colocar sobre os
ombros do parlamento estadual? É inadmissível, é vergonhoso.
Governador Flávio Dino, assuma as suas irresponsabilidades, assuma
a sua má gestão, a sua falta de gestão. Não coloque sobre o Parlamento
Estadual. Aqui não é puxadinho do Palácio do Governo. Aqui não é
puxadinho do Palácio dos Leões. Os leões, que não iam mais rugir para
a população, têm rugido sim, com perseguição, têm rugido sim com a
velhas práticas políticas e aumentando os impostos. Eu não acredito
que, na tarde desta segunda-feira, 03 de dezembro, os deputados vão
mais uma vez baixar a cabeça para o Governador Flávio Dino e ficar
contra a população. Hoje vamos saber quem vai ficar do lado do povo,
quem está do lado da população e quem está do lado do poder, do lado
do governo. Eu tenho um lado, meu lado é o povo e sou contra o
aumento de impostos, sou contra este projeto de lei que veio para a
tarde de hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Governador Flávio Dino, respeite a população do Maranhão e respeite
a Assembleia Legislativa. Aqui não é puxadinho do Palácio dos Leões.
Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Para encaminhar a votação, inscrito o Deputado
Eduardo Braide por cinco minutos sem aparte. O Deputado Braide
está encaminhando pelo Bloco Independente.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vou
até aproveitar para tomar um pouco de água antes que aumente o
imposto. Senhoras e senhores deputados, na breve análise que fiz a
esse projeto de lei, já no primeiro artigo do projeto de lei ficam
acrescentados a lei 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre sistema tributário do Estado do Maranhão os dispositivos abaixo
indicados, Artigo 10 alínea A, Artigo 10 -A; fica vedado a fruição de
quaisquer benefícios ou incentivos fiscais nas operações feitas pelo
contribuinte substituto, beneficiado ou incentivado. Ora, senhoras e
senhores, só esse Artigo vai retirar a possibilidade de incentivos fiscais
de milhares de comerciantes maranhenses porque até antes do
encaminhamento desse projeto de lei, e só após ele virar lei, vai ser
retirada a possibilidade do contribuinte substituto ter direito a esses
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benefícios ou incentivos fiscais. Então, vejam a maldade desse projeto,
senhoras e senhores, ele não está só aumentando os impostos dos
itens que eu vou ler para V. Exas. aqui, ele está retirando a possibilidade
de benefícios fiscais, de concessão de benefícios fiscais para o
contribuinte substituto, beneficiado ou incentivado, isso quer dizer
que milhares comerciantes vão perder o direito a terem os seus
benefícios e incentivos fiscais. Mais à frente, senhoras e senhores, os
itens que eu vou ler para V. Exas. agora tinham uma alíquota de 25%,
segundo a lei, armas e munições, bebidas alcoólicas, cervejas e chopps,
bebidas isotônicas, bebidas energéticas, embarcações de esporte e de
recreação, inclusive esqui, rodas esportivas para automóveis, veículos
aéreos, outras aeronaves de uso civil, gasolina. E ai eu vou ler para
você, mais uma vez, gasolina, outro item que, segundo entendimento
do governo, é supérfluo e que pode ter aumento de impostos, e aí vem
e passa, Senhoras e Senhores, a alíquota de 25% para 28,5%, 3,5% de
aumento em relação a esses itens que falei a V. Exas. aqui, mais à frente,
nós temos a situação que eu já havia falado do óleo diesel e biodiesel
que foi acrescentado no Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, no
seu artigo 5º, por meio do Inciso nº 26, Senhoras e Senhores, não havia
a previsão de incidir o aumento de 2% a mais do ICMS no óleo diesel
e biodiesel e sabem por quê? Porque o óleo diesel e biodiesel não é
considerado um bem supérfluo. Será que é por que Deputado não anda
de ônibus? Será que é por que Deputado não anda de transporte coletivo
que vem dar esse aumento para os maranhenses, agora no final do ano?
Ora, Senhoras e Senhores, e aí o Governo ainda faz em algumas situações
aqui, coloca no texto da lei como se estivesse concedendo benefícios a
algumas situações, como é o caso de carro com motor elétrico, uma
série de situações que sequer sabe-se um dia vai ter alguma situação
para se encaixar aqui, mas, no fundo, no fundo, a maldade está aqui,
aumentando os impostos daquilo que estou dizendo para vocês aqui e
que esta Casa, Senhoras e Senhores, não pode deixar acontecer. Nós
temos que barrar essa maldade do Governo do Estado, temos que
barrar esse aumento de impostos aos maranhenses com a rejeição do
Requerimento de Urgência. Qual é a urgência, Senhoras e Senhores,
que esta Casa tem que ter para aumentar imposto? Um projeto que foi
publicado no diário da Casa de hoje. Um projeto que está com o
requerimento de urgência para ser votado logo agora em uma sessão
extraordinária. Mas o Governador mandou. A Casa está cheia e a base
tem que aprovar. O povo que se arrebente. Quem anda de ônibus que
se arrebente. Os pequenos comerciantes que vão ter o frete aumentado
que se arrebentem, porque esta é a vontade do governador do estado.
Esperou só passar as eleições, senhoras e senhores, para poder mandar
os seus pacotes de maldades para cá. E agora chega o primeiro: mais
um aumento de imposto que ele dá aí na véspera do Natal. Eu quero
dizer que não contará com o meu voto. Pelo contrário, contará com a
minha luta e o meu voto contrário a esse requerimento de urgência,
tanto em relação ao requerimento de urgência como ao projeto de Lei
239/2018. É um absurdo, senhoras e senhores, o que esta Casa vive na
tarde de segunda-feira: a forma como tentaram fazer tramitar esse
projeto que o Governo do Estado fez; a forma como o Governo do
Estado trata especialmente os maranhenses mais pobres. Quem não
lembra aqui, senhoras e senhores, que em 2016 o Governo do Estado
mandou uma mensagem para esta Casa aumentando o ICMS da conta
de luz de quem paga até 500 quilowatts hora, aumentou em 50%, de 12
para 18%. E de quem? Dos maranhenses mais pobres. E agora vem
novamente. Já concluo, Senhor Presidente. E pesa a mão no bolso dos
maranhenses mais pobres. Terá o meu voto contrário, Senhor
Presidente. E esta Casa, se tiver um pouco de juízo e um pouco de
consciência de cada um dos senhores deputados e deputadas, também
votará contrário a esse requerimento de urgência. É um absurdo, Senhor
Presidente, querer aumentar os impostos mais uma vez, ainda mais de
itens tão essenciais como é o caso do diesel, do biodiesel, da gasolina e
de outros que estão aqui. Fica portanto, Senhor Presidente, de já o meu
pedido para votação nominal, para que a sociedade maranhense, o
contribuinte maranhense, o maranhense saiba realmente aqueles que
estão votando contra esse aumento de imposto do Governo do Estado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação, senhores deputados. Todavia tem um pedido de
votação, um requerimento verbal de votação nominal feito pelo
Deputado Eduardo Braide. E nós apreciaremos primeiro o requerimento
verbal, em seguida, o requerimento principal. Deputado Braide.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Eu gostaria, de acordo com nosso regimento
interno, que assim que fosse proclamado o resultado, já fosse declinado
os nomes dos deputados que votaram contrário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Assim o faremos. Senhores Deputados, peço atenção de
todos. Nós vamos apreciar nesse momento o requerimento verbal do
Deputado Braide para que a votação seja nominal. Os deputados que
aprovam o requerimento de votação nominal permaneçam como estão.
Os que foram contrários queiram, ficar de pé. Requerimento rejeitado.
Requerimento rejeitado com os votos favoráveis do Deputado Eduardo
Braide... Aliás, os votos contrários... V.Exa., tem razão. Com os votos
contrários dos Deputados Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Marco
Aurélio, Levi Pontes, Deputado Edson, Deputado Sérgio, Deputado
Josimar, Deputado Cabo Campos, Deputado Edivaldo, Deputado
Marcos Caldas, Deputado Hemetério, Deputado Bira, Deputado Zé
Inácio, Deputado Vinícius, Deputada Francisca, Deputado Antônio,
Deputada Valéria, Deputado Júnior Verde, Deputado Ricardo Rios,
Deputados Glalbert Cutrim e Fábio Macedo. Em votação o
requerimento principal. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Contra os votos dos Deputados Eduardo Braide,
Max Barros e Wellington do Curso. Fica de já convocada uma Sessão
Extraordinária.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Professor Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e
Deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão desta Sessão,
venho nesta oportunidade destacar algo ocorrido na última quintafeira, em Imperatriz, a instalação do Colegiado Metropolitano da região
metropolitana, que foi criado anteriormente, mas que foi instituído
pelo Governo Flávio Dino. Há muito tempo se esperava a instituição
desse colegiado para que se cumprisse a Lei da Metrópole. A região
metropolitana da ilha de São Luís, muito bem gerida pela Agência
Metropolitana, conseguiu desafios muito importantes: focar nos temas
comuns de todos os municípios que integram essa região metropolitana
e trabalhar de maneira a contribuir com todos esses municípios. Mas a
região metropolitana, a região Sudoeste com sede em Imperatriz,
município central desta região metropolitana, há muito tempo se
esperava o cumprimento desta lei, mas não se tinha. E há cerca de 1
ano o Governador Flávio Dino criou a Agemsul, Agência Metropolitana
da Região Sudoeste do Maranhão. Nomeou o Presidente dessa agência
o Sr. Frederico Ângelo, juntamente com toda equipe. E de lá para cá
foram muitas tratativas de ordem formal, necessárias para que fosse
instalado esse comitê e na última quinta houve essa reunião do Colegiado
e houve a eleição desse Colegiado Metropolitano. Um passo muito
importante que definirá políticas públicas para uma grande região com
22 municípios. Essa região metropolitana que tem os desafios comuns
da saúde pública, que tem os desafios comuns do transporte, que tem
os desafios comuns da educação, sobretudo educação superior. Que
tem os desafios comuns dos resíduos sólidos com a coleta adequada,
apropriada, sem agredir o meio ambiente. Neste sentido, eu não tenho
dúvidas de que os próximos passos que serão dados serão para efetivar
cada vez mais garantias para a nossa Região Tocantina. Parabenizo o
presidente da Agência Metropolitana da Região Sudoeste do Maranhão,
Frederico Ângelo, juntamente com toda a sua equipe. Parabenizo todos
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os prefeitos, vereadores, lideranças que participaram da construção
desse momento, nas audiências públicas, nas discussões necessárias.
Parabenizo o governo Flávio Dino por ter instituído esta região, na
prática, porque no termo da lei já era criada há mais de uma década,
mas precisava ser instituída, implementada e agora foi. A eleição deste
colegiado metropolitano traz uma garantia de recursos públicos junto
ao governo federal, além de buscar soluções por parte do governo do
Estado em temas comuns que desafiam a gestão e que muitas vezes
cada prefeito sozinho, cada gestor sozinho, cada município sozinho
não tem como resolver. Mas o governo do Estado com o esforço
coletivo, integrando toda essa região, com esta união de forças, aí sim
tem-se a possibilidade de avançar em políticas públicas para uma região
tão importante e que tanto precisa. Muito obrigado, presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Deputado Wellington do Curso por sete minutos, com
apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
mais uma vez pautando o governo do Estado do Maranhão pela falta
de transparência. A ordem que vem do palácio é simplesmente para
que não sejam aprovados os requerimentos quando a oposição faz as
suas solicitações para que possam ser esclarecidas as informações
necessárias para a população. Quando apresentamos o Projeto de Lei
n.º 169/2018, que estabelece a obrigatoriedade de fixação em obra pública
paralisada, a placa contendo exposição dos motivos da interrupção no
Estado do Maranhão, é para que a população tenha conhecimento do
que está acontecendo, e o projeto ele independe de bandeira partidária,
de coloração partidária, de posicionamento, se é esquerda ou direita, se
é esquerda, centro-esquerda, se é direita centro direita, independe de
posicionamento. Independe do posicionamento do Deputado no
presente ou no futuro, é simplesmente o que estabelece a Constituição
Federal de 88, a Constituição Federal de 88 que completa 30 anos. A
Constituição de 88 que ficou conhecida como a Constituição Cidadã
recebendo esse título, de forma carinhosa, pelo constituinte Ulisses
Guimarães, temos inclusive parlamentares nesta Casa que são exconstituintes, a exemplo do Deputado Edivaldo Holanda. Então, a
Constituição que traz no seu bojo garantias básicas, e o mais importante,
as limitações do poder do Estado. Nessas limitações do poder do
Estado é para dizer que não estão livres, à vontade para fazer a bel
prazer, de qualquer jeito, mas que tenham zelo pela coisa pública, zelo
com o dinheiro público. E a Constituição Cidadã de 88, no seu artigo
37, ela traz os princípios básicos da administração pública, ela quer
que todos os seus gestores, quer que todos os seus entes envolvidos
tenham essa perfeita compreensão, a atenção e possam acatar realmente
o que a Constituição estabelece, prega, preconiza, e é inadmissível
que nós, enquanto legisladores e fiscalizadores do dinheiro público,
nós não tenhamos essa atenção e principalmente a coerência política.
É muito fácil criticar o governo federal e não ter atenção no governo
estadual, é muito fácil criticar o governo estadual e não ter atenção no
governo federal e vice versa, era muito fácil na gestão dos dois
mandatos de Lula e no mandato de Dilma criticar ou simplesmente
aplaudir a ações de Lula e Dilma no passado e fazer crítica ou aplaudir
as ações de governos passados. Da mesma forma agora, a falta de
coerência política para criticar um determinado governo federal ou
estadual e com as mesmas ações semelhantes, parecidas, não fazer
a mesma coisa porque interfere o seu lado, a sua base, o seu movimento
se é de esquerda ou de direta. Então, a Constituição Cidadã de 88,
ela não é pra beneficiar quem é oposição, quem é situação, quem é de
direita, quem é de esquerda, ela é simplesmente para ser respeitada,
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e a Constituição de 88, quando traz os limitadores no seu artigo 37,
na administração pública, ela deixa bem claro que na administração
pública precisamos atentar para os princípios básicos da moralidade,
da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. O
Presidente, o Governador, o Prefeito foram eleitos para administrar
coisa pública, cuidar do bem público. Não é fazer a seu bel prazer,
como bem entender. É por isso que existem os órgãos de fiscalização
e controle. É por isso que os poderes são harmônicos e independentes
entre si. Há perfeita harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário, mas há independência dos poderes. O Poder Legislativo
no Estado do Maranhão não é puxadinho do Palácio do Governo,
não é apêndice do Executivo, não tem que estar atrelado ao Executivo.
O Poder Legislativo, com seus quarenta e dois deputados eleitos
pelo voto popular, pelo voto da população, tem a sua essência, a sua
independência. Votemos, sim, projetos do Governo que beneficiam a
população, que são bons para a população. Tenhamos a perfeita
compreensão que, em determinados momentos, nós temos que
compreender que fomos eleitos para representar o povo. Será que
a consciência do Deputado não pesa e ele não se questiona: “aquele
cidadão lá no Coroadinho, lá no Cohatrac, em Rosário, em Pedreiras,
em Barra do Corda que me escolheu para ser seu representante na
Assembleia, ele aceita, ele concorda que eu estou votando segundo a
sua vontade, já que eu fui eleito para ser seu representante? E é um
exame de consciência que todos nós temos que fazer. Nesta Casa nós
temos a oportunidade de votar de acordo com as nossas consciências e
principalmente a quem nós representamos. Somos representantes do
povo, Deputado Zé Inácio. Somos representantes do povo, Deputado
Zé Inácio. E a população pode cobrar de Vossa Excelência porque
Vossa Excelência vota contra o povo. E eu quero mais uma vez invocar
a Constituição Cidadã de 88, no seu artigo 37, os princípios básicos da
Administração Pública. E a tarde de hoje, uma tarde memorável para
todos nós. No final da atual legislatura, no apagar das luzes, mais uma
vez a maldade do Governador Flávio Dino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar PV/ PSD. Declina. Deputado Rogério
Cafeteira, pela liderança do Governo, 5 minutos, sem aparte.
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu ouvi atentamente o
pronunciamento do Deputado Eduardo Braide, Deputado Wellington
do Curso e aqui eu vi um foco muito negativo sobre esse projeto
enviado pelo Governo do Estado. Eu queria saber, Deputado Bira, se
a oposição acha que um projeto que isenta as motocicletas de até 100
cilindradas em 100% do IPVA, se isso é legislar contra o contribuinte.
A redução do ICMS para pequenas e microempresas, em até 100% da
diferença de ICMS, se isso é legislar contra o contribuinte. Deputado
Rafael, é importante a gente ressaltar que esse benefício que esse projeto
traz para micro e pequenas empresas atinge um grande universo. Já
que o Maranhão, apesar da crise, registrou nos últimos 04 anos um
aumento substancial, Deputado Levi, na criação de novas empresas,
10.000 novas empresas foram criadas aqui no Maranhão nesse período.
A redução de multa por atraso de IPVA, antes ela poderia chegar,
Deputado Levi, até 30%, agora no máximo será de 20% e isso é legislar
contra o contribuinte, Deputado Levi? E aqui uma das medidas que
acho mais importante nesse projeto: implantação do cheque cesta básica.
E o que ele traz de benefícios para o contribuinte? Deputado Wellington,
V. Exa. e o Deputado Braide poderiam questionar: ‘Deputado Rogério,
por que o Governo do Estado não isenta os produtos da cesta básica’?
Seria uma atitude positiva, sem dúvida, mas o Governo do Estado faz
além disso. Ele vai devolver, Deputado Levi, 100% do imposto referente
a produtos da cesta básica para os contribuintes de baixa renda. Porque
na hora que ele isenta, Deputado Levi, eu e V. Exa. e todos que estão
aqui, que não se enquadram em contribuinte de baixa renda, Deputada
Francisca, seríamos também beneficiados e por uma questão de justiça
social, de sensibilidade do nosso Governo, do nosso Governador Flávio
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Dino, o que acontece? A cada, e aqui vou simplificar para que fique
mais claro, a cada R$ 100,00 de compras em produtos referentes à
cesta básica, 12%, R$ 12,00 são de impostos. Então esse contribuinte
de baixa renda terá esses R$ 12,00 novamente e terá os 12% que eu
pago, que V. Exas. pagam também rateado entre eles. Então uma forma,
Deputado Wellington do Curso, de distribuição de renda, de justiça
social, de justiça tributária. Então me causa espécie os Deputados de
Oposição virem aqui dizer que no apagar das luzes o Governo do
Flávio Dino quer taxar o contribuinte, quer aplicar alguma medida que
não fosse de interesse da população. Aqui também temos o
parcelamento de multas de trânsito. A regularização de devedores terá
facilitado a sua regularização, inclusive podendo, assim, tirar seu nome
do registro de inadimplentes. O Deputado Braide falou de uma ação
muito importante e aqui Deputado Braide, tenho certeza que V. Exa.
não se atentou a esse detalhe, pois Vossa Excelência disse que no
primeiro item fala sobre a substituição tributária e que isso seria uma
forma de prejudicar. Aqui eu queria dizer o seguinte, deputado: nós só
temos três empresas no Maranhão que têm esse benefício, Deputado
Rafael, que são a Coca Cola, a AmBev e a Heineken, e eu vou dizer
como é que ele lesa o seu contribuinte, nós, contribuintes, e os
fornecedores que ela serve. Essas três empresas têm um regime especial
pelo qual elas pagam, Deputado Wellington, apenas 25% do ICMS
total. Então eu vou lhe dar um exemplo: os mesmos 100 reais de
compra de coca cola, o comerciante compra 100 reais em coca cola.
Senhor Presidente, só para encerrar, só para concluir, a posteriore, nós
continuaremos o debate, mas a cada 100 reais, Deputado Wellington,
18 reais são de imposto e essas empresas beneficiadas pelo Cencoex
retêm esses 18 reais, Deputado Levi, mas na hora de pagar o Estado ela
só paga 20% desse valor que dá aproximadamente 4.5 reais Então ela
lhe desconta 18 reais e na hora de recolher o imposto, como ela é
substituta, ela só recolhe 4.5 reais. Então quem é a grande beneficiada
nisso? É a grande empresa. Isso foi feito para que fosse corrigida essa
falha. Os programas Pró-Maranhão e Mais Empresas já fizeram essa
correção e essas grandes empresas já não podem mais usar esse artifício.
Sobre o óleo diesel, Deputado Braide, é importante que se diga que ele
de maneira nenhuma irá incidir sobre o preço da passagem, até porque
o combustível referente à utilização em transporte público tem tarifa
diferenciada, tem regime diferenciado o óleo diesel das empresas de
ônibus, que não pagam o mesmo que nós pagamos. E aqui V. Ex.ª falou
da questão do aumento, mas na verdade ele diminui imposto. Ele é
incluso sim no Fumacop, mas, antes de ser incluso, ele diminui sua
tarifa de 18 para 16.5%, Deputado Bira do Pindaré. Então, é importante
que a gente tenha cuidado na hora de fazer algumas afirmações que não
são verdadeiras. Eu vi o deputado falar aqui ainda agora, o Deputado
Wellington, sobre regime de tributação. Deputado Wellington, a diferença
de tributação, a diferença de tratamento foi dada anteriormente onde
existiam regimes especiais de gaveta. Naquela época, sim, o grande
atacadista do Maranhão pagava 2% enquanto o Maciel não pagava. O
benefício, e aqui vamos nominar, que o Mateus tem mais de 100
empresas têm e pagam exatamente o mesmo percentual. Então vamos
discutir, mas nunca subtraindo a verdade. Agradeço pela benevolência
do tempo, Senhor Presidente.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max Barros, por 10 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Eduardo Braide, por 10 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
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Sessão Extraordinária da Quarta Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia três de dezembro de dois mil e
dezoito.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Welington
do Curso.
Às dezoito horas e vinte minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana
do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Graça Paz, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Paulo Neto, Rigo Teles, Sousa Neto e Stênio Rezende.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zerem o painel, já declaro aberta Sessão
Extraordinária, para apreciarmos os seguintes projetos de lei. Peço que
os deputados que desejarem confirmem as suas presenças.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, Bloco Parlamentar Independente, em obstrução.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ainda não começamos a votação, Deputado Braide, mas já
fica para o registro. Bloco Parlamentar Independente, em obstrução.
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, V. Exa. não marcou a sua presença.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Rogério. Suspendo a Sessão para que as
comissões se manifestem a respeito dos projetos de lei, 223, 234, 239,
assim como o Projeto de Resolução nº 074/2018.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.
O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, projeto de lei 234/2018, de autoria do Deputada Valéria
Macedo e o Projeto de Resolução Legislativa nº 074/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, foram aprovados por unanimidade, o
projeto de Lei 457/2018 já tinha sido apreciado pela CCJ faltando
apenas a Comissão de Saúde, e o projeto de Lei 239/2018 foi concedido
vista conjunta ao Deputado Eduardo Braide e ao Deputado Rogério
Cafeteira, ao mesmo tempo, por vista por 24 horas.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação o projeto de Lei 223, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de lei 234, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
em discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. O projeto de lei 239 tem o pedido de vista conjunta
dos Deputados Eduardo Braide e Rogério Cafeteira, incluído na Sessão
de amanhã.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Qual que
fica incluído na sessão de amanhã?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Projeto de Lei nº 239.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – São 24
horas. Senhor Presidente, de vista.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. não pretende manifestar o seu voto amanhã de manhã?
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Acabei de
dizer. Senhor Presidente. que conheci o Projeto hoje. Tenho que analisar
o Projeto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Então o projeto fica na Ordem do Dia, incluído na Ordem do
Dia da sessão de quarta-feira.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sessão Ordinária. Projeto de Resolução Legislativa nº 074/18,
de autorias do Deputado Eduardo Braide, (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de amanhã,
terça-feira. Requerimentos nº 465/18 e 466/18, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Sexta Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito.
Presidente, Senhor Deputado Professor Marco Aurélio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa
Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macedo e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa
Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max
Barros, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Sérgio Frota, Vinícius Louro e Zé Inácio
Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a
matéria que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na
sequência, a Mesa deferiu o Requerimento nº 461/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos, encaminhando mensagem de pesar aos
familiares do Sargento PM Rubens Vitório Melo Borges, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 24 de novembro de 2018. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Wellington do Curso,
falando pelo Bloco Parlamentar Independente e o Deputado Eduardo
Braide falou pela Liderança deste Bloco. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final o Deputado
Wellington do Curso voltou à Tribuna. 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, 03 de dezembro de 2018.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
Nº 939/2018, de 03 de dezembro de 2018, exonerando OLIVIA
CARVALHO CALDAS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 940/2018, de 03 de dezembro de 2018, nomeando
KALLYNE DESTERRO MUNIZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 068/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 908/2018
Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Paulo Sérgio Azevedo da
Costa, 2º Tenente Bombeiro Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
ao Senhor Paulo Sérgio Azevedo da Costa, 2º Tenente Bombeiro Militar
do Estado do Maranhão.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de novembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
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vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 909/2018
Acrescenta a alínea “k”, ao Art. 139, da Resolução
Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004,
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, criando a Medalha “Maria
Firmina dos Reis”.
Art. 1º - Acrescenta-se a alínea “k”, ao Art. 139, da Resolução
Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com a seguinte redação:
“Art.139...................................................................................................................
(...)
k) Med alha Maria Firmina dos Reis, destinada a
homenagear as pessoas naturais vivas ou não e entidades
públicas e privadas que, reconhecidamente, prestem ou que
tenham prestado relevantes serviços reconhecidos por esta
Assembleia na defesa contra qualquer tipo de violência contra
mulheres, serviços que promovam a igualdade de gênero e
a luta pelo empoderamento das mulheres maranhenses quer
sejam brasileiras ou não, brancas, negras, índias e pardas
em qualquer parte do território maranhense”.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de novembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 386/2018
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Resolução Legislativa nº
071/2018, de autoria da Mesa Diretora, que Altera a Resolução
Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Resolução Legislativa, 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
Resolução Legislativa nº 071/2018) 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 Resolução Legislativa nº 071/
2018, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 03 de dezembro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071 / 2018
Altera a Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.
Art. 1º. A redação dos §§ 1º e 4º, do art. 5º, da Resolução
Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, passam a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 5º ..........................................................................
“§ 1º - assumirá a direção dos trabalhos o Deputado reeleito
com o maior número de Legislaturas ou na sua ausência, o
mais idoso com maior número de Legislaturas.
..........................................................................
§4º O conteúdo do compromisso e ritual de sua prestação
não poderão ser modificados, nem o compromissado poderá
ser empossado através de Procurador, exceto no caso de
enfermidade devidamente comprovada, através de uma
Comissão indicada pela Mesa Diretora”.
Art. 2º. O art. 7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, alterado pela Resolução Legislativa de nº
781, 10 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º A partir do dia 1º de março do segundo ano da
Legislatura, realizar-se-á Sessão Preparatória para a
eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Maranhão, que tomará posse no dia 1º de fevereiro no
terceiro ano da Legislatura, em data e horário a ser
estabelecido por Ato do Presidente, com antecedência de 48
(quarenta e oito) horas à realização do pleito, obedecidos o
disposto no art. 8º e seus incisos deste Regimento Interno.”
Art. 3º O § 1º do art. 11 da Resolução Legislativa nº 449, de 24
de junho de 2004 que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, alterado pela Resolução Legislativa nº 782,
de 9 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. .................................................................................
§1º A Mesa Diretora compõe-se de Presidência e de
Secretaria, constituindo-se a primeira do Presidente e de
quatro Vice- Presidentes e a segunda de quatro Secretários.”
Art. 4º Revoga-se o §1º-A do art. 11 da Resolução Legislativa
nº 449, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, incluído pela Resolução
Legislativa nº 782, de 9 de março de 2016.
Art. 5º Revoga-se a Seção V do Capítulo I do Título II da
Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que Dispõe
sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, incluído pela Resolução Legislativa nº 782, de 9 de março
de 2016.
Art. 6º O Capitulo II do Título II da Resolução Legislativa nº
449, de 24 de junho de 2004, que Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, passa a vigorar com
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nova denominação, nova redação do caput dos arts. 18 e 22 e acrescidos
dos arts. 24-A e 24–B:
“Capitulo II
Procuradoria da Mulher, Ouvidoria e Corregedoria
Parlamentar
“Art. 18. A Ouvidoria Parlamentar é o órgão de interlocução
entre a Assembleia Legislativa e a sociedade com objetivo
de consolidar a democracia e incentivar a participação
popular, competindo-lhe:
............................................................................................
Art. 22. A Corregedoria Parlamentar é o órgão que atua na
manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito
da Assembleia Legislativa, competindo-lhe:”
...............................................................................................
Art. 24-A. A Procuradoria da Mulher é um órgão que tem
como finalidade promover a igualdade de gênero bem como
zelar pela participação das deputadas nas atividades da
Assembleia Legislativa, compete-lhe:
I - zelar pela defesa dos direitos da mulher;
II - incentivar a participação das parlamentares em suas
ações e participações nos trabalhos legislativos e na
administração da Assembleia Legislativa;
III - receber, examinar e encaminhar aos órgãos
competentes as denúncias de violência e discriminação contra
a mulher;
IV - sugerir, fiscalizar e acompanhar a execução de programa
do governo estadual que visem à promoção da igualdade de
gênero, assim como a implementação de campanhas
educativas e antidiscriminatórias de âmbito regional ou
nacional;
V - cooperar com organismos nacionais e internacionais,
públicos e privados, voltados à implementação de políticas
para as mulheres;
VI - promover audiências públicas, pesquisas e estudos sobre
violência e discriminação contra a mulher, bem como sobre
a participação política da mulher; e
VII - auxiliar as Comissões da Assembleia na discussão de
proposições que tratem de direito relativo à mulher ou à
família.
Art. 24-B. A Procuradoria da Mulher será constituída de 1
(uma) Procuradora da Mulher, eleita entre as deputadas
para mandato de 2 anos no início da primeira e da terceira
sessão legislativa.”
Parágrafo único. Se vagar o cargo de Procuradora da
Mulher, proceder-se-á à nova eleição.
Art. 7º Fica acrescido o §2º ao art. 12 da Resolução Legislativa
nº 449, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, e o paragrafo único passa a
ser o §1º, na seguinte forma:
“§1º ......................................................................................
§2º Os atos administrativos, referentes a servidores, que
não estejam enquadrados no inciso XVI deste artigo são de
competência dos Diretores da Assembleia do Maranhão,
conforme suas áreas de atribuição, através de Portaria.”
Art.8º. A Seção X passa a vigorar com nova denominação e os
arts. 60 e 61 passa a ter a seguinte redação:
“Seção X
Do Assessoramento Técnico-Legislativo
“Art. 60. As Comissões contarão, para o desempenho das
suas atribuições, com assessoramento técnico-legislativo e
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especializado em suas áreas de competências, a cargo da
Consultoria Legislativa, órgão de assessoramento técnico
institucional, nos termos de resolução específica, observando
se a iniciativa da Mesa Diretora nos termos do art. 12, XV,
deste Regimento.
Art. 61. Caberá à Consultoria Legislativa prestar
assessoramento técnico-legislativo aos trabalhos das
Comissões, dos Deputados, da Mesa Diretora, bem como,
elaborar, dentre outros, Notas Técnicas ou pareceres sobre
proposição, estudos ou pesquisas de interesse do Poder
Legislativo.
Parágrafo único: Caberá, ainda, à Consultoria Legislativa
elaboração de minutas de proposições legislativas e minutas
de pareceres sobre proposições, pareceres avulsos e
relatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito.”
Art. 9. O Art. 113 da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 113. A Ordem do Dia, organizada pelo Presidente da
Assembleia, será anunciada aos Deputados antes do
encerramento dos trabalhos da sessão anterior.”
Art. 10. O art. 146 da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, passa a vigorar com nova redação do caput e
acrescido do §4º, nos seguintes termos:
“Art. 146. Uma vez aprovados pelo Plenário, quando for o
caso, os projetos serão encaminhados à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para redigir o vencido e
Redação Final.
.............................................................................................
“§4º Não sendo aprovada a redação proposta pela
Comissão será adotada a redação original do Projeto.”
Art. 11. O art. 167 da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, passa a vigorar acrescido do paragrafo único
com a seguinte redação:
“Parágrafo único: No caso de Medidas Provisórias, as
Emendas deverão ser apresentadas no prazo de 6 (dias) a
contar da publicação no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa do Maranhão.”
Art.12. Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 387/2018
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 228/2018,
de autoria da Mesa Diretora, que Classifica a Estrutura Hierárquica de
Cargos comissionados da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e dá outras providencias.
Concluída a votação, com a emenda, 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 Ordinária nº 228/2018) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 228/2018, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 03 de dezembro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
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XIII- Manter intercâmbio com outros Orgãos em assuntos
relacionados ao planejamento estratégico;
XIV- Promover a troca de experiência entre os Poderes
Legislativos Estaduais identificando e compartilhando melhores
práticas.
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta dos créditos orçamentários próprios da Assembleia Legislativa.
Art. 6º. A presente Lei será regulamentada pela Mesa Diretora
através de Resolução.
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI Nº 228 / 2018
Classifica a hierarquia de cargos comissionados,
dá nova simbologia, extingue e cria cargo na
estrutura da Assembleia Legislativa.
Art. 1º. Fica classificada a estrutura hierárquica de cargos
comissionados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de
que trata a Resolução Legislativa nº 460/2005, segundo o grau de
subordinação e responsabilidades na forma do ANEXO I desta Lei.
Art. 2º. Fica alterado na estrutura de cargos comissionados da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com base no Art. 31,
III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Cargo Comissionado
de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Símbolo Isolado,
de que trata a Resolução Legislativa nº 587/2010, ficando alterado para
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sem Simbologia,
sendo equivalente ao Cargo de Diretor.
Art. 3º. Fica extinto o Cargo de Subdiretor de Saúde e Medicina
Ocupacional, Simbolo Isolado I.
Art. 4º. Fica criado, para provimento em comissão, um Cargo
de Assessor-Chefe de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Sem
Simbologia, sendo o mesmo equivalente ao Cargo de Diretor.
Paragrafo único- Compete ao Assessor-Chefe de
Planejamento e Assuntos Estratégicos:
I- assistir a Presidência no planejamento de políticas e
estratégias de longo prazo, voltadas para a Assembleia Legislativa,
para o cumprimento de sua missão;
II- Planejar, organizar, dirigir e avaliar ações voltadas ao
Palanejamento Estratégico da Assembleia, articulando tais políticas
estratégicas com os demais órgãos da Assembleia;
III- promover a governança estratégica entre órgãos
administrativos, voltada ao planejamento;
IV- buscar e propor novas políticas voltadas a melhoria da
gestão da qualidade para os serviços prestados na ALEMA;
V- coordenar, supervisionar, assessorar e fomentar projetos e
programas necessários para a melhoria do Poder;
VI- pronunciar-se sobre questões estratégicas que envolvam
sua área de competência;
VII- Assessorar na elaboração e atualização periódica do
planejamento estratégico;
VIII- Acompanhar e avaliar o cumprimento das metas
estratégicas da organização;
IX- Promover ações de sensibilização para o planejamento
estratégico;
X- promover a divulgação de ações e resultados referentes ao
planejamento estratégico.
XI- Coordenar, em conjunto com a Diretoria de Recursos
Humanos, programa de capacitação contínua de servidores para a
coordenação e operacionalização do planejamento estratégico;
XII- Incentivar o reconhecimento institucional das melhores
práticas e inovações organizacionais;

P O R T A R I A Nº 1109/2018
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 362/2018 - GMI.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JOSEPH FERREIRA
DAMASCENO, matrícula nº 1635218 e MARCELO DOS SANTOS
JINKINGS, matrícula nº 1411735, ambos lotados no Gabinete Militar,
para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto do Contrato
nº 29/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 4246/2018, que
versa sobre equipamentos de contra medidas, como inspeção física e
eletrônica de edificações, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 03
de dezembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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