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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/12/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.12.2018

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 DA 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 DA ÚLTIMA
SESSÃO ORDINÁRIA POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.

III – PROJETOS DE   LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NºS 450 E

469/2018)

3. PROJETO DE LEI Nº 099/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, 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.  - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM E COMISSÃO DE SAÚDE – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

4. PROJETO DE LEI Nº 240/2018, DE AUTORIA DO
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 ANAIMAIS. DEPENDE
DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 468/2018)

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA
LUIZA LEITE BRUNO LOBO, COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
TENENTE-CORONEL MARCUS VINICIUS SOARES GUIMARÃES
DE OLIVEIRA, COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 473/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 229/2018, DE SUA
AUTORIA, QUE “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA
REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA ADAPTADA PESSOAS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SUAS
FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO”.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/12/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 245/18, de autoria do Senhor Deputado

Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Povoado São Miguel – APPRPSM, com sede e foro
no Município de Timon, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 075/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui a Tribuna
Livre Popular na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 243/18, de autoria do Poder Judiciário,

encaminhado através da Mensagem Nº 08/18, 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 09/18, 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 3ª 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 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.



QUINTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia cinco de dezembro de dois mil e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney.

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

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 ADRIANO SARNEY (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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 245 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Povoado São Miguel
- APPRPSM.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Povoado São Miguel - APPRPSM,
com sede no município de Timon, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. São Luís, 04 de dezembro de 2018. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 075 / 18

Institui a Tribuna Livre Popular na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e, dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a TRIBUNA LIVRE POPULAR na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para concessão da palavra
à pessoa representativa de entidades constituídas e das comunidades e
bairros em geral.

Parágrafo único. Entende-se por tribuna livre a oportunidade
concedida aos representantes do estado do maranhão, inclusive os de
entidades constituídas neste território, para usar a tribuna da assembleia
legislativa do estado do maranhão, apresentando suas reflexões sobre temas
ou reivindicações de interesse público.

Art. 2º. A TRIBUNA LIVRE POPULAR será exercida
mensalmente, no horário destinado ao Grande Expediente, na última Sessão
Ordinária do mês, mediante o preenchimento dos seguintes requisitos:

I – O representante da entidade, comunidade ou bairro interessado
deverá inscrever-se para esta finalidade com antecedência mínima de 07
(sete) dias.

II – A inscrição deverá conter o nome e qualificação do orador,
função que ocupa na entidade ou sua representação na comunidade ou
bairro;

III. As inscrições serão feitas em formulários próprios fornecidos
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

§ 1º. O uso da Tribuna Livre popular será feito rigorosamente de
acordo com a ordem cronológica das inscrições;

§ 2º. Será indeferido o uso da Tribuna Livre popular quando a
matéria não disser respeito, direta ou indiretamente, ao Estado ou versar
sobre questões exclusivamente pessoais, políticas e partidárias;

§ 3º. A Tribuna Livre popular poderá também ser utilizada mediante
convite dos deputados, entidades constituídas ou representantes de
comunidades ou bairros;

§ 4º. Em casos excepcionais, a critério do Plenário, poderá ser
reduzido o prazo previsto no inciso I deste artigo.

Art. 3º. O orador no exercício da Tribuna Livre popular terá
10(dez) minutos prorrogáveis por mais 05(cinco) minutos para usar a
palavra, sobre o tema previamente comunicado na forma do inciso III do
artigo 2º desta resolução.

Art. 4º. O orador na Tribuna Livre popular deverá usar da palavra
em termos compatíveis com o decoro, sendo proibido qualquer tipo de
ofensa a moral e aos bons costumes ou atentar contra os poderes
constituídos, obedecendo às restrições impostas pelo Regimento Interno,
ficando seu pronunciamento sujeito às sanções legais.

Parágrafo único – No exercício da Tribuna Livre popular, o orador
não poderá, sob pena de ter cassada a palavra pelo Presidente da Assembleia:

I – desviar-se do tema proposto;
II – usar linguagem imprópria;
III – ultrapassar o tempo previsto no artigo 3º;
IV – referir-se de modo depreciativo às autoridades constituídas.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Na forma Regimental, nos termos do art. 138, V, venho requerer
que seja colocado em apreciação do Plenário, o Projeto de resolução
legislativa que institui a Tribuna Livre na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão.

Trata-se de um projeto que amplia a participação popular e a
democratização do Poder Legislativo Estadual, dando voz ativa à população
através de suas representações, dando oportunidades à reclamações,
esclarecimentos, solicitações, defesas, apoio e reivindicações pertinentes
às comunidades.

Há, portanto, necessidade objetiva, que os nobres pares desta
Casa compreendam o atual contexto social, e o reflexo que esta resolução
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trará na relação do Parlamento com a Comunidade, como instrumento de
aproximação e participação popular na busca de soluções imediatas aos
pequenos e grandes problemas que atingem o Estado do Maranhão.

Portanto, como forma de contribuir com o fortalecimento da
democracia e ampliação da participação popular, bem como a ampliação
do acesso da população ao poder legislativo, justifico a presente proposição
que apresento aos meus pares, esperando seja a mesma, aprovada e
sancionada.

REQUERIMENTO Nº 473 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o
Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para
discussão e votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo
após a presente sessão,  o Projeto de Lei de minha autoria n° 229/
2018 que, “ Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de
cinema adaptada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
suas famílias no âmbito do Estado do Maranhão “.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manuel
Beckman”, em 30 de novembro de 2018. - NETO EVANGELISTA -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.12.18
EM: 05.12.18

INDICAÇÃO Nº 618 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da
estrada do povoado Cocal, até a MA 402 que liga ao município de
Santo Amaro.

Atualmente o trecho que liga a MA 402 que liga ao município de
Santo Amaro ao povoado Cocal encontra-se sem asfaltamento, em uma
Região  em visível processo de expansão, sendo que é através das estradas,
que são usadas por milhares de maranhenses que fazem circular riqueza
econômica na localidade, porém o péssimo estado dessa rodovia está
impactando diretamente no desenvolvimento dos povoados e cidades
circunvizinhas, impedindo assim, a elevação da qualidade de vida dos
maranhenses.

A presente proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando melhorar a qualidade
do tráfego e obtenção de um trânsito seguro, que somente ocorrerá com a
perfeita estrutura e organização.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata de
questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do atual
Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 28 de novembro de 2018. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. 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 Adriano Sarney, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, maranhenses. Senhor
Presidente, subo hoje a esta tribuna para comentar a manobra que foi feita
na terça-feira, na sessão ordinária, que o governo do Estado, mais uma vez,
enviou a esta Casa, de maneira sorrateira, um projeto de lei aumentando os
impostos, o qual seria publicado, analisado nas comissões e votado no
mesmo dia. Essa prática, Senhor Presidente, enfraquece este Parlamento.
Nós já passamos por isso no primeiro ano do governo comunista, do
governo Flávio Dino, em 2015, quando um projeto de lei aumentando o
ICMS chegou a esta Casa e no mesmo dia foi votado e aprovado. Passamos
novamente por outra situação como essa, de aumento de imposto, e agora,
neste ano, após as eleições, o Governador Flávio Dino, que passou quase
quatro anos executando despesas de forma irresponsável, e aqui, Senhor
Presidente, eu acho que eu e os colegas da oposição temos autoridade
suficiente para discorrer sobre esse tema. Passamos quatro anos apontando
erros do governo comunista, apontando os gastos desenfreados com a
comunicação, foram mais 200 milhões de reais gastos em comunicação.
Dinheiro este, grande parte desse recurso foi para empresas de fora do
Maranhão para fazer a propagando do governador em nível nacional. O
aumento desenfreado de custo de pessoal, o esvaziamento do fundo dos
aposentados, este fundo que o governador recebeu com mais de um bilhão
de reais em 2015. Eu tive a triste notícia de saber por dados oficiais,
publicados nas minhas mídias sociais, que em outubro este mesmo fundo,
que tinha mais de um bilhão de reais para os aposentados e os futuros
servidores do Estado do Maranhão, hoje tem apenas 79 milhões de reais e
a previsão é de que daqui até o final deste ano não haverá mais um centavo
no Fundo dos Aposentados do Estado do Maranhão. Vemos também a
irresponsabilidade do governo comunista em retirar da EMAP, do Porto,
mais de 200 milhões de reais, de forma ilegal. Hoje o Governo do Estado
está respondendo por uma ação federal impetrada até mesmo pela ANTAC,
utilizando-se de recursos federais ilegalmente, correndo o risco agora, Senhor
Presidente, de, no próximo ano, perder a concessão federal do Porto do
Itaqui. O Governo do Estado do Maranhão está arriscando-se e vai perder
a concessão do Porto do Itaqui porque raspou o recurso do Porto também.
Se não bastasse, agora está raspando o recurso do Fundo de Compensação
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente que deveria ser investido nas
áreas de conservação, retirou recurso do Fundo Estadual de Meio Ambiente
para pagamento de funcionários, ou seja, resumindo, o Governo do Estado
do Maranhão está quebrado, e eu já falei esta frase há mais de um ano, está
quebrado por irresponsabilidades, está quebrado porque gastou demais
nessa campanha, porque fez obras eleitoreiras, porque gastou muito em
comunicação, porque é um governo, apenas um governo de propaganda. O
que o Estado do Maranhão fez para o seu desenvolvimento? Os dois
bilhões de recurso do BNDES que eram para investimento em infraestrutura
foram gastos em obras eleitoreiras. Hoje, não vemos nenhuma obra
estruturante no Estado do Maranhão, o Anel da Soja, em Balsas, não foi
concluído, as obras estruturais em São Luís, nenhuma, nenhum viaduto foi
construído, não existiu nenhuma obra estruturante deste governo comunista
e agora quer que a população, não apenas as micro, as pequenas, os
empresários paguem, mas quem paga de fato é o cidadão comum, é aquele
que vai ter que pagar um produto mais caro, é aquele que vai pagar pelo
aumento do imposto, é o tamanho do Poder Público, é o tamanho do
Estado se agigantando cada vez mais. Então, Senhor Presidente, contra
este desmando, este desgoverno que está aí, que tira da população para
agigantar o Estado, para financiar um projeto de poder comunista e de
esquerda no Estado do Maranhão e no Nordeste, estamos hoje aqui para
combater este projeto danoso, este projeto maléfico para toda a população
do Maranhão. Existem estudos que comprovam que para a eficiência do
Estado é necessário reduzir custos e não aumentar impostos. E digo, de
antemão, Senhor Presidente, estudei a Constituição e este projeto é um
Projeto de Lei inconstitucional, é um Frankenstein que trata de vários
assuntos ao mesmo tempo, que o Governo fez uma colcha de retalhos para
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diminuir os impostos e ao mesmo tempo quis fazer algumas alterações
para vender um discurso, um discurso falso que será demonstrado aqui em
sucessivos discursos que vou fazer hoje nesta Tribuna. Este projeto é um
Projeto inconstitucional. Sabemos aqui que a maioria é da base do Governo.
Vamos combater para não aprovar este projeto. Mas caso este projeto seja
aprovado digo de antemão que o Partido Verde entrará com uma ADIN no
Tribunal de Justiça para derrubar este projeto, porque é um projeto
inconstitucional. Estas são as minhas primeiras palavras. Subirei a esta
tribuna para defender as minhas quatro emendas para este projeto nefasto
para o Estado do Maranhão, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço à galeria que não se manifeste. Vocês são todos e todas muito bem-
vindos, mas nosso Regimento ao tempo em que permite que a quem
desejar possa acompanhar as sessões, ele veda a manifestação tanto de
aplausos, quanto de vaias. Deputado Marcos Caldas por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores
da galeria, imprensa, internautas. Senhor Presidente, eu tenho observado
muito aqui essa discussão e não poderia deixar de dar algumas opiniões. Eu
vejo aqui o Deputado Adriano Sarney, mais conhecido como o Príncipe da
Oligarquia, chegando aqui na tribuna e falando que o governo passado
deixou um bilhão em caixa. Eu estava aqui como deputado quando foi
aprovado, a toque de caixa, numa sessão extraordinária e urgente um pedido
de 3.8 bilhões. Se ficou um, ela ainda gastou R$ 2.8 bilhões e não mostrou
onde gastou. Temos agora, no dia 20 de janeiro, uma parcela para pagar de
empréstimo feito pelo governo passado de R$ 50.000.000, que dá
aproximadamente R$ 180.000.000 do Tesouro Estadual. Ou paga, ou o
dinheiro do Estado é bloqueado. Vejo o Deputado Adriano Sarney falando
aqui do Fundo do Meio Ambiente. Aí não posso ficar calado. Deputado
Adriano Sarney, o Príncipe da Oligarquia, que usou esse Fundo do Meio
Ambiente, quando a sua tia era governadora, na sua campanha e na campanha
do seu pai, alugando helicóptero com o dinheiro do Meio Ambiente. Hoje
o dinheiro do Meio Ambiente é usado para fazer praças e parques
ambientais em todo o Maranhão, na capital e no interior. Então, deputado,
Vossa Excelência, que cobra tão bem, vamos cobrar, mas não só desses
quatro anos. Vamos cobrar dos últimos 10 anos, porque, quando o
Deputado Vitor Mendes deixou a Secretaria do Meio Ambiente, eu estava
lá presente. E ele me mostrou o extrato que tinha R$ 60.000.000 em caixa
quando vocês botaram apadrinhados, e depois da eleição não tinha mais
um centavo. Mas alugaram helicóptero. Helicóptero esse que foi usado
por Vossa Excelência e por seu pai na campanha de 2014. Vamos falar, mas
vamos falar aqui dentro de uma realidade. Vamos cobrar, mas dentro de
uma realidade. Porque o governo Flávio Dino vem fazendo obra em todo
o Maranhão. E por esse mesmo Fundo do Meio Ambiente o governo
Flávio Dino autorizou fazer um parque ambiental na cidade de Brejo,
autorizou fazer um parque ambiental na cidade de Anapurus, Deputado
Levi, que V. Exa se passar pela beira da pista se vê que está lá em pleno
andamento para ser inaugurado ainda no começo do próximo ano. Então
esse é um governo de responsabilidade que também fez em Codó e está
fazendo aqui do lado no Sítio Rangedor. Então precisamos cobrar e cobrar
com responsabilidade. Não é porque o governo, na maior crise do Brasil,
tenha que fazer remanejamento de recursos, tenha que pagar os funcionários
e não podemos fazer omelete sem quebrar os ovos. Um governo que
aumentou mais de dois mil policiais nas ruas, onde a criminalidade diminuiu
em 2/3, mais de três mil professores concursados, onde a Saúde tem se
expandido no estado do Maranhão. E em nossa região, Deputado Levi e
Deputado Paulo Neto que está aqui presente, onde foi inaugurado um
hospital regional e mesmo assim o governo tem investido nos hospitais
municipais. Mas não é só isso, o governo fez, com esse bilhão que o
Deputado Adriano Sarney disse aqui, mais do que eles fizeram com os 2.8
que gastaram antes de entregar o governo, porque toda cidade do Maranhão
recebeu asfalto. Na minha cidade que há mais de 30 anos, na cidade de
Brejo, não tinha asfalto, o Governo Flávio Dino já mandou asfaltar foi
duas vezes. E ainda não terminou de asfaltar a cidade, porque não tinha
nada. Lá ele construiu uma praça, Deputado Levi, em que as crianças
pedem ao pai para levar para o Shopping, que é a praça da matriz, onde

hoje se comemora o Festejo de Nossa Senhora da Conceição, onde as
missas são campais, e na praça, porque a igreja não comporta mais. E lá as
crianças podem brincar, porque tem um parque, podem brincar de patinete,
de patins e lá tem lanche e as crianças dizem: ‘Papai, vamos para o
Shopping’. Que é o Shopping da cidade de Brejo. Praça essa feita com
recurso do Governo do Estado. Mas não é só isso, fez um IEMA, Farol da
Educação, Escola Digna construída e sendo reformada. Então eu não poderia
me calar e a partir de agora estarei aqui para tudo isso, para essas mentiras
que vierem a ser faladas aqui na tribuna, eu estarei aqui para defender.
Vamos falar, mas vamos falar com coerência e com a verdade, não com
mentiras. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Neste momento não temos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, vamos suspender a sessão por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria a quem eu saúdo de forma especial pela presença de vocês para
acompanhar essa sessão de hoje, imprensa que nos acompanha,
telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos assistem. Senhoras
e senhores, hoje como primeiro item da pauta nós temos a votação do
Projeto de Lei do Governo do Estado n.º 239/2018, um projeto que está
sendo muito debatido e discutido, inclusive no meio da sociedade. Chegou
a esta Casa esse projeto, foi publicado no diário da segunda feira e, na
mesma segunda-feira, estava publicado no diário um requerimento de
urgência para a sua votação. A primeira pergunta que se faz é a seguinte:
que projeto bom é esse do governo que ele quis aprovar em regime de
urgência no mesmo dia sem ter discussão? Que projeto bom é esse se,
quando eu solicitei, a base do governo negou a votação nominal do
requerimento de urgência porque não quis deixar as digitais dos deputados
que estavam votando para aumentar imposto dos maranhenses em regime
de urgência. Mas hoje, senhoras e senhores, esta Casa tem duas tribunas,
uma de um lado e outra do outro e nós vamos discutir a verdade, jogar luz
sobre esse Projeto de Lei, acabar com esses falsos argumentos que estão
sendo colocados por aí. A verdade é que esse Projeto de Lei aumenta o
ICMS da gasolina de vinte e cinco para vinte e oito e meio por cento, a
verdade é que esse Projeto de Lei aumenta o ICMS do óleo diesel, a
verdade é que esse Projeto de Lei aumenta o ICMS sobre refrigerante,
sobre bebidas, sobre uma série de itens. A verdade, senhoras e senhores, é
que esse Projeto de Lei retira o incentivo, para que vocês tenham uma
ideia, do pequeno comerciante maranhense que tem o direito a ir a uma
concessionária no Maranhão em comprar um veículo com 60% a menos na
base de cálculo do ICMS se o veículo for utilizado exclusivamente para a
atividade-fim da sua empresa, é isso que esse Projeto está retirando. E aí
vem um artigo do Projeto que, claro, que todos nós somos favoráveis, que
fala da isenção do IPVA para motos até 100 cilindradas. Ora, senhoras e
senhores, o Governador do Estado é um ex-juiz, o Governador do Estado
deveria ter cuidado de ler o que ele assina. Desde 2017, as motos que são
fabricadas, Biz e Pop, têm entre 110 e 125 cilindradas, desde 2017, não se
fabricam mais moto de 100 cilindradas e é por isso que já vi um deputado
da base dizendo que vai apresentar uma Emenda para corrigir uma parte
desse Projeto. Agora, vejam vocês, essa é a parte que consta na propaganda
do governo, o que o governo não diz na propaganda dele, senhoras e
senhores, é que hoje você que tem um veículo, uma moto e um carro, você
paga, Artigo 100 da Lei 7.799/2002, eu vou ler para vocês o que está na Lei:
Os acréscimos moratórios serão devidos nos seguintes percentuais, de 2%
para atraso de até 30 dias, ou seja, quem atrasou o pagamento de IPVA
paga até 2% se atrasar até 30 dias. Vocês sabem como é que está a lei agora
que o governador mandou? 0,33% ao dia de multa de mora. Isso quer dizer,
senhoras e senhores, que só no primeiro mês vai pular de 2 para 10%. Mas
o projeto vai além, diz que ainda pode ir até 20% de multa de mora. Mas
o governador não parou por aí. Além de passar a multa do débito do IPVA
de 2 para 20%, ele ainda colocou o cálculo de juros de mora com base na
taxa Selic, senhoras e senhores. Agora, respondam para mim. Aquele
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maranhense humilde que tem uma moto de até 100 cilindradas, ele paga o
IPVA uma vez por ano e num valor que bem mais abaixo porque o valor da
moto é menor. Mas ele vai pagar todo dia a gasolina mais cara. Em três
meses, ele já pagou de aumento de gasolina o valor do IPVA e deixou aí mais
nove meses no bolso do governo. Será que o governador pensa que aqui
tem alguma criança? O governador, senhoras e senhores, quando mandou
esse projeto para cá, e nós vamos discutir ele com profundidade, Desculpe
o respeito por cada colega que tenho aqui, mas chamou os deputados da
Assembleia de idiota. Achando que nós não iríamos ler o texto do projeto
de lei. Achando que nós iríamos votar sem analisar, ponto a ponto, como
nós como nós faremos. Ora, senhoras e senhores, a questão do IPVA, eu já
estou dizendo a vocês aqui, tem vários outros absurdos que nós vamos
discutir. Mas vocês querem saber o que nós vamos fazer para finalizar?
Estou apresentando uma emenda onde está sendo retirado o aumento do
ICMS do óleo diesel, da gasolina, do refrigerante, dos itens, onde está
sendo retirado esse absurdo, que é aumentar a forma de cobrança do IPVA.
E nós vamos deixar para votar só aquilo que o Governo diz que é bom. E
aí qual vai ser a desculpa da base do Governo? Não tem desculpa, senhoras
e senhores, hoje é o dia em que os deputados daqui desta Casa vão dizer se
esta é a casa do povo ou se é a casa do Governador do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, sem 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 bom
dia. Que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o Estado do Maranhão. Características que agradam a Deus: homem íntegro
e reto, temente a Deus e que se desvia do mal (Jó, 1:8). Porque Deus quer
que cada ser humano seja íntegro, justo, temente a Deus e se afaste do mal.
Senhoras e senhores, vejam no que o Maranhão se transformou, eu vou
trazer à memória antes de ser deputado, antes de ser parlamentar nesta
Casa. Ao passar na Avenida Jerônimo de Albuquerque eu não tinha dimensão
das discussões que se travavam nesta Casa. De origem humilde, criado
sem pai. A mãe dona de um pequeno comércio. Estudante de escola pública,
comecei a trabalhar aos 14 anos de idade como empacotador de
supermercado, como vendedor de fruta na rua. E estudava debaixo de um
porte perto de casa para economizar energia em casa diante das dificuldades.
Passei no concurso para sargento do exército e fui sargento do Exército
durante 15 anos. Dez anos no serviço de inteligência. E, ao entrar na
política, tentei em 2010 como deputado federal, obtive 23 mil votos. Em
2012 tentei ser vereador e fui barrado por caciques da velha política. Em
2014 conseguimos um mandato de deputado estadual. Um voto limpo,
consciente e honesto. E aqui nesta Casa tem um deputado que estudou em
escola pública, um deputado que tem um olhar voltado para comunidade,
para sociedade e um deputado que votou no Governador Flávio Dino para
federal em 2006, prefeito em 2008, governador em 2010. E não só votei,
como pedi voto em 2014. E quão grande é a minha decepção. O Governador
Flávio Dino prometeu ao Estado do Maranhão ser o governador da mudança.
E ele não foi eleito com voto de opinião. Foi eleito, sim, com voto de
protesto de quem não queria mais o sistema de 40 anos. E o que ele fez em
quatro anos? Nada. Praticamente nada. Ou fez? Fez, sim. Tomou mais de
60 mil carros e motos dos maranhenses e leiloou mais de 15 mil carros e
motos dos maranhenses. Alugueis camaradas. Inchou a máquina pública.
Cadê que o Governador deu o exemplo para a sociedade? Ele podia dizer:
“Vou dar exemplo. Eu vou cortar na carne. Vou reduzir a quantidade de
Secretarias, vou reduzir a quantidade cargos comissionados’. Mas não, o
que ele fez? Continuou com a mesma quantidade de Secretarias, aumentou
a quantidade de cargos comissionados e aumentou o gasto da máquina
pública. O gasto com a máquina pública. Sucessivamente nós
acompanhamos, nesta Casa, o aumento da Secretaria de Comunicação, o
aumento para se gastar com a propaganda enganosa, com a propaganda
mentirosa. A mesma prática do século passado utilizado por Hitler. Felipe
Mussalém, nosso querido Presidente, no século passado Adolf Hitler, por
meio do seu ministro da Comunicação, utilizava a propaganda mentirosa,
a propaganda enganosa ao longo do tempo até que se tornasse verdade e é
isso que o Governador Flávio Dino tem feito. Onde está a geração de

emprego no estado do Maranhão? Não tem. Ele tira dos pobres para dar
aos ricos. Ele diminuiu sim o ICMS, mas não diminuiu do Mateus e está
quebrando o Maciel, quebrando o Carone, quebrando o Silmar, quebrando
o Menezes e vários pequenos comerciantes. Ele tirou sim, tirou do pobre
para dar aos ricos, porque para alguns empresários do transporte coletivo
de São Luís, Imperatriz e Timon, ele reduziu para 2%. Por que não faz
para todos? O que o Governador Flávio Dino fez nesta semana ao mandar
o seu pacote de maldades para Assembleia, ele repetiu o que fez em 2016,
com o caixa quebrado, com o Estado sem dinheiro, que ele gastou na
campanha dos seus amigos aliados políticos para prefeito em 2016, ele
jogou para a Assembleia o pacote de maldades e o aumento de impostos.
Coincidentemente 2018, após a eleição o que Governador Flávio Dino
faz? Com o caixa vazio, porque estourou dois bilhões que ele tinha para
investir. Mas o que ele fez? Asfalto vagabundo, asfalto imoral, asfalto
sonrisal, asfalto xexelento que está indo com as águas da chuva. Senhoras
e Senhores, o que o Governador Flávio Dino está fazendo nada mais é do
que metendo a mão no bolso do mais pobre. Metendo a mão no bolso dos
mais pobres para dar para os mais ricos. Nós não vamos admitir. E quão
boa é a participação popular na manhã de hoje. Nós apresentamos inclusive
um Projeto, nesta Casa, chamado Tribuna Popular, para que tenhamos a
participação popular, não só na tribuna, mas pelo menos uma vez na
semana, Presidentes de Associações, representantes possam vir à
Assembleia Legislativa e discutir com os Deputados. É a participação
popular, é a tribuna popular, é a participação de todos. O Brasil não
admite mais, o Maranhão não admite mais tanta corrupção e tanta nojeira.
E, para finalizar, o Governador Flávio Dino quer economizar retirando
dos pobres e dando para os ricos, mas ele devia explicar... ainda vou
discutir 08 emendas que estamos apresentando, mas ele deveria explicar
onde foram parar os R$ 18 milhões desviados da Saúde do Estado do
Maranhão. E não sou eu que estou dizendo, duas operações da Polícia
Federal apontaram que a corrupção continua de forma desenfreada no
Governo Flávio Dino. Governador Flávio Dino, onde foram parar os
dezoito milhões desviados da Saúde e quando vão devolver? Porque muito
dinheiro público foi gasto com campanha milionária para Governador e
alguns dos seus asseclas do Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, eu solicito a verificação de quórum e peço a
todos os Deputados, que são contra o absurdo desse projeto do Governo
do Estado, que entre em obstrução e não marque a sua presença.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que zere o painel e os Deputados que assim o desejarem registrem
suas presenças.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Bloco Parlamentar
de Oposição em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Bloco
Parlamentar Independente, Senhor Presidente, em respeito ao contribuinte
maranhense, aos maranhenses, em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Independente em obstrução. Bloco Parlamentar de
Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Bloco Parlamentar
PV/PSD em obstrução, Senhor Presidente.



QUINTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar PV/PSD em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só
para fazer um apelo, Senhor Presidente. Em quatro anos nesta Casa, eu
tenho convivido com nobres parlamentares pelos quais tenho carinho,
respeito e admiração. Assim, solicito aos demais pares que possam fazer
um exame de consciência e que não aprovem esse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, não é momento de discussão do conteúdo do
projeto de lei.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou
concluir, Senhor Presidente, só para que repensem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua. O senhor terá o momento para fazer essa discussão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só
para que repensem. Não marquem suas presenças em defesa da população
do Maranhão.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA –Só para ratificar,
e é importante a Mesa fazer isso. O pedido de verificação do Deputado
Eduardo se refere ao primeiro item da pauta, sendo, portanto, que este
item da pauta não cabe mais verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sim. Nós vamos começar, Deputado Rafael, já a apreciação do Projeto
de Lei n.º 239. Projeto de Lei nº 239/2018, de autoria do Poder Executivo,
que altera a Lei nº 7.799, de 19 de novembro de 2002, e dispõe sobre O
Sistema Tributário do Maranhão. Suspendo a Sessão para que as comissões
se reúnam e emitam parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, antes de proferir o resultado da análise do Projeto de Lei nº
239, muito provavelmente essa deva ser uma das últimas matérias a ser
discutida na CCJ, de grande relevância, até porque nós estamos já próximo
do período de recesso natalino que se aproxima e eu quero agradecer a
todos os deputados que me indicaram para compor essa Comissão e
também aos 6 membros que compõem junto comigo a CCJ por esse
período de aprendizado e também de muito respeito que eu tenho nutrido
entre todos esses membros que eu, mesmo sendo de diferentes bandeiras
partidárias, tentamos ser o mais democrático possível. Então, agradeço a
todos os membros da CCJ. Senhor Presidente, o Projeto de Lei nº 239/
2018 foi aprovado acolhendo as Emendas 01 do Deputado Rogério Cafeteira
e a Emenda 014 do Deputado Zé Inácio com os votos divergentes do
Deputado Eduardo Braide que apresentou as suas Emendas nº 19 e 20 que
incluiu no seu voto e o voto também divergente do Deputado César Pires
acolhendo as suas Emendas 2, 3, 4 e 10 que foram votos vencidos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, nós vamos iniciar...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Só um instante, Deputado Braide. Nós vamos iniciar a apreciação dos
projetos. Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu ia sugerir a Vossa Excelência talvez que
suspendesse a sessão por 1 minuto ou 2 minutos, para que a gente veja o
rito que será tomado daqui para frente. Porque eu, por exemplo, tenho
destaque apresentado e já tenho uma emenda destacada, então eu acredito
que nós devamos votar primeiro os destaques e após vencidas as votações
dos destaques votarmos as emendas que já foram destacadas pelas bancadas
e só após a votação das emendas, votaríamos o projeto em sua forma
original. Não sei se este é o entendimento da Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide, nem precisa interromper a sessão, já vou informar o
procedimento a ser adotado. Peço a atenção de todos porque nós vamos
iniciar a apreciação a partir dos destaques. Senhores Deputados, primeiro
destaque a ser apreciado: destaque à Emenda nº 002, de autoria do Deputado
César Pires, referente ao Projeto de Lei nº 239/18. Deputado César, V.Exa.
tem cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria, imprensa,
senhores servidores. Presidente, na minha Emenda são quatro, mas, por
força regimental e orientação da Mesa, nós vamos discutir uma a uma.
Essa aqui trata especificamente do aumento do combustível. E isso significa
dizer que, embora tenha sido rejeitada pela Comissão de Constituição e
Justiça, nós pedimos destaque, ao menos para esclarecer a população do
comportamento que estamos tendo em relação a isso e, sobretudo, do
modelo de gerenciar que o Governo está fazendo em relação a todos nós.
Por isso nós deixamos aqui situações como armamento, bebidas alcoólicas,
bebidas isotônicas, bebidas energéticas e tiramos dessa Emenda, desses
aumentos a questão do combustível, no caso em referência à gasolina. Na
proposta do governo ele sai de 25.5% para 28.5%, com aumento de 3%.
Ora, isso é muito. Se você for colocar dentro do seu cenário, da sua
locomoção quanto você gasta por dia, você vai ver o percentual que o
combustível participa da subtração do seu salário no final do mês. É
comum todos nós andarmos por aí e olharmos filas quilométricas nos
postos de gasolina, às vezes por dez centavos, por cinco centavos, que no
momento de você encher um tanque e a utilização, dependendo de quem
utiliza, isso pode chegar, ao final do mês, subtraindo um naco do seu
salário, das suas condições financeiras. Como um todo, isso é muito ruim.
Se você observar a criança levada à escola, aqueles que vendem cachorro-
quente na rua, tudo aquilo é fruto de um combustível. Ninguém se locomove
mais, seja com sua motinha, seja com seu carro, seja o Uber que vai
interferir também, nos motoristas de táxi que normalmente utilizam esse
combustível, no caso a gasolina. Portanto, pedimos a esta Casa, apelamos
nesta Casa que seja suprimido esse artigo do aumento do combustível.
Tudo bem, acredito até que uma questão de bebida é uma opção, uma
cerveja é uma opção, o whisky é uma opção, mas o que não é opção é a
utilização diária do seu automóvel, do seu carro em relação a isso. Quando
amanhã os táxis, quem alguém utiliza, os mototáxis que alguém utiliza, os
UBERs que alguém utiliza ter aumento, fique certo que é por culpa do
governo do Estado e não será por culpa da oposição que está atenta em
relação a esse comportamento. E é por isso que estamos fazendo isso e
pedimos destaque. E com a compreensão dos nossos pares, e dos meus
pares, para que eles possam aqui rejeitar essa proposta do governo e
aprovar a nossa emenda em relação a aumento de combustível. Se hoje o
governo faz isso, amanhã ele fará muito mais, porque a sociedade não tem
resistência em relação a isso, vai aceitando e muitos vão imaginar: ‘mas
brigar por causa de 3%’! Mas se nós pensarmos que no último ano quantos
aqui receberam aumento de 6%? Quantas greves eu não acompanhei nesta
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Casa por aumento de 6%, de 5%, de 4%? E por que vamos fazer vista
grossa em relação à questão do combustível? É elemento importante no dia
a dia de cada um de nós. Quem aqui não tem carro? Quase todos tem.
Quantos às vezes não se privam de sair com o carro porque não tem
dinheiro para poder pagar o combustível? Quantos aqui presentes não
fazem cota para ir para a Universidade, para ir aos cursos, para poder ir ao
trabalho? Quantos rodízios não tem, e muito mais terão se não fizermos a
nossa parte aqui em relação a isso. Fica aqui o meu apelo, a esta Casa, para
que possa compreender as nossas emendas. Não se trata de nenhuma
afronta a governo, não se trata de nada, apenas a compreensão para um
governo que há poucos dias andava pelos palanques da vida prometendo
que não ia aumentar nada e aqui vem, logo em seguida, nem ainda os
defuntos esfriaram e o que estamos assistindo aqui já é uma maldade sem
limites que o governo está patrocinando aqui nesta Casa. Eu sei, tenho
consciência e, digo, daqui a poucos minutos a minha emenda será rejeitada,
porque o governo tem maioria. E daqui a poucas horas, vocês podem ter
certeza, que vai prevalecer o governo. E aí eu digo para vocês: quem vai
pagar o peixe, quem vai pagar o pato, quem vai pagar a fatura do que está
acontecendo somos nós, o povo. O posto de gasolina, pode ficar a certeza
disso, que nem um minuto, nem um minuto vai fazer greve, porque eles
repassam a nós. Eu também sou um consumidor, a Assembleia não nos dá
combustível. É isso que estamos falando. Eu quero desejar boa sorte nessa
votação e boa sorte ao povo do Maranhão, que eu sei que tem o governo
que merece, mas que precisa, na verdade digo a vocês, rejeitar. Olhem a
França o que está acontecendo, o Presidente Emmanuel Macron reduziu,
e não foi por causa do Congresso, foi por causa de vocês, o povo organizado
que fez isso. Sucesso, então.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço à galeria que não se manifeste aplaudindo ou vaiando. Senhoras e
senhores, esta Assembleia tem um regimento e vocês precisam respeitá-lo.
Nós não permitimos, não é permitido pelo regimento manifestações de
aplausos e de vaias. Vocês podem se manifestar de forma silenciosa como
vinham fazendo para que a sessão transcorra com normalidade. Agradeço
a compreensão de todos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
solicito a V. Ex.ª para encaminhar pelo Bloco Independente, o Deputado
Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Max, o Deputado Braide encaminhou pelo bloco.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Não, o César Pires
que encaminhou, deputado. Ele é de outro bloco. Eu estou pedindo para
encaminhar pelo Bloco Independente. O Deputado Braide ainda vai
encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência tem cinco minutos sem
aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - O Deputado
Wellington vai encaminhar pelo bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, demais membros da Mesa, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, internautas, telespectadores que acompanham pela TV
Assembleia, galeria hoje ocupada pela representatividade popular, sejam
todos bem-vindos à Casa do Povo, que Deus estenda as suas mãos
poderosas sobre o estado do Maranhão. Estamos vendo, na manhã de
hoje, na verdade é a tentativa do governo em respirar. Uma gestão que está
à beira do abismo, uma gestão que mostra o desgoverno comunista nos
dias atuais, com a falta de geração de emprego, a manutenção dos empregos
que já existem porque muitas empresas já estão quebrando, estão falindo,
prova disso é a quantidade de empreendimentos, de lojas, de salas para

alugar e vender em toda a extensão da Avenida dos Holandeses, por exemplo,
na Avenida Castelo Branco, empresas que fecharam, que deixaram de
contribuir para o Estado, de colocar o pai de família para levar o seu
sustento para casa porque, quando a empresa fecha, dificilmente os
funcionários são absorvidos por outra empresa. No momento de recessão,
no momento de crise, principalmente de crise econômica, senhoras e
senhores, muito mais grave é a crise política, é a crise ética na qual o Brasil
está inserido. E a população, a sociedade espera muito mais de nós,
parlamentares, muito mais, porque muitos que estão aqui talvez não sintam
no bolso os impactos do pacote de maldade do Governador Flávio Dino,
talvez não sintam, mas perguntem para uma senhora, uma empregada
doméstica, uma dona de casa que luta diante de todas as dificuldades para
colocar o sustento na sua mesa, para mandar o filho para a escola, para
pagar o transporte coletivo. As dificuldades que passam as pessoas mais
pobres do nosso país e do nosso Estado, já não têm uma saúde pública de
qualidade, uma educação pública de qualidade, um transporte sucateado e
que o efeito cascata vai para tudo e para todos. O aumento hoje da gasolina,
do combustível vai para tudo e para todos. Eu fico a observar dois lados da
galeria, o Brasil ficou assim dividido, hoje na Assembleia Legislativa temos
dois lados. E aí eu fico me perguntando: As pessoas que estão aqui e que
são a favor do aumento, será se é verdadeiro? Será se é da consciência de
cada um? Os malefícios não vão atingir o bolso de vocês, da casa de vocês?
O que os trouxeram até a Assembleia para apoiar um aumento de impostos?
O que está por trás disso? O por quê ser a favor do aumento de impostos?
Afundar ainda mais na pobreza os maranhenses? Porque o Maranhão
aumentou a quantidade de pessoas na miséria, não só na capital como em
todo o Estado, a não ser que tenham alguns de vocês que não são do Estado
do Maranhão, que não são maranhenses, e que não vivenciem essa realidade
de quem está lá no Coroadinho, no Anjo da Guarda, na Cidade Olímpica,
na zona rural, no interior do Estado. O estado do Maranhão é um dos
estados que mais têm pessoas que são socorridas pelo Bolsa Família, e aí
fica o questionamento: Como que pode uma pessoa ser a favor do aumento
de impostos? E mais ainda, em 2016, o aumento de imposto veio para
quê? Para tapar o rombo, o buraco, das eleições de 2016. E agora novamente
para tapar o buraco nas eleições de 2018? Não é esse o Brasil que nós
queremos. Não é esse o nosso Maranhão que nós queremos

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Nós
queremos, sim, com mais transparência e queremos, sim, não é arrocho
salarial, não é arrojo dos impostos. Nós queremos, sim, é a geração de
emprego e renda. Queremos oportunidade para os nossos jovens. Nós
queremos, sim, um Maranhão que cresça, não é um Maranhão que esteja
atolado em dívidas e que um governador que tem uma péssima gestão e que
tenta prejudicar os mais pobres em detrimento dos mais ricos. Essa conta
vai sobrar para dona de casa, para o pequeno empresário, vai sobrar para
o estudante, vai sobrar para aqueles que não têm, não têm, Senhor
Presidente, eu vou concluir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vai
quebrar sabe para quem? Contra aqueles que a gente luta todos os dias que
para conseguir uma consulta tem que chamar ou pedir a um vereador, a um
secretário, ou alguém que esteja ligado à política. E aqueles que não têm?
Que não estão em cargos comissionados? Que não têm amizades? Que não
têm o QI? Que não têm quem indique?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Quem
está falando isso é um Deputado que não tem cargos no governo. Que não
tem emendas parlamentares...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- Deputado Wellington V.Exa. terá outros momentos para discutir, por
favor, conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou
concluir. Senhor Presidente. O impacto do aumento da gasolina e do diesel
quem vai sofrer é aquele que muitas vezes é enganado, é ludibriado nas
eleições com a falsa propaganda, com a propaganda enganosa, com a
propaganda mentirosa. Para concluir, por que o Governador Flávio Dino,
durante a eleição, não veio dizer para todos os maranhenses que iria aumentar
os impostos e que iria agora tirar dos mais pobres para dar para os mais
ricos? Era o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, nós vamos votar agora o destaque do Deputado
César Pires, destaque à Emenda Nº 02. E peço a atenção de todos para a
forma de votação. Vou só explicar e, em seguida, colocarei em votação. Os
deputados que forem favoráveis ao destaque deverão permanecer sentados.
Os que forem contrários ao destaque deverão ficar de pé. Senhores
deputados, em votação. Deputados que aprovam o destaque permaneçam
como estão. Os que forem contrários queiram ficar de pé. Rejeitado o
destaque. Segundo destaque à Emenda nº 10, também de autoria do
Deputado César Pires. Deputado César Pires, V. Exa. tem 5 minutos para
encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, meus pares, jornalistas aqui presentes,
liderados pela nossa querida Jacqueline Heluy. Senhores, é mais uma
emenda nossa que vocês vão imaginar assim: “Mas que luta inglória”. Não
é não. É uma luta que volto a reafirmar. Cinco minutos depois a gente perde
aqui, mas, pelo menos, eu faço um alerta para vocês em relação a isso. Eles
colocam o diesel, retiram o diesel, na verdade, do FUMACOP, no meu
projeto, para que o diesel caia 2%. Porque eles dizem que colocando lá não
é elemento essencial. E por não ser elemento essencial, não pode ter os 2%
de aumento. Só que eu pergunto para vocês: desde quando o óleo diesel
para pobreza, para o FUMACOP, desde quando óleo diesel para quem
vai arar uma terra, desde quando óleo diesel para quem tem um carrinho
movido a diesel que trabalha, um caminhão que carrega madeira, um
caminhão que faz, vamos supor, o escoamento das produções e não precisa
de óleo diesel, é 2%. Volto a reafirmar, 2% é algo extremamente importante
em uma crise econômica. Se você tem hoje um milhão de reais no banco,
você só ganha 0,6%, nada mais do que isso. Daí você começa a compreender
a importância de não ter nada 2%. Às vezes nós somos chamados de
miseráveis quando deixa de comprar uma água de dois e compra de três.
Gente, aquilo é 50% de aumento. É 50% de aumento! Se você tem algum
dinheirinho na poupança, fique certo que o banco não lhe paga mais do que
0,6%, como que aumentar 2% não é muito? Portanto, volto a reafirmar,
retire o diesel do FUMACOP para que ele não sofra o aumento, para que
ele ganhe os 2% em relação a isso. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, vamos apreciar agora.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– Se V. Exa permitir orientar pelo Bloco Independente, o Deputado
Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vai encaminhar pelo Bloco Independente o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
população do estado do Maranhão que acompanha esta histórica sessão
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Histórica e fatídica

sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Não podemos
viver as nossas vidas e olhar para o nosso passado e ter vivido em brancas
nuvens e, principalmente, como se nada estivesse acontecendo. Em 04
anos como Deputado nesta Casa, eleito pelo voto consciente, voto limpo,
voto honesto e mais uma vez reeleito para representar a sociedade, o povo
maranhense nesta Casa, com voto limpo, com voto honesto, com voto
sem dinheiro público de Secretaria, de Prefeitura, de Governo do Estado,
então tenho independência para falar. Não sou dinista nem sou sarneysista,
sou o Deputado Wellington do Curso, Deputado Wellington do Povo,
Deputado Wellington que defende a sociedade e que defende a população.
E fica aqui um questionamento diante desses 04 anos de experiência na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a nossa luta em retardar,
em tentar sensibilizar, em trazer luz para a discussão e, principalmente,
para a consciência dos nobres pares, nobres parlamentares para algo que
não é bom para a sociedade, que vai prejudicar a sociedade. E em Provérbios
29:4, não sou eu que estou dizendo, é Deus que nos ensina, no Provérbio
29:4: quando o governo é justo, país, o Estado, o município tem segurança,
mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça,
o Estado acaba em desgraça, o município acaba em desgraça. Mas quero
mandar um recado para o Governador Flávio Dino, que poderá sim talvez
acabar em desgraça a sua gestão, o seu governo, não o estado do Maranhão.
O estado do Maranhão é muito maior do que o comunismo, o estado do
Maranhão é muito maior do que a vontade de poucos, o estado do Maranhão
é dos maranhenses. Poderemos até ser derrotados na manhã de hoje porque
a máquina do governo é poderosa. Seremos com certeza “tratorados”,
seremos com certeza vencidos, vamos lutar até o limite de nossas forças na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mas queremos destacar
para o Governador Flávio Dino que a Assembleia Legislativa não é puxadinho
do Palácio, não é anexo do Palácio. Na nossa Constituição Cidadã de 88,
caro e nobre parlamentar Deputado Edivaldo Holanda, que nos honra com
sua presença na atual legislatura e é ex-Constituinte, V. Ex.ª estava lá nas
discussões e apostou a sua assinatura na Constituição Cidadã de 88 que
estabelece que o poder emana do povo, é para povo, é por ele e é para ele
que nós estamos aqui. A Constituição de 88, em seu artigo 37, fala que tem
que ter moralidade, transparência e impessoalidade no serviço público,
mas o que nós observamos em toda a gestão do Governador Flávio Dino
não é a economia, é o que se gastou com aluguéis camaradas, não é economia,
é o que se gastou com propaganda enganosa e propaganda mentirosa ao
longo dos quatro anos. Não é economia, pois em momento algum reduziu
a quantidade de secretarias, de cargos comissionados em detrimento de
concursados, que contribuem para a Previdência do Estado. Quando se é
comissionado, quando se é cargo em comissão, vai sim contribuir para o
INSS ou para a previdência privada, não para o Estado do Maranhão que
deixa de arrecadar. E o governador tem que fazer o quê? Tem que meter a
mão no pote, tem que meter a mão no dinheiro dos aposentados. Só que
todos os servidores públicos têm que acordar, porque os servidores públicos
de hoje serão os aposentados de amanhã. Então, vejam, senhoras e senhores,
uma gestão fadada ao fracasso, que só não quebrou de 2016 para 2018
porque meteu a mão no pote e a mão no pote do contribuinte, a mão no
pote do mais pobre e agora, em 2018, depois de toda a farra eleitoral, de
toda a farra na campanha eleitoral, vem dizer que está quebrado, que está
em crise e mais uma vez quem vai pagar por toda a campanha milionária,
por todo o engodo, por toda a enganação, por toda a mentira, mais uma vez
é o pobre maranhense. Votamos SIM, a favor da emenda, a favor do
destaque. Votamos SIM em defesa dos deputados que conseguiram a
aprovação por fazerem parte da CCJ, mas contra as nossas oito emendas
por não poderem fazer parte, porque não somos da CCJ. Votamos contra
o aumento de imposto e vamos votar mais uma vez contra o aumento de
imposto, em defesa da população, em defesa da sociedade. Que Deus
abençoe o estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos agora apreciar o Destaque
n.º 239, aliás, o Destaque n.º 10, o destaque à Emenda n.º 10, de autoria do
Deputado César Pires. Senhores deputados, os deputados que aprovam o
destaque permaneçam como estão, os que forem contrários queiram ficar
de pé. Destaque rejeitado. Senhores deputados, o último destaque. Destaque
à Emenda n.º 019/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Deputado
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Braide, Vossa Excelência tem cinco minutos para encaminhar pelo Bloco
Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,
galeria, internautas que nos assistem, telespectadores da TV Assembleia.
Senhor Presidente, nós iremos discutir este projeto de lei 239/2018 hoje,
as oportunidades que vier a esta tribuna de maneira técnica e não política,
iremos discutir e mostrar a perversidade, a maldade do Governador Flávio
Dino quando a pôs a usa assinatura nesse Projeto de Lei 239/2018. Iremos
ter a oportunidade de mostrar a perversidade que ele está fazendo na
cobrança de IPVA. Iremos mostrar a perversidade que ele está fazendo a
aumentar o diesel, a gasolina, e uma série de itens. Iremos mostrar a
perversidade ao retirar os incentivos fiscais de diversos comerciantes
maranhenses que lutam para sobreviver. Vocês devem lembrar aqui, Senhores
e Senhores, que, há algum tempo, o Governador Flávio Dino editou uma
medida provisória dando uma série de incentivos aos chineses que queriam
vir implantar a siderúrgica. Vocês sabem quanto é que os chineses iam
pagar do IPVA dos carros que trabalhassem lá? Zero. Nada, nada de IPVA.
Mas aqui no projeto de lei ele está aumentado para 20%, de 2 para 20, eu
quero dizer, Senhoras e Senhores, que este projeto do Governador é um
engodo e eu vou mostrar isso, daqui a pouco, quando voltar, as partes que
o governador alega que são projetos para o bem da população, nenhum diz
como vai acontecer, só diz que quer que a Assembleia aprove para ficar
criado, é claro que os deputados vão votar favoráveis, mas quando o
governador quer criar algum programa que é importante ele não manda
projeto de lei para esta Casa, ele edita Medida Provisória que tem força de
lei e caráter de relevância e urgência, e para quê ele mesclou o Projeto do
aumento de impostos aqui com algumas medidas que alguns deputados
vão subir aqui para defender? Para dizer que é um pacote anticrise. Agora
me responda uma coisa: Como é que você quer combater uma crise
aumentando o imposto dos itens que são mais essenciais na vida de cada
um? Mas nesse caso, Senhor Presidente, venho a esta tribuna pedir a
aprovação de um destaque de minha autoria, de uma emenda que apresentei
à Comissão de Constituição e Justiça que passa a isenção das motocicletas,
do IPVA das motocicletas, até cento e vinte e cinco cilindradas, e vou
explicar porquê e repetir, o governador foi juiz, o governador é advogado
e eu não sei onde é que ele estava com cabeça que assinou um projeto
dando isenção para motocicletas até de cem cilindradas, quando a partir de
2017 já não se fabricam mais motocicletas de cem cilindradas, as motocicletas
que ele colocou na propaganda, e vocês pesquisem para ver se o que eu
estou falando é verdade ou não, que a BIS e a POP têm 110 e 125 cilindradas.
Ainda teve um deputado da base que teve a correção de apresentar uma
emenda elevando a 110, mas não existe propaganda pela metade, se ele
está dizendo que são essas motocicletas que vão ter a isenção de IPVA,
estou apresentando uma emenda para que vá até 125 cilindradas, ou o
projeto não é bom? Ou o projeto do governo não é para ajudar aqueles que
são donos das motocicletas? E é por isso, Senhor Presidente, que peço
aqui a aprovação desse destaque que nesse momento faço. É para a minha
emenda que leva a isenção do IPVA para as motocicletas até 125 cilindradas.
Se não for assim, senhoras e senhores, ele vai ter que apagar todas as
propagandas das redes sociais dele, porque ele vai está mentindo. Porque
a isenção não vai ser de acordo com os modelos que ele está dizendo.
Quem quiser basta tirar essa dúvida. Veja os dois modelos de motos que
estão sendo colocados na Propaganda do Governo e vejam quais são as
cilindradas que elas são fabricadas hoje, 110 e 125. E agora está aqui,
Senhor Presidente, a emenda de minha autoria que tem a contribuição de
vários outros Deputados que não puderam apresentar na Comissão para
elevar a cilindrada até 125 cilindradas. E por que eu faço essa observação?
Porque agora, senhoras e senhores, vocês telespectadores da TV
Assembleia, vocês que estão na galeria e na imprensa, que nós vamos ver
quem é a favor do povo e quem não é. Agora é que nós vamos ver se esse
projeto é para beneficiar a população, ou é disfarçado para aumentar a
gasolina, o diesel e retirar incentivos do comerciantes. Portanto, aqui,
Senhor Presidente, em respeito a cada um dos que nos assistem, a cada um
dos que saíram das suas casas, dos seus municípios para acompanhar essa
votação, eu peço a votação nominal de cada deputado em relação a este
destaque. Eles têm o direito de saber quem será contra a isenção do IPVA
para os motociclistas que têm veículos até 125 cilindradas. Como se diz na

gíria, Senhor Presidente: agora chegou a hora da verdade. Eu peço a votação
nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, eu peço silêncio à galeria. Senhores deputados e
senhoras deputadas, nós vamos apreciar o requerimento verbal do
Deputado Braide. O requerimento dele, V. Exas. Escutaram, é no sentindo
da votação ser nominal. Nós vamos apreciar agora o requerimento verbal.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Com base
em nosso Regimento Interno, eu já peço a V. Exa. que, após o resultado da
votação, já seja declinado os nomes dos que votaram contrário ao
requerimento de votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, os deputados que forem favoráveis ao requerimento
do Deputado Braide permaneçam como estão. Os que forem contrários
fiquem de pé. Requerimento rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Queria que
V. Ex.ª citasse, Senhor Presidente, os deputados que votaram contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Requerimento rejeitado com os votos contrários dos Deputados Ricardo
Rios, Fábio Macedo, Zé Inácio, Rafael Leitoa, Rogério Cafeteira, Glalbert
Cutrim, Dr. Levi Pontes, Marcos Caldas, Edson Araújo, Cabo Campos,
Edivaldo Holanda, Paulo Neto, Hemetério Weba, Júnior Verde, Deputado
Cutrim, Deputado Bira, Deputada Valéria, Deputada Francisca. Creio que
tenham sido esses, e o Deputado Antônio Pereira, Deputado Marco Aurélio,
Deputado Stênio, Deputado Neto Evangelista. Em votação o destaque.
Senhores deputados, senhoras deputadas, os deputados que forem
favoráveis ao destaque permaneçam como estão. Os que forem contrários
queiram ficar de pé. Destaque rejeitado. Peço a atenção de todos porque
agora nós vamos iniciar a discussão das emendas. São duas emendas e a
primeira Emenda n.º 003, de autoria do Deputado César Pires. Está inscrito
para discutir o Deputado Adriano Sarney, o único orador inscrito para
discutir. V. Exa tem 10 minutos para discutir.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados
e Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, retorno mais
uma vez a esta tribuna para discorrer sobre a emenda do Deputado César
Pires. Esse Projeto de Lei, como eu já disse anteriormente aqui, é um
verdadeiro Frankenstein, porque ele trata de inúmeros assuntos: aumento
de impostos, restrição de incentivos a empresas que beneficiam o minério
de ferro no Maranhão, aumento de multas, aumento de juros, questão do
IPVA que foi dito agora pouco, enfim, é um Projeto de Lei que é
completamente inconstitucional. Este Projeto de Lei que, se aprovado
nesta Casa, terá um segundo turno e esse segundo turno na Justiça do
Estado do Maranhão. Nós vamos entrar, o Partido Verde com uma ADIN
no Tribunal de Justiça, para que a gente possa reverter um projeto
inconstitucional. E pasmem, pasmem, projeto inconstitucional esse de
autoria de um Governador, ex-juiz federal. Será que no curso dele de
Direito ele não aprendeu como fazer um projeto de lei que seja
constitucional? Será que esse juiz que está aí, o comunista que está acabando
com o estado do Maranhão, o comunista que está fazendo com que a nossa
economia que antes, há quatro anos, crescia mais do que a média nacional
e hoje está pior do que a média nacional! Qual o argumento? O argumento
é a crise econômica? Não senhores, o argumento não é crise econômica,
porque se fosse a crise econômica nós estaríamos na mesma situação da
média nacional. Mas nós estamos piores do que a média nacional sendo
que o Maranhão antes crescia acima da média nacional. É um governo de



QUINTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
propaganda. Gastam-se duzentos milhões em propaganda e agora... gastam
duzentos milhões em propaganda... não me faça ri, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço silêncio à galeria para garantir a fala do Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – “O Presidente
do Brasil vai acabar com o nosso país”. Mas desses duzentos milhões foi
bem lembrado, parte integrante desses duzentos milhões foi gasto em uma
empresa de Brasília para fazer propaganda para o governo do Estado em
Brasília, a nível nacional, para fazer com que o Governador comunista que
está aí, em declínio, porque nós todos sabemos que a esquerda brasileira
está afundando no nosso país. Nós todos sabemos que a nova política aqui
representada pelo MBL, representada pelo Novo que está aqui presente,
é o futuro do nosso país, é o futuro do Maranhão. E daremos força, 100%
a essa corrente, que é a corrente do bem, a corrente da eficiência. Vamos
sim dar eficiência ao Governo do Estado. Agora há pouco, eu estava
conversando com líderes de entidades empresariais, o Governo do Estado
vai aumentar os impostos e aí depois vão nas empresas, nas microempresas
onde as pessoas geram emprego no Maranhão, buscam a independência, a
independência da máquina governamental, e o Procon vai para cima, vai
para cima do empresário. E o que o empresário tem que fazer? O empresário
tem que dar eficiência à sua empresa, mas nessa eficiência ele também
pode demitir funcionários. Por que o Governo do Maranhão não dá
eficiência à máquina pública? Por que o Governo do Maranhão não dá
eficiência e corta na Comunicação e na própria carne? Por que tem que
transmitir os erros que ele fez para a população? Por que não corta nos
seus próprios custos em vez de pegar a cada dia que passa da população
com aumento de impostos? Porque quem paga a conta no final é a
população. Vamos discutir a política, vamos discutir a política nova, vamos
discutir novas formas de fazer política e gestão pública, vamos discutir
desenvolvimento. É isso que nós precisamos discutir e não ficar aqui com
ideologismo barato, porque é só isso que a esquerda sabe fazer: ideologismo
barato. Então, amigos e amigas, este detalhe da emenda do grande Deputado
César Pires, o deputado que já foi reitor, um deputado que já tem história
no Maranhão, já foi Secretário de Estado, que conhece a verdade e conhece
os caminhos, altera parte desse Frankenstein que é esse PL que está aí do
governador comunista. O que o governador quer fazer agora? Uma multa
de IPVA. Quando você não tem a condição de pagar esta multa, está
apertado em casa, os impostos estão muito altos, o que você pagava
antigamente? Você pagava 2% do mês que você faltou o pagamento e
pagava 1% nos meses subsequentes. O que os governistas querem aprovar
hoje nesta Casa? 10% de multa no mês, no mês do atraso, e mais a taxa
Selic nos meses subsequentes. Isso que o governo quer? Tirar daquele que
já está sem dinheiro até para pagar o IPVA! Por que o governo não corta,
já falei da comunicação, mas tem toda uma estrutura grande comandada
pelo senhor Marcio Jerry, que é deputado federal eleito, uma estrutura que
se chama articulação política. Existem no interior do Maranhão centenas
de cabides de emprego da articulação política, ex-políticos, filho de políticos,
gente que está na estrutura do Governo do Estado do Maranhão, que tem
salário alto, que tem carro do Governo do Estado e que não faz absolutamente
nada pelo desenvolvimento do nosso Estado a não ser politicagem. É para
isso que o povo do Maranhão, é para isso que vocês querem aprovar esta
lei irresponsável? É para dar mais dinheiro para bancar essa estrutura
política, essa estrutura ineficaz que existe no Estado do Maranhão? Agora
acabei de receber uma reclamação de uma moça humilde que já está há três
meses sem receber pagamento, três meses sem receber pagamento. Ela é
funcionária de uma terceirizada do Governo do Estado do Maranhão, o
governo não está pagando os terceirizados, por quê? Porque tem outras
prioridades. O governo está acabando com o Fundo dos Aposentados, o
FEPA, que é uma reserva para os aposentados e pensionistas, que é uma
reserva até mesmo para aqueles que nem fizeram concurso público e vão
receber lá na frente. Este fundo há três anos tinha mais de um bilhão de
reais, como se fosse uma poupança, e o governo pagava isto com o Tesouro.
Como o governador quebrou, porque ele teve que fazer campanha suja e
gastar dinheiro público durante a campanha eleitoral, e gastou milhões
fazendo obras eleitoreiras e gastando em comunicação e articulação política,
o que ele fez? Este fundo de mais de um bilhão de reais para os aposentados,
mês passado, tive a informação oficial, que está com, pasmem, R$ 79

milhões, de setembro para outubro, o Governo do Estado sacou mais de
R$ 100 milhões para pagamento de aposentados, dinheiro este que deveria
ter saído do Tesouro Estadual e não do fundo, da poupança dos
aposentados. Eu duvido se aqui nesta Casa, mesmo aqueles que estão aqui
pela ordem do governo e que estão a favor deste projeto de lei maléfico
para todos os maranhenses e inclusive para eles mesmos, concordam com
que o Governador Flávio Dino está fazendo que é de retirar do fundo dos
aposentados o dinheiro para o futuro dos servidores do Estado do
Maranhão. Eu duvido, se alguém aqui ou algum maranhense está de acordo
que o Governador Flávio Dino está retirando da EMAP mais de R$ 200
milhões, para cobrir caixa e benefício do governo. Atitude essa que vai
repercutir na perda da concessão do Porto de Itaqui, o porto hoje é uma
concessão do Estado do Maranhão, e eu concordo que seja, foi uma vitória
de todos os maranhenses ter a concessão, foi a vitória de todos os
maranhenses ter o EMAP, foi a vitória de todos nós, maranhenses, mas
agora o Governador irresponsável, ditador, comunista, está entregando o
porto de volta ao Governo Federal. E aqui, não canso de repetir as
irregularidades que está cometendo também nos fundos de várias outras
instituições estaduais como o do meio ambiente, agora há pouco veio um
Deputado, que para mim nada representa, aqui nesta Assembleia, tanto
não representa que não conseguiu se reeleger e veio me atacar pessoalmente
aqui. Não vou, Deputado Marcos Caldas, cair nessa sua armadilha, porque
V. Exa. não representa nada para mim e nem para o povo do Maranhão.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço silêncio à galeria. Senhores Deputados, encerrada a discussão. Para
encaminhar a votação, inscrito o Deputado César Pires, por cinco minutos.
O Deputado César é o autor da Emenda nº 003.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Galeria, imprensa, senhores
servidores, meus pares, telespectadores que nos assistem. Galeria, eu
queria pedir um pouco da compreensão de vocês antes que eu entrasse na
essência do meu projeto. Eu quero dizer a vocês, e fiz um compromisso
comigo mesmo, de nunca citar nada aqui nesta Casa que não tivesse um
rodapé, que não fosse uma ilação, que não fosse um pensamento ou uma
tendência política minha, mas que respeitasse os órgãos que patrocinam as
informações. Eu me refiro ao IBGE. O IBGE diz que a metade da população
do Maranhão ganha abaixo de R$ 406,00. Ele diz também que 12,7% dos
maranhenses vivem em extrema pobreza, ou seja, ganham apenas R$ 85,00
por mês. É o pior estado da federação em termos de pobreza. E vem
aumentando gradativamente, apesar do alardeado que é feito, das
publicizações que são feitas. Mas o resultado sempre é pífio. E se alguém
contestar da esquerda contra mim que faça, mas faça em relação ao IBGE,
porque é isso aqui que o IBGE diz. E é justamente nesse cenário
apocalíptico que vive o Maranhão que o Governador traz para cá esse
pacote da maldade. E posso dizer a vocês que a ponta da cadeia de consumo
somos nós consumidores e a nós recai o ônus de tudo que é feito de bom
ou de ruim. O projeto do Governador no Código Tributário diz aqui para
nós que se você esqueceu uma conta, suponhamos, de R$ 100, quando
chegar no final do mês você paga apenas 2%. A partir do 30º dia você
começa a pagar aqueles 2% mais 1% nos meses subsequentes. Se nós
agregarmos tudo isso, vão se passar aí dez meses para que você possa
chegar em média a 20%. O que o Governador faz para enganar a gente e
ludibriar a consciência de muitos que votaram nele? Ele bota R$ 0,33 por
dia. Vamos acompanhar o raciocínio: cem reais, R$ 0,33 por dia. Mas eu
atrasei os dois dias. Dos meus cem reais, R$ 0,66. Mas eu atrasei três dias,
R$ 0,99. Até aí tudo bem. Está abaixo dos 2% que seria. Mas quando você
passa para 10 dias, você já está em quanto? 3.3%. Se você passa aí um
mês, você já tem 9.9%. Ou seja, você pagava 2 e vai passar a pagar 9.9.
Num Estado de extrema pobreza. Aqui o sujeito ganha R$ 400, atrasou
uma conta de 100, vocês acham que no meio do mês ele vai pagar? Em 5
dias depois? Não paga. Vai se estender por quanto? Por 30, 60, 90 dias, até
que chegue a 20%. É isso que nós estamos contra. E que alguém do
governo diga que é o contrário do que está posto aqui. Que alguém diga que
o Maranhão não vive 50% abaixo de R$ 400. Entre com uma ação contra
o IBGE. Quem tiver dúvidas, agora no smartphone, acesse o IBGE, porque
está lá. Num cenário de pobreza absoluta de 12.7, que era há quatro anos
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atrás 8.2, aumentou para 12.7. Mas ninguém diz que foi pelos pacotes
subsequentes de maldades que nós convivemos aqui. Isso não é ilação.
Isso não é tendência política. Isso são fatos que devem ser combatidos
com cientificidade e não com empirismo ou com uma vontade de fazer a
derrocada dos tribunos que estão aqui. O Maranhão passa, gente, por um
estado terrível e nesse estado terrível o que vejo é o governo aumentando
imposto. Sem perceber, aparentemente, numericamente você vê 2%.
‘Beleza, 30 dias eu pagava 2%, eu vou atrasar dois dias e vou pagar R$
0,66, esse governo é o bom’, mas vá ver em média quantos dias você atrasa
de uma conta? Quantas vezes alguém foi a uma Caema ou em uma Cemar
negociar? Renegociar! Gente, é isso que estamos querendo combater. Eu
não vejo aqui ninguém dizer por que é contra porque é contra o governo,
não se trata disso. Nenhuma oposição é meramente oposição, mas é uma
oposição que tem consciência do papel que exerce, tem consciência do
esclarecimento e que não há como discutir os fatos porque aqui não é um
pensamento meu dizer que o governo está quebrado, que o governo está
botando o Maranhão cada vez em pobreza, não sou eu, é o IBGE, é o
instituto oficial do Brasil que mensura, que mede o comportamento da
sociedade, sobre valor econômico também, mas também sobre IDH. IDH
lá atrás que o governo prometeu, ainda nos princípios das suas campanhas
políticas, desse mandato em vigor, prometeu diminuir. Está aumentando a
pobreza. E nesse campo da pobreza quem atrasa a conta é quem não tem
dinheiro. E é sobre a pobreza que o Governador está levando a um massacre.
E é por isso, Presidente, que eu peço aos meus pares aqui a compreensão,
eu estou dando o rodapé, eu prometi que não faria nada sem rodapé. Tem
rodapé! Quem disse que o Maranhão não é o pior Estado Brasil hoje na
pobreza, que o Nordeste é o pior do país, que Santa Catarina é o melhor
Estado do país, todo mundo sabe disso! Mas no Maranhão está aumentando
e não pode debitar o ônus em gestões passadas, como é de praxe daqueles
que são fascistas em relação a isso. Então Senhor Presidente, nesse cenário
peço aos meus pares que observem a minha emenda, que ela não está
subtraindo nenhum centavo do Estado, porque se ele diz que é bom, por
que ele não volta para o status quo que era? Não é não. Gente, largar de
ganhar 2% para ganhar 10% ao mês de uma pessoa que já vive nos extremos
da vida é muito cruel. É cruel! Não é um gesto contra a oposição, contra
meu Partido não, é um gesto contra o povo. E eu vou desafiar aqui este
Plenário, a galeria, quem está me ouvindo, quem está me escutando, quem
está me vendo que diga que o IBGE não disse isso, que diga que o projeto
de lei não contempla esse tipo de coisa. Senhores, a sorte está lançada.
Povo unido, povo forte, governo fraco; mas povo desunido nada seremos.
Vamos lutar para que tudo dê certo. Parabéns pelas mãos, por tudo. Não
se preocupem não, ovacionar não é vergonha quando se diz a verdade.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
Presidente, queria usar da palavra pela liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Pelo Bloco Unidos pelo Maranhão?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- V. Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
volto a esta tribuna, foi falado aqui no nome do Deputado Marcos Caldas
e quando se fala em impostos, se fala em projeto e eu vejo o deputado aqui
fazendo defesa, defesas essas que talvez não tenham conhecimento da
história do nosso Estado. O príncipe da oligarquia, Deputado Adriano
Sarney, não quis me responder, claro, é indefensável, ele não tem como se
defender do que eu disse aqui porque eu tenho como provar. Agora, ele fala
do Fundo de Previdência que não tem mais dinheiro e esquece que sua tia
pegou 40 milhões do Banco do Estado para colocar no Banco Santos, que
quebrou e nunca devolveu dinheiro para o Estado. Este dinheiro daria para
ajudar a pagar muitos aposentados, e isso há quantos anos? O dinheiro que
vem sendo mal investido durante décadas e décadas e os estudos já diziam
que em 2017 o dinheiro não ia dar. Agora querer botar culpa no governo
que assumiu há menos de três anos, porque o dinheiro ia acabar em 2017,

mas ele vem conseguindo para que possa pagar até 2018, nós não aceitamos.
Ele diz que eu não me elegi. Olha, deputado, eu assumi o terceiro mandato,
já fui eleito duas vezes sem ter padrinho político. Eu não sou filho do
poder. E aí V. Ex.ª diz que eu não me elegi porque sou incompetente. Então
a sua tia é incompetente porque não se elegeu também e o seu pai é
incompetente porque não se elegeu também, porque o seu pai e V. Ex.ª são
filhos do poder, sempre se elegeram às custas do poder, porque todo
mundo sabe no Maranhão que, na hora que perder o poder, perde a eleição.
Perdeu pai, perdeu tia, perdeu prima, só não perdeu o mandato porque o
pai ainda tinha e usou o dinheiro. Agora, eu não tenho padrinho político,
não tenho rabo preso, eu sou deputado e hoje suplente que assumi, mas já
tive dois mandatos diretos, já fui vice-presidente, exerci a presidência,
assumi o governo em exercício, mas venho de família humilde, comecei a
vida como vendedor de livro, não comecei a vida com o meu pai me dando
de presente um mandato de deputado, usando o dinheiro público, o dinheiro
da Secretaria do Meio Ambiente, que vocês usaram mais de 60 milhões de
reais que estavam depositados na secretaria. Isso você não conta porque
disso você não pode se defender. Mas eu estou aqui para que a gente possa
debater, caso você queira. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington para encaminhar pelo Bloco Independente por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, a Emenda Supressiva n.º 003, do
Deputado César Pires, na verdade também foi apresentada pelo Deputado
Wellington e não teve a apreciação pela CCJ por não fazermos parte da
CCJ. Sou suplente da CCJ, então não tive a oportunidade de destacar, mas
eu tenho pelo menos cinco minutos pra tentar mostrar para sociedade o
que é que o governador tenta fazer e descaradamente utiliza a mentira
como pano de fundo. Fica suprimida Alínea D, do Inciso 2, do Artigo 1º do
Projeto da Lei em Epígrafe e fica suprimido o Inciso 4 do Artigo 2º do
Projeto de Lei em Epígrafe e a alteração também da Emenda para suprimir
o Artigo 2º que aumenta a multa de mora por atraso no pagamento do
IPVA. Tornando a multa de mora calculado no percentual de 0,33% no dia
de atraso, atualmente a multa de mora é de 2% no primeiro mês de atraso
e 1% nos meses subsequentes. Então, vejam só, se 2% com o primeiro mês
de atraso para chegar até o teto de 20% levaríamos o quê? 19 meses, o
primeiro mês que são os 2% e mais os 20%, que é a mudança que o
governador Flávio Dino tenta emplacar e que, com certeza, vai emplacar
diante da nossa luta, diante da opinião popular. Mas, vejam, o cidadão que
passa por algum tipo de sufoco, algum tipo de dificuldade ou está
desempregado e ele não conseguiu pagar em dia, ele tem 30 dias com o
juros de 2% e, a partir do primeiro mês, 1% ao mês e ao limite de 19 meses,
ele chega ao teto máximo de 20%. Com a medida do Governador o que que
ele tenta fazer? Ele tenta colocar logo 0,33%, ou seja, em seis dias , sete
dias, para ser mais exato, em sete dias, o cidadão já atingiu os 2% e, num
curto espaço de tempo, ele vai atingir os 20% que, na atual legislação,
Deputado Edivaldo Holanda, o cidadão que está com dificuldades ele teria
o teto de 20% até 19 meses, o primeiro mês com 2% e, a partir daí, dos
meses subsequentes 1% por mês. Então, o teto de 20% elevaria 19 meses
para atingir. Se ele estiver com dificuldade ou desempregado, quem é que
não tenta ou não quer pagar suas dívidas e deixar acumular juros? Mas na
atual legislação ele tem 19 meses com o teto de 20%, a partir de agora não,
ele tem 0,33 ao dia, logo nos primeiros sete dias ele já atinge os 2% que
seriam do mês inteiro, e ele atinge os 20% com uma rapidez que, com
certeza, prejudica, argolando, forçando o cidadão que já está passando por
dificuldades, porque se o cidadão atrasa o pagamento de imposto, o
pagamento de IPVA, não é para fazer graça, não é para fazer birra, com
certeza, ele está passando por algum tipo de dificuldade e o governo não
ajuda. O governo faz o quê? Argola ainda mais com multas, com juros para
prejudicar o cidadão. Agora, vamos trazer à memória quem se prejudica
diretamente. Principalmente é o Governador Flávio Dino. São os seus
secretários, são deputados estaduais, são deputados federais? Claro que
não. Quantos dos jovens que estão aqui que saíram de casa logo cedo e
pegaram o transporte coletivo? Saíram de casa, vieram de ônibus. Vai
aumentar a passagem de vocês. É o efeito cascata. Nos próximos meses
tudo será alterado. Tudo será aumentado por conta do pacote de maldades
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do Governador Flávio Dino. Então, Senhor Presidente, fazemos a solicitação
e a compreensão dos deputados para que possam colocar a mão na
consciência e possam votar pela aprovação da emenda do brilhante
Deputado César Pires, nosso professor, ex-reitor da Universidade Estadual
do Maranhão e que muito honra esta Casa já no seu quarto mandato. Nós
temos aprendido muito com Vossa Excelência. E, ao acatar a sua emenda,
com certeza estamos fazendo justiça diante de um pacote de maldades.
Solicito a benevolência, a compreensão de cada deputado desta Casa para
que possamos aprovar a emenda do Deputado César Pires, que, com
certeza, diante de todo pacote de maldades, vai dar um pouco mais de
fôlego para o mais pobre, para aquele que está em dívida, para aquele que
está desempregado, para aquele que está passando por dificuldades. Era o
que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, colocar a emenda em votação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu pediria
permissão se poderia encaminhar daqui, só para esclarecer sobre esse
ponto do projeto, para que ficasse claro que a gente e os deputados
votassem com mais propriedade, com mais conhecimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rogério, é que já foi pelo Bloco Unidos pelo Maranhão. O
Deputado Marcos Caldas já encaminhou. Então V.Exa. pode fazer esse
esclarecimento logo na próxima.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Só
aproveitando para encaminhar aqui pela rejeição da emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, os deputados que forem favoráveis à emenda
apresentada pelo Deputado César, permaneçam como estão. Os que foram
contrários queiram ficar de pé. Rejeitada a emenda. Senhores e senhoras
deputados, nós vamos apreciar a última emenda, que é a emenda 020, de
autoria do Deputado Eduardo Braide. Está inscrito para discutir o Deputado
Braide, o autor, a favor da emenda. Lembrando que, como se trata de
votação de regime urgência, são permitidas quatro inscrições, sendo duas
a favor e duas contra. Está inscrito para discutir a favor o Deputado
Eduardo Braide, por 10 minutos com direito apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
eu espero que daqui para frente possamos, de maneira muito sincera e
verdadeira, debater cada ponto desse projeto de lei, esse pacote de maldades
encaminhados pelo Governador do Estado, que é o Projeto de Lei 239/
2018. E como bem disse o Presidente aqui, serão feitos encaminhamentos
a favor e contrários a essa minha emenda. Eu quero de início dizer que
estudei durante dois dias esse projeto, desde o dia que chegou aqui quando
tentaram votar na marra na tarde de segunda-feira, até a noite de ontem
quando finalizei essa emenda que subo aqui para defender agora. E fiz com
muito cuidado para retirar do projeto realmente aquilo que afeta direto os
maranhenses. E vou começar com algumas perguntas, para que alguém do
governo possa responder aqui, em relação a esse projeto. Primeira: é
verdade que a gasolina está aumentando de 25% para 28,5%? Porque aqui
o projeto é muito claro quando coloca no percentual, no inciso VII, 28,5%
nas operações internas e de importação do exterior realizadas com os
seguintes produtos: gasolina e vários outros produtos. Faço também um
questionamento, Senhor Presidente, se esse projeto está aumentando o
óleo diesel e o biodiesel? Faço aqui também, Senhor Presidente, a pergunta
sobre a questão do IPVA. A não ser que o Governador assinou um projeto
para cá, e nós estamos votando outro, mas aqui consta a assinatura dele.

Senhoras e Senhores, vocês que são donos de veículos, de motos, de carro,
hoje volto a dizer, a multa quando se atrasa o pagamento do IPVA... e olha
que o nome do projeto é anticrise, para ajudar quem está na crise. E você
ajuda quem está na crise quando você passa a multa de 2% para 20%? Essa
é a primeira pergunta. E você ajuda quem está na crise quando troca os
juros de mora pela taxa Selic na cobrança dos débitos do IPVA? Ora
Senhoras e Senhores, aí para fazer média o Governo do Estado diz que está
isentando as motos de até 100 cilindradas, como foi visto que nem são
mais fabricadas. Quando apresentamos uma emenda aqui para que seja
elevada essa isenção até as motos de 125 cilindradas, que são as que o
governo está botando na propaganda, o governo pede e a base dele rejeita
aqui a inclusão de motos até 125 cilindradas. Mas a maldade não para por
aí, Senhoras e Senhores, mais a frente o projeto de lei do Governador do
Estado, no artigo 9º diz de forma muito clara: ficam revogados os dispositivos
abaixo enumerados, da Lei 7.799/2002, os incisos IV e V, do artigo 87 da
lei. E eu vou ler a V. Exas o que diz esse artigo com esses incisos. Da base
de cálculo do IPVA, a base de cálculo do imposto é: o valor de que trata o
inciso I deste artigo reduzido em 60% na hipótese de veículo novo adquirido
em concessionária ou revendedora localizada neste estado ou por meio de
faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador
destinado à empresa que o utilize como meio essencial ao exercício de sua
atividade econômica. Ora, senhoras e senhores, quem votar contra essa
emenda, que acaba tirando do texto do projeto de lei essa parte que acaba
com esse benefício, vai ajudar a quebrar milhares de maranhenses que
utilizam desse benefício que é reduzir até 60% da base de cálculo do IPVA
quando adquire um veículo novo para o seu negócio. É o pequeno entregador
de água mineral, é aquele que precisa de uma pickup para poder fazer as
suas entregas, as suas vendas, é aquele que utiliza o carro como instrumento
de trabalho. Mas aí, senhoras e senhores, o que o Governo do Estado faz?
Retira desses pequenos comerciantes a redução de 60% na base de cálculo
do IPVA, aumenta a gasolina, aumenta o óleo diesel e ainda tem a coragem
de dizer que esse projeto é bom para o povo maranhense, que esse projeto
faz o bem para o povo do Maranhão, que esse projeto está ajudando o
povo maranhense a sair da crise, senhoras e senhores. Quem é que sai da
crise pagando mais caro na gasolina? Quem é que sai da crise pagando mais
caro no óleo diesel? E aqui o Governador do Estado aumentou o ICMS,
para que vocês tenham uma ideia, dos refrigerantes de 18% para 25%. Ah,
deputado, mas refrigerante é item supérfluo. Ninguém toma! Senhoras e
senhores, quem tenta sobreviver à crise são os ambulantes que estão nas
ruas para sustentar as suas famílias, são aqueles que estão na porta dos
estádios quando tem um jogo, são aqueles que estão na porta dos eventos
para vender bebidas para sustentar a sua família. Todos esses sentirão a
mão pesada do Governo no seu bolso, porque eu lamento, senhoras e
senhores, quem paga imposto não é empresário, quem paga imposto é a
população, é o povo e quem vai sofrer com a aprovação desse projeto de
lei é o povo, senhoras e senhores. E aí, para que não falte nenhum tipo de
reflexão ou de oportunidade de que a sua consciência fale mais alto do que
as ordens do Palácio dos Leões, nós estamos tendo a última oportunidade
de corrigir esse projeto de lei, nós estamos tendo a oportunidade de deixar
aquilo que o Governo diz que é bom e tirar aquilo que é péssimo para a
população. Então, se a intenção da Assembleia é ajudar o povo do Maranhão,
é aprovando essa emenda, porque essa emenda mantém o programa que o
Governo quer criar, que é o Cheque Cesta Básica, essa minha emenda
mantém o parcelamento da multa de trânsito, essa emenda mantém aquilo
que o Governo entende como sendo benefício. E aqui cabe dizer uma
verdade que tem sido exaustivamente falado pelo Governo do Estado. O
Governo do Estado faz a propaganda que 100 mil microempresas serão
isentadas do imposto. Senhoras e senhores, ouçam com atenção o que eu
vou dizer: o que vai ter isenção não é do pagamento do imposto, é a
diferença de ICMS dos produtos comprados em outros estados, mas o
imposto que é o ICMS do estado ela vai continuar pagando pelo Sistema
do Simples Nacional, então a diferença que era 2 e 3%, 1% e meio passa até
a isenção, mas o governo bota na propaganda como se as empresas
maranhenses não fosse mais pagar impostos, senhoras e senhores, eu
nunca viu um governo mentir tanto, eu nunca vi um governo fazer tanta
propaganda enganosa, e aí eu vou dar para vocês a solução, porque aí
podem dizer: Deputado, mas para fazer isso daí precisa retirar dinheiro de
alguma coisa, retira do governo do Estado, e aí eu vou mostrar para vocês
aqui, esses são dados do Portal da Transferência do governo do Estado, o
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atual governo gastou só em propaganda R$ 204.378,676 milhões, senhoras
e senhores, será que não pode cortar o dinheiro da propaganda mais de 200
milhões para poder fazer isso, ora, senhoras e senhores, mas a ânsia do
governo não para por aí, o Orçamento que esta nesta Casa e que será
votado nos próximos dias já tem a previsão do governo para gastar no ano
que vem R$ 63.537,000 milhões em propaganda e aí é muito fácil, o
governo que gasta milhões em propaganda e mete a mão no bolso do mais
pobre quando aumenta a gasolina, quando aumenta o óleo diesel, quando
aumenta itens que são necessários à sobrevivência dos ambulantes, mas eu
vou além, senhoras e senhores, um governo que cria cargos em comissão,
porque quem está em crise não cria cargos, para poder colocar aliados
políticos na estrutura do governo. Quando o Instituto de Previdência foi
criado, e aqui está a lei que criou o Instituto de Previdência, a Lei
Complementar nº 197 de 6 de novembro de 2017, foram criados sessenta
e três cargos em comissão, e, na época, eu apresentei uma emenda para que
esses cargos fossem preenchidos por concurso público e o governo rejeitou
com a sua base aqui. Vocês sabem o que foi que aconteceu ? No dia seguinte
da criação dos sessenta e três cargos em comissão, do Instituto de
Previdência, o Governador baixou um decreto, Decreto de nº 33594 de
2017, sabe fazendo o quê? Remanejando os cargos em comissão do Instituto
de Previdência para a Secretaria de Governo para nomear aliado político. É
assim que se combate crise? Quer dizer que no consumidor, o contribuinte
maranhense, aumenta a gasolina, aumenta o óleo diesel, mas para quem é
do governo dá os cargos em comissão para pagar na conta dos outros que
estão aí. Ora, Senhoras e Senhores, não há nenhuma justificativa para a
rejeição da minha emenda, ela não altera nenhum programa do Governo do
Estado, a única coisa que ela faz é tirar as maldades desse projeto, tirar o
aumento sobre a gasolina, sobre o óleo diesel, sobre os itens, manter o
benefício de redução de 60% para aquele pequeno comerciante que está
iniciando o seu negócio na aquisição de um veículo, de ter reduzido a base
do cálculo em 60%. Senhoras e Senhores, e aqui quero fazer uma justa
observação; a luta que tenho contra o aumento de impostos não é contra
pessoas, é contra as más ideias, é contra as más atitudes do governo, e por
isso que eu tenho aqui, Senhoras e Senhores, requerimento, de minha
autoria, de nº 557, do ano passado, que foi aprovado por unanimidade
nesta Casa. Sabe o que disse esse requerimento? Na forma regimental,
requeiro, após ouvido Plenário, que seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil,
Michel Temer, em nome da população maranhense, manifestando repúdio
à política de aumento de impostos adotada pelo Governo Federal. O
último aumento de impostos que incidiu sobre os combustíveis, a exemplo
da gasolina no valor médio, comprometeu de forma significativa o orçamento
das famílias brasileiras. Eu não tenho governo de preferência. Eu fui eleito
pelo povo, não foi por governo. E a defesa que eu fiz aqui da minha
emenda é estritamente técnica no sentido, Senhor Presidente, de poder
retirar do projeto de lei tudo aquilo que faz mal à população maranhense.
E aí eu pergunto: qual é a desculpa agora que a base do Governo tem para
rejeitar essa emenda? Qual é o argumento que a base do Governo tem para
não aprovar essa emenda se nós estamos mantendo os programas do
Governo do Estado e retirando os aumentos de impostos, retirando aquilo
que beneficia a população maranhense? Fica, portanto, aqui, Senhor
Presidente, o pedido para que essa emenda possa ser aprovada com um
alerta. É a ultima oportunidade antes da votação do projeto que Vossas
Excelências terão de corrigir a maldade do Governador Flávio Dino. Porque
a maldade dele já está feita quando assinou o projeto e encaminhou a esta
Casa. A pergunta é se a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão vai
dizer amém à maldade do Governador...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide, conclua, por favor.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concluo,
Senhor Presidente. Ou se vai votar a favor do povo maranhense. Porque,
senhoras e senhores, não se enganem. O povo não vai esquecer daqueles
que aumentaram a sua gasolina. O povo não vai esquecer daquele que
aumentar o óleo diesel. O povo não esquecerá aqueles que votarem contra
uma série de situações que estão aqui prejudicando a vida dos maranhenses
pelo Governo do Estado. E de já, Senhor Presidente, peço quando do
momento oportuno que possa fazer um encaminhamento da matéria, mas

dizendo da importância de nós aprovarmos essa emenda que corrige esse
projeto, que retira a maldade do governo encaminhada pelo Projeto de Lei
239/2018. E quero saber qual é o argumento que se tem para não se retirar
esses itens que apresentei nessa emenda, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço silêncio novamente à galeria. Peço silêncio à galeria por gentileza.
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Declino, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Inscrito a favor da emenda o Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Como é alternância,
um a favor e um contra se tiver algum contra antes tem precedência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu já chamei o Deputado Rafael, e ele declinou.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rogério V. Ex.ª gostaria de ir à tribuna permutando com o
Deputado Max? O Deputado Rogério está inscrito. Deputado Rogério
vai, ou vai declinar? O Deputado Rogério declinou. Deputado Max, V. Exa
é o último inscrito. E antes de o Deputado Max iniciar seu pronunciamento,
nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, fica prorrogada a sessão
por duas horas ou até a conclusão da votação da Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia, pela internet, e cumprimento de maneira especial as pessoas
que estão aqui comparecendo para acompanhar a votação desse importante
projeto para o estado do Maranhão, as pessoas que estão na galeria da
Assembleia Legislativa. E queria dizer de antemão que tenho inteira isenção
para tratar deste tema. Meu interesse é apenas de votar um projeto que
realmente beneficia a população do Maranhão. E digo isso porque tenho
uma postura totalmente independente em relação ao Governo do Estado,
não faço parte da base do Governo do Estado, mas tenho interesse que
projetos que sejam importantes para o Maranhão sejam votados. Nessa
própria questão do imposto é de minha autoria a taxa que cobra recursos
sobre as mineradoras que exploram o minério. Deputado Hemetério Weba,
só esse projeto de minha autoria, que esta Casa aqui, que todos os Deputados
aqui aprovaram, dá uma receita anual para o Governo do Estado de R$ 400
milhões. E quem vai pagar essa conta não é o operário não, não é o
trabalhador rural, não é o comerciante. Quem vai pagar a conta são as
grandes multinacionais que têm lucros bilionários, que usam a infraestrutura
do estado do Maranhão e não dão nenhum retorno, a despeito do que elas
fazem nos outros Estados da Federação. Elas pagam no Pará, pagam no
Amapá, pagam em Minas Gerais. Então eu quero dizer que eu não tenho
nenhum interesse de apenas sangrar o governo, quero que seja bom para o
Maranhão, porque ele tem uma receita agora para o próximo ano de R$
400 milhões que nós aprovamos para o Governador. Isso é para mostrar
minha isenção. Agora o que se trata aqui, acho que a emenda do Deputado
Braide caracteriza bem isso. Eu acho, Deputado César Pires, que o governo
ficou com vergonha de mandar para a Assembleia mais um projeto
aumentando imposto. Ficou com vergonha, Deputado Edivaldo Holanda:
vamos aumentar gasolina, vamos aumentar o óleo diesel... Rapaz, aí é
demais. Ninguém vai aceitar. Então o que a gente vai fazer? Vamos construir
uma narrativa para poder enganar o pessoal, para ludibriar o pessoal. É
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isso que se trata esse projeto. E a emenda do Deputado Braide derruba
isso. Ah, nós estamos isentando o IPVA de moto, nós estamos dando
dinheiro para a cesta básica dos mais pobres. Isso é apenas para fantasiar
o projeto, porque isso em termo de despesa não significa nada. Agora
receita com arrecadação de impostos, aprovando essa lei, essa é uma receita
vultosa e aí com vergonha da população, criou esses artifícios para dizer
que o projeto vai melhorar alguma coisa, com vergonha da real finalidade
desse projeto que é aumentar impostos da população, é disso que se trata.
Se nós aqui queremos realmente isentar o IPVA de moto, queremos recursos
para a cesta básica, a emenda do Deputado Braide retira só o que é imposto,
aumentar ICMS está fora, aumentar óleo diesel está fora, então vão aprovar
a emenda do Deputado Braide, que é onde está a maldade, e vamos aprovar
o projeto. Mas o governo não quer isso...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max, assim que possível, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - E quer construir
uma narrativa para poder tentar justificar para a população o que está
acontecendo. Ora, meus senhores e minhas senhoras, hoje não tem bobo,
o maranhense não é bobo não, ele acompanha a Assembleia, ele tem notícia
pela imprensa e tem aquele negócio de WhatsApp, tem Facebook, enfim,
ele está informado de tudo. O que aconteceu de fato é que o governo teve
vergonha de simplesmente apresentar aqui um projeto para aumentar
imposto e botou uns periféricos para poder enganar a população. Ele dá
muito pouco e tira muito, muito, muito mais. A emenda do Braide tira
somente a taxação de impostos e deixa as bondades. Vamos votar esse
projeto, esse é bom para o Maranhão. O Governo Flávio infelizmente, e aí
é uma questão ideológica, ele acha que é o Estado grande quem vai resolver
o problema da população do Maranhão. Logo que assumiu, realmente
tinha uma crise no Brasil, ele fez um tarifaço, não faz nem dois anos, três
anos, Deputado Rafael, foi um tarifaço, aumentou combustível, aumentou
energia elétrica, aumentou tudo, era a crise. Agora, a crise já acabou, o
Brasil está crescendo este ano 1,5% e a projeção para o ano que vem é
crescer mais de 3%. Então não tem mais crise no nosso país, o Brasil está
saindo da crise e o Estado já fez um tarifaço há três anos. Por que ele tem
que fazer outro aumento de impostos agora? Porque ele aumentou a
máquina administrativa, aumentou as despesas de custeio e não deu retorno.
Essa política dele de fortalecer a máquina para fornecer políticas públicas
não deu resultado. Sabe por que, Deputado Rafael Leitoa? O PIB do
Maranhão, nos dados oficiais do IBGE, porque já existem dados oficiais
dos anos de 2015 e 2016, o PIB caiu aproximadamente 10%. Ele aumentou
o imposto, tirou dinheiro da população, tirou dinheiro do pobre, tirou
dinheiro do empresário, botou na maquina pública e a economia ficou
paralisada, caindo, Deputada Valéria, em 10% o PIB do Maranhão em dois
anos do Governo Flávio Dino. Nos quatro anos anteriores, cresceu 20%,
Deputado Edivaldo Holanda, muito maior do que a média nacional. Nos
quatro anos anteriores, pelo índice GIN, caiu 26% a desigualdade entre os
mais pobres e os mais ricos, mas aumentou no Governo Flávio Dino. A
infraestrutura do nosso Estado, segundo a CNT, 60% das estradas pioraram,
ficaram ruins ou péssimas, piorou a situação da infraestrutura do nosso
Estado. Então o que quer dizer isso? É que essa política de taxar, de cobrar
imposto, de botar na máquina pública, de botar na burocracia, isso não
reverte em benefício para a população, é uma política equivocada, é uma
política do arrocho. Nós não podemos, e nós aqui somos representantes
do povo, esse dinheiro aqui que nós estamos aprovando não é nosso, é
dinheiro de cada cidadão maranhense e nós estamos dizendo: olha, rapaz,
nós vamos tirar dinheiro do teu bolso para botar no governo para gastar na
burocracia. Nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. Esse
dinheiro, se estivesse na mão do pobre trabalhador, do pequeno
empreendedor, ele estava consumindo, ele estava gerando emprego muito
melhor do que o Estado. E o pior, meu amigo nobre Deputado Hemetério
Weba, um dos mais experientes desta Casa, o governo na campanha eleitoral
não disse que ia aumentar imposto, disse que o Estado estava uma beleza,
estava saneado, era um dos estados mais saneados do Brasil, foi o que foi
dito na campanha. Eu só não espero que repita o que aconteceu com a
Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff quando se candidatou a presidente
disse que o Estado estava uma beleza, seis meses depois o Brasil estava
quebrado. Eu espero que isso não aconteça. Ele devia ter dito: “Olha,

rapaz, nós estamos em dificuldade econômica, nós vamos ter que aumentar
mais imposto da população”, seria o mais correto. Agora, eu quero dizer a
todos vocês, eu sei que a maioria, a imensa maioria é base do governo, eu
não sou base do governo, mas nunca tive nenhuma dificuldade de votar
uma matéria que fosse de interesse do Maranhão, sou autor da emenda
que, no próximo ano, o projeto que a Assembleia aprovou que vai dar R$
400.000.000 para os cofres do governo do Estado se o Governador
sancionar. Agora, essa responsabilidade não vai ficar só com o governo,
essa responsabilidade vai ficar dividida com todos nós aqui que votarmos
a favor desse projeto, que no frigir dos ovos estamos tirando dinheiro da
população e dando para o governo para botar no custeio. Deputado César
Pires, quantos prédios, todo espelhado, tem alugado pelo o governo no
Calhau para funcionar repartição pública? Se você for na Avenida dos
Holandeses é não sei quantas repartições públicas alugadas, tudo bacana,
com não sei quantos carros alugados, é dinheiro do custeio, o FEPA estava
lá na SEGEP, na Secretaria de Administração. Não, vamos criar um novo
instituto e mais quantos cargos comissionados? 300. Trezentos cargos
comissionados porque criou o IPREV. Aluga mais um prédio, ali na
Holandeses, e isso tudo é do bolso do trabalhador, ele que está bancando
e a hora de ser ouvido é agora, aqui, que nós representamos eles e temos
que dizer: “Rapaz, nós não concordamos com isso”. Tem que cortar gordura.
Tem que cortar gordura do Governo e não penalizar mais a população e o
dinheiro deixa de circular na economia, a roda deixa de girar e vai acontecer
como aconteceu nos dois anos que o PIB já foi apurado. Nos dois anos que
o PIB foi apurado 2015/2016, o PIB do Estado caiu 10%, porque o
dinheiro não estava nas mãos dos empresários e nem da população. Eu
faço esse apelo e digo para vocês, aqui não tem nenhuma conotação
ideológica e nem partidária, aqui nós temos que defender o que é o interesse
do Maranhão. E não venham aqui me dizer que esse projeto é para isentar
o IPVA de moto, é para dar dinheiro para cesta básica, vocês querem fazer
isso, vão aprovar emenda ou vão fazer um projeto específico sobre isso.
Vamos fazer, eu voto na hora, agora misturar os dois é querer criar uma
narrativa para enganar a população, vamos votar contra esse projeto de lei
porque ele realmente prejudica o nosso Estado, muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, vamos agora colocar em votação a emenda. Deputado
Braide, tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, só uma questão de ordem, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só
fazer o registro. Se o senhor observar eu estou com o nome na relação bem
antes do quinto inscrito, ou seja, eu fiz a minha inscrição na tentativa de
discutir o projeto, Deputado Rafael Leitoa se inscreveu simplesmente
para declinar e tira a oportunidade de discutir, da gente falar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington, todos estão tendo a oportunidade inúmeras de
falar. O Regimento estabelece dois a favor e dois contra. É uma faculdade
do Deputado declinar após inscrito. Deputado Braide, V. Exa. está com a
palavra. E a tribuna está a sua disposição.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
após esse encaminhamento que faço aqui, nós iremos à votação desta
emenda, que, como muito bem foi colocado pelo Deputado Max Barros,
não altera em nada os programas que o Governador encaminhou nesse
projeto de lei. Retira tão somente a parte que penaliza os maranhenses,
que aumenta os impostos, que retira os incentivos fiscais dado aos pequenos
comerciantes maranhenses. Mas aqui, Senhor Presidente, deixei para essa
parte final para fazer duas considerações a mais sobre esse projeto de lei.
Aqui, e já foi dito por todos, tem dois programas que vocês vão já ouvir os
deputados da base do Governo dizer que são os programas que servem
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para melhorar a vida dos maranhenses. O primeiro programa que é o
Cheque Cesta Básica diz o seguinte no artigo 5º: Fica instituído o Programa
Cheque Cesta Básica, que tem como objetivo transferir para famílias de
baixa renda do estado do Maranhão, por meio de programas sociais, o
valor arrecadado a título de ICMS sob as operações de venda e produtos
pertencentes às cestas básicas. Senhoras e senhores, aí vem o parágrafo 1º
do artigo 5º, que diz o seguinte: Fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar o programa de que trata este caput, estabelecendo a forma
e as condições para a sua implementação. Senhoras e senhores, isso aqui
é o tipo de projeto que veio, como bem lembrado pelo Deputado Max
Barros, só para tentar amenizar a questão do aumento de imposto, porque
aqui não diz que dia vai começar esse projeto. E vai ter o apoio de todos os
deputados desta Casa. Tenho certeza, mas a pergunta é: quais são as
condições em que que vai se dar esse projeto? Qual é o prazo para que
comece a ser pago esse programa do Governo do Estado? O Governador
não disse, senhoras e senhores. Eu vou repetir o que ele está falando em
relação ao programa inteiro: Fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar o programa de que trata o caput, estabelecendo a forma e
as condições de sua implementação. Senhoras e senhores, há mais de um
ano aqui, nós votamos no plenário desta Casa um projeto que o Governo
do Estado mandou, dizendo que ia complementar o salário dos agentes
comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias. Pergunte a
algum deles quantos centavos eles já receberam do Governo do Estado até
hoje? Eu espero que esse não fique na mesma situação. Mais à frente, olha
só a maldade do Governador. Artigo 6º: Fica instituído o programa de
parcelamento de multas de trânsito. Destinado a promover a regularização
dos débitos decorrentes de multas por infrações à legislação de trânsito,
de competência estadual, alcançando os fatos corridos até a publicação
dessa lei. Aqui está dizendo qual é o percentual que vai ser reduzido da
multa? Aqui está dizendo que dia que o contribuinte maranhense vai poder
ir lá no Detran para abaixar o valor da multa? Aqui está dizendo quais são
as condições em que vai se dar o programa de parcelamento de multa?
Nada disso. No parágrafo único ele diz o seguinte: fica o Poder Executivo
autorizado a regulamentar o programa de que trata o caput, estabelecendo
a forma e as condições para as suas implementações. Ora Senhoras e
Senhores, aqui está muito claro, ele está só dizendo que tem a intenção de
criar esses programas, não diz quando vai começar. Eu estou fazendo a
pergunta e gostaria que me respondesse: como que vai se dar o programa
de parcelamento de multas do governo do Estado? Eu desafio qualquer
Deputado da base subir aqui e dizer como que vai se dar! Quando que vai
começar o programa de parcelamento de multa de trânsito do governo do
Estado? Eu desafio qualquer Deputado da base vir aqui e dizer quando que
começa o programa Cheque Cesta Básica? Eu desafio qualquer Deputado
da tribuna aqui e dizer, porque a Casa é favorável a esses programas, o que
não podemos ser favoráveis é incluir no texto da lei artigos para tentar
justificar, esse sim tem data para começar e vou dizer a vocês: o aumento
da gasolina, do imposto de renda no óleo diesel, 90 dias depois que essa lei
for publicada. Noventa dias depois da data da publicação da lei todos
vocês irão pagar mais caro se essa emenda não for aprovada em relação a
esses itens que já foram falados aqui. E querer dizer, Senhoras e Senhores,
que isso daqui não é chamar os Deputados, desculpem a palavra, de
idiotas quando mandam um projeto de lei para esta Casa com dois programas
que não diz quando começa, quais são as condições, como vai se dar sua
execução, como vai ser o repasse do recurso, como vai se dar o parcelamento
das multas de trânsito! Senhoras e Senhores, quando houve a enchente no
Maranhão eu votei favorável a um projeto que o governo do Estado mandou
para cá criando o Cheque Moradia. Vocês lembram como foi criado? Por
meio de uma Medida Provisória, com todos os detalhes, o valor, como ia
ser pago, como era a forma, até quando ia, quando começava. Se o
Governador quisesse criar de fato esses dois programas, ele já teria dito
aqui como vai acontecer os programas. Aí vou alertar mais uma coisa a V.
Exas que estarão na próxima legislatura. A partir do momento que ele
coloca nesses dois programas que fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar o programa, estabelecendo a forma e as condições de sua
implementação, ele já retirou a competência do Poder Legislativo. É a
Assembleia que tem que aprovar as formas e as condições dos programas.
Mas aqui Senhoras e Senhores, vão assinar um cheque em branco ao
Governador do Estado, que poderá colocar em prática ou não. Que poderá
colocar da forma que ele quiser ou não. Portanto, Senhoras e Senhores,

volto a dizer, esses dois programas que acabo de citar, que rogo a Deus
para que o Governador possa realmente colocá-los em funcionamento,
não estão sendo mexidos na minha emenda. A minha emenda é só para tirar
o que tem de ruim nesse projeto. E qual o argumento que se tem para votar
contra a minha emenda? Que retira o aumento dos impostos, que deixa o
pequeno comerciante ter direito a 60% a menos na base de cálculo de
IPVA? Que ajuda os ambulantes nos produtos que eles vendem todo dia?
Me dê um só argumento para que essa emenda não seja aprovada, que eu
retiro a minha emenda. Se tiver algo nela que prejudique o povo do
Maranhão...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide, V. Exa já ultrapassou dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já concluo,
Senhor Presidente. E retiro a minha emenda. Eu gostaria de saber o que tem
de ruim nessa emenda que limpa o projeto e que vai deixar, como vocês
estão vendo, a criação de dois programas que sequer têm as condições
como vão ser implementados. O Deputado Max foi muito feliz quando
falou que a inclusão dessas matérias aqui foi só para tentar achar que
enganaria os deputados e o povo dizendo que esse projeto era um pacote
anticrise. Portanto, senhoras e senhores, fica aqui o apelo, o apelo sincero
de quem não estará mais aqui na próxima legislatura, mas que tem a certeza
de que vocês farão justiça ao povo do Maranhão aprovando essa emenda.
De já, Senhor Presidente, requeiro a votação nominal desta emenda que vai
realmente limpar esse projeto. Se a base do Governo quiser realmente
ajudar o povo maranhense, vota a favor da emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço novamente silêncio na galeria, senhoras e senhores. Peço que
respeitem nosso regimento para que nós possamos concluir com paz e
sem intervenções da Presidência na galeria até o final da votação. Senhores
deputados, vamos agora apreciar a emenda do Deputado Braide. Aliás,
primeiro vamos apreciar o requerimento de votação nominal.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu já peço com base no regimento interno que
sejam registrados os votos contrários ao pedido de votação nominal, até
porque, presidente, já concluo, se o projeto do governo é tão bom, por que
os deputados não querem colocar seus nomes?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, em votação o requerimento verbal do Deputado
Bride que solicita votação nominal. Os deputados que forem favoráveis ao
requerimento permaneçam como estão e os que forem contrários queiram
ficar de pé. Requerimento rejeitado. Peço que sejam registrados, Senhor
Presidente. Requerimento rejeitado com os votos dos Deputados Ricardo
Rios, Marcos Calda, Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Neto Evangelista,
Antônio Pereira, Deputado Rafael, Deputado Fábio, Deputado Vinícius,
Deputado Rogério, Deputado Levi, Deputado Edson, Deputado Cabo
Campos, Deputado Edivaldo, Deputado Paulo Neto, Deputada Valéria,
Deputada Francisca, Deputado Hemetério, Deputado Júnior, Deputado
Zé Inácio. Em votação à emenda. Os deputados que aprovam a emenda...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – No mesmo
sentido, peço que sejam registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Faremos. Os deputados que forem favoráveis à emenda do Deputado
Braide permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram ficar de
pé. Emenda rejeitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço que
sejam registrados, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com os votos contrários dos Deputados Ricardo Rios, Marcos Caldas,
Rafael Leitoa, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Raimundo Cutrim, Zé
Inácio, Vinicius Louro, Fábio Macedo, Edson Araújo, Cabo Campos,
Rogério Cafeteira, Edivaldo Holanda, Paulo Neto, Valéria Macedo,
Francisca Primo, Hemetério e Júnior Verde. Senhores deputados, senhoras
deputadas, vamos apreciar o projeto de lei agora, superadas e rejeitadas as
emendas. Inscrito para discutir o Deputado Marco Aurélio a favor do
projeto. Na sequência do Deputado Marco Aurélio, o Deputado Adriano
Sarney e, em seguida, o Deputado Rafael Leitoa. Nós temos dois inscritos
ainda contra o projeto, mas peço que os dois deputados que se inscreveram
tentem chegar a um consenso porque só poderá ter mais um, já que o
Deputado Adriano se inscreveu primeiro. Na sequência, está inscrito o
Deputado Wellington que tem a prioridade por ter se inscrito primeiro, em
seguida o Deputado Max. Deputado Marco Aurélio, Vossa Excelência tem
a palavra.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, toda a galeria. Importante essa discussão das duas
partes e nós não fizemos em relação a cada Emenda a discussão, o
encaminhamento, exatamente para discutir o Projeto como um todo agora.
Vários parlamentares da base do governo... O Projeto de Lei em voga ele
trata uma série de medidas que desoneram em alguns setores, que cria
programas importantes, sobretudo para a comunidade de baixa renda, e
que faz ajustes em algumas alíquotas. Cito primeiro a isenção do IPVA
para motocicletas de até 110 cilindradas como aprovado na Emenda do
Deputado Rogério Cafeteira. Terá um alcance muito grande, algo muito
importante que beneficiará milhares e milhares de proprietários de
motocicletas, sobretudo nas cidades pequenas, o Deputado Antônio Pereira
conhece muito bem essa realidade, mas também em cidades médias, grandes,
que têm um número muito grande de motocicletas, cito a minha cidade
Imperatriz. A quantidade de usuários que serão beneficiados dentro desse
artigo é imensa e não se pode subestimar. Cito também a redução da
alíquota do ICMS e é bem verdade é a diferença do ICMS, a diferença do
ICMS quando a empresa, sobretudo as micro e pequenas empresas
compram de uma empresa de fora essa diferença de alíquota teve redução
em cada faixa das empresas, de faturamento até 120 mil reais por ano,
serão isentas de pagar essa diferenciação dos ICMS, essa diferença. E este
valor alguém pode até subestimar, porém é importante observar que os
microempreendedores individuais estão nessa faixa e será muito importante
e a maioria das empresas do Estado do Maranhão são micro e pequenas
empresas. Alguém pode de repente falar, não, nós vamos diminuir ainda
mais esta alíquota, é bem verdade que se gostaria, mas já é o esforço que é
importante valorizar. As demais faixas.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado, o meu tempo é curto, V. Exa. já falou tantos tempos. E como
V. Exa., terá tempo para discutir ainda ou encaminhar. Eu pediria que V.
Exa. fizesse no devido tempo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu vou respeitar,
deputado, até porque é regimental o tempo de V. Exa., mas esta Casa é do
debate e V. Exa. está se furtando a debater o contraditório.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Agradeço. Mas o meu tempo é curto e nós ouvimos vocês até agora,
deputado. Deputado Max V. Exa., já falou por mais de uma hora em tantos
tempos regimentais. Eu gostaria que respeitasse o meu tempo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Às vezes, as
verdades incomodam.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu gostaria que respeitasse o meu tempo, deputado Max, como respeitei
o seu, como todos os colegas o ouviram durante a manhã toda e até agora,

eu gostaria que respeitasse. E faço questão de destacar essa redução nas
alíquotas, nas diferentes faixas de faturamento. Se de repente não é um
valor que desonera tanto, mas já ajudará. Será um apoio muito importante.
Destaco também e aqui faço questão de dizer as multas relativas ao atraso
de IPVA. Muito foi falado. Inclusive por alguns foi mal dito, colocando
como uma coisa maléfica. Atualmente as multas por atraso em IPVA, a
multa já é de 30%. A partir de 30 dias de atraso, paga-se 2% de juros. E a
cada 30 dias a mais paga-se 1% a mais. Portanto, 2% depois de 30 dias, 60
dias aumenta 1%, vai para 3% e assim por diante. O Governo do Estado
neste projeto de lei propõe primeiro que esta multa, que antes era de 30%,
seja de no máximo 20%. E Deputado Rafael, se V.Exa., por exemplo,
atrasar 10 dias, não precisará pagar os 20%. Pagará proporcional a esses
10 dias, por isso que é colocado 0,33% ao dia. Se de repente atrasou os 10
dias, dá cerca de 3% nesses 10 dias. A multa antes era 30%. Se tivesse
atrasado 1 dia já era 30% de multa. E os juros que como eu expliquei eram
de 2% depois de 1 mês e a partir daí crescia 1%. Está fixada a taxa Selic.
Teve alguém que chegou a colocar a taxa Selic como se fosse maior do que
esse juro, mas com base atual da taxa Selic, que varia em torno de 6,5% a
7% ao ano, daria uma taxa de cerca de 0,5% ao mês. E alguém colocou que
viraria um absurdo. Será bem menor do que atualmente é pago pelo
consumidor. E é uma medida que o Governo não está fazendo para ganhar.
Está fazendo, sobretudo, por uma maneira pedagógica de facilitar esse
cálculo. E o Governo perderá receitas nesse sentido, Deputado Rogério.
Mas eu faço questão de dizer. O Deputado Rogério tem dito que o IPVA
não representa o maior montante de arrecadação do Estado. Esse é o
ICMS que chega a mais de 90%. E uma medida desse tipo vai facilitar,
porque a taxa Selic não está num patamar que venha colocar um juro
mensal maior do que já se paga hoje. E destaco que a multa está sendo
reduzida. Sobre a implantação do Cheque Cesta Básica faço questão de
dizer da importância desse programa. Nós já votamos, nesta Assembleia
Legislativa, programas de transferência de renda, programas que têm grande
alcance social, programas que trazem oportunidades a famílias, a exemplo
do Bolsa Escola. Deputado Neto Evangelista, V. Exa foi Secretário da
SEDES e esse programa foi criado por esta Casa e o governo conseguiu
alcançar milhões de estudantes. O governo fez um investimento de cerca
de R$ 150 milhões no programa Bolsa Escola nos últimos 03 anos, algo
que não se tem em nenhum lugar. Agora chegar e dizer que esse programa
não vai acontecer! Nós estamos votando, ele será regulamentado por decreto
e permitam-me explicar, a quem quer entender, o sentido desse projeto.
Hoje os itens que integram a cesta básica, que são inúmeros, eles já têm por
si só uma tributação diferenciada, o ICMS já é menor, e esses produtos
que integram a cesta básica o Governo do Estado se propõe, por meio
desse projeto de lei e da regulamentação do programa, definidos os critérios,
o governo se propõe a dividir esse ICMS arrecadado pelos itens da cesta
básica para famílias de baixa renda que se inscrevam no programa. E isto a
própria família que é de baixa renda e que fizer a compra do arroz, do
feijão, do macarrão, do leite em pó, dos itens, esse recurso será dividido
para elas, mas quem também não é de baixa renda e que comprar esses
produtos, esse recurso será dividido entre as famílias de baixa renda. Quem
de repente tem uma segurança alimentar pode subestimar a importância
desse programa, mas quem vive lá na base...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua, Deputado Marco.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Concluirei, Presidente. Quem vive lá na base contando os centavos,
aqueles que valorizam, por exemplo, uma parcela a mais do Bolsa Família
para comprar o material escolar com o programa Bolsa Escola, saberão
valorizar. Será concretizado, como foi concretizado o Bolsa Escola, faço
questão de dizer. E finalizando, Presidente, no que diz respeito a substituição
tributária. Esse regime especial, algumas poucas empresas vieram procurar
alguns parlamentares e muita gente às vezes não sabe o que acontece.
Algumas poucas empresas que fazem substituição tributária, as indústrias,
que a substituição tributária é um regime que obriga a indústria a pagar, lá
no início da cadeia, para se garantir que vai ter arrecadação e essas empresas,
Deputado Rogério, muitas delas vindas de regime especial do passado só
pagavam 25% do que arrecadavam das outras empresas no restante da
cadeia. Seja no atacadista, seja no varejista, elas tinham crédito presumido
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de 75% e só pagavam os 25% e ainda faziam a fruição baseado no ICMS
que os outros pagavam e isso terá fim. Serão pouquíssimas empresas que
hoje têm este privilégio e que será modificado. Ademais, o ajuste de algumas
alíquotas, como de um centavo e meio no diesel, de 0,41%, como de oito
centavos em média na gasolina, que é um ajuste de 1,92% ao preço final,
faz-se necessário neste momento, e não é algo que o governo gostaria de
estar enviando para esta Casa se tivéssemos o cenário ideal, mas temos um
cenário onde os repasses da União são cada vez mais decrescente e os
serviços públicos do Estado são crescentes. Tivemos agora um assalto em
Bacabal, percebemos a importância de termos uma Polícia forte, uma
polícia com quantidade, com quantitativo de homens. Foram quatro mil
nomeados no Governo Flávio Dino, uma resposta...

O SENHOR PRESIDENTE OTHELINO NETO – Deputado
Marco Aurélio, conclua, por favor.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Já encerro, Presidente. Uma resposta importante que o governo deu
porque nomeou nesses quatro anos quatro mil policiais militares. Há dois
dias teve a formatura de centenas de policiais civis. Há quanto tempo não
se tinha isso? Nomeados cerca de 1.500 professores de 40 horas, um dos
maiores salários do país, aumentado número de leitos dos hospitais da
rede estadual em cerca de 40%...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marco Aurélio...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Já finalizo Presidente. O tributo está sendo bem aplicado e os serviços
públicos haverão de continuar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Inscrito o Deputado... Peço à galeria que evite aplausos e vaias. Peço que
mantenhamos a postura respeitosa desde o início da análise do projeto.
Deputado Adriano Sarney, V. Ex.ª está inscrito para discutir contrário ao
projeto. Peço silêncio à galeria. Deputado Adriano, um instante, por favor.
Peço silêncio à galeria. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Em primeiro lugar, Senhor
Presidente, eu gostaria apenas de esclarecer uma situação aqui que foi
colocada sobre a minha pessoa, uma questão que não deveria ser colocada
aqui na Assembleia, pois nós estamos debatendo aqui a questão precisa
desse projeto de lei, debatendo o futuro dos maranhenses, o presente dos
maranhenses, dos nossos filhos. Então, Senhor Presidente, só para deixar
muito claro aqui as mentiras que foram ditas, agora há pouco, por alguém
que passou 20 minutos usando o tempo precioso desse debate para me
atacar. Eu quero deixar muito claro que eu sou ficha limpa, não tenho
nenhum processo contra mim, fui reeleito deputado estadual fazendo
oposição, com uma votação maior até do que a votação que eu tive no meu
primeiro mandato. Então isso quer dizer que o povo do Maranhão, que as
pessoas gostam do meu trabalho na Assembleia e que eu sou, hoje, digno
por estar aqui nesta tribuna, diferente de outros que sobem aqui para falar
bobagem. Mas, Senhor Presidente, quero rebater aqui alguns pontos que
foram colocados pelo deputado que antecedeu, eu não ia falar sobre isso,
ia simplesmente falar sobre a questão da ADIN que o Partido Verde vai dar
entrada logo que for publicado o resultado desta votação que,
aparentemente, como o governo tem a maioria vai ser favorável ao governo,
mas eu queria só usar dois pontos para rebater uma coisa maluca que foi
dita aqui agora há pouco, pelo deputado que me antecedeu, primeiro sobre
a questão de multas é só fazer uma simples conta aqui no papel, eu até fiz
agora rapidamente, ora, antes você pagava de multa 2%, no primeiro mês,
e 1% nos meses subsequentes, vamos supor que a pessoa está devendo há
1 ano, 1 ano tem doze meses, vou falar bem assim para as pessoas
entenderem porque eu acho que alguns governistas não entendem muito
bem de matemática, então primeiro ano, vamos supor que seja em janeiro,
paga-se 2% e de fevereiro para frente se paga 1%, totaliza quanto? Dois,

mais 01 vezes 11 dá treze por cento, certo, com este projeto de lei que
vamos votar hoje, alteração é a seguinte: primeiro mês 0,33%, por dia,
0,33% vezes 30 e aí o deputado pode usar o celular dele que eu usei o meu,
0,33%, por dia, dá 9,9%, em um mês o governo já vai te cobrar 9,9%, em
um mês, sendo que o anteriormente era 13% ao ano, muito bem, mas
depois desse 1 mês, os outros 11 meses vai ser cobrada a taxa Selic, quanto
é que esta hoje a taxa Selic? Por volta de 6,5%. Mas eu vou ser bonzinho
aqui e vou colocar a taxa Selic para 6%, no ano que vem, 6% dividido por
12 meses dá uma média de 0,5% ao mês. Então, vamos multiplicar 0,5% ao
mês vezes 11 meses, nós vamos ter 5,5%, mais 9,9% dá quanto? 15,4% e
essa eu fiz a de cabeça aqui, 15,4% contra três. Então, isso para aqueles
que vão pagar em um ano, agora o sujeito que faltou e não pagou no
primeiro mês, ele já vai ter que pagar quase 10% no primeiro mês, sendo
que antigamente no primeiro mês se pagava 2%, ou seja, uma questão
simples que os deputados que vieram aqui estão debatendo esse caso é
porque não tiveram tempo hábil para estudar por quê? Porque foi colocado
na terça-feira e eu acho que não fizeram o dever de casa. Por isso, que nós
estamos pedindo aqui para adiar essa votação para que a gente possa
entender melhor, chamar a população do Estado do Maranhão,
representantes legítimos para vir aqui ou será que o meu orador aqui que
me antecedeu foi embasado pela ideologia dentro da escola e hoje está cego
com a ideologia, acho que talvez precisamos de escola sem partido mesmo
no Estado do Maranhão. Então, amigos, esse foi um caso, segundo caso;
questão de cesta básica. A cesta básica é muito simples, o governador diz
que vai tirar o dinheiro, vai pegar o dinheiro da cesta básica e vai colocar
esse dinheiro para a população mais pobre. Agora, qual é a transparência
que foi colocado aqui nesse projeto de lei, qual a transparência que se dá
para quem que o governador vai investir e em qual programa o governador
vai investir, qual a transparência deste programa que nós vamos hoje aqui?
Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe absolutamente nada. Vai mandar o
quê? Para o mais IDH, aquele programinha meio bomba que o Governador
fez que não mudou em nada o IDH do Maranhão? Vai mandar para algum
programa de renda? O Mais Renda que o Governador Flávio Dino fez e
não mudou em nada a realidade do Maranhão? Pelo contrário diminuiu o
PIB, como o Deputado Max Barros agora acabou de falar. Está caindo,
como a pobreza do Maranhão está aumentando no Governo comunista,
ou será que ele vai pegar esse dinheiro e desviar para a comunicação? É
muito fácil. Basta estudar. É só nós estudarmos. As pessoas muitas vezes
são tapadas com a ideologia e não estudam. Vamos estudar o que está
acontecendo hoje no Maranhão. Vamos estudar a economia no Maranhão.
Vamos ver o que está acontecendo. Por isso que eu apoio esses novos
movimentos que estão chegando, porque eles estudam, são jovens que
estudam. Vamos à esquerda agora começar a estudar os movimentos, estudar
a economia e estudar o que é um programa social de verdade. Então, amigas
e amigos, para finalizar, gostaria de dizer que acabando aqui esta votação,
entrarei pelo Partido Verde, que é o partido que tem nós como deputados.
Individualmente, não podemos entrar com uma ADIN no Tribunal de
Justiça. Mas entrarei com meus colegas do Partido Verde. Está aqui o
César Pires e outros colegas. O Hemetério não é mais do Partido Verde.
Bom para ele. E outros colegas do Partido Verde, mas entraremos com uma
ADIN. Por quê? Meu argumento é muito simples. E aqui eu conversei
com alguns advogados muito bem capacitados que são contra esse projeto
e que vão nos ajudar a fazer esta peça. No mesmo projeto de lei, o
Governador trata de redução de alíquotas de impostos, isenção fiscal,
juros de mora, criação de programas governamentais e revogação de
benefícios fiscais. O que vai contra a Lei Complementar n.º 95. E aqui eu
vou ao artigo da Constituição Federal. Artigo 150 da Constituição Federal:
Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: Parágrafo
4º: Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou
contribuições. Só poderá ser concedido mediante lei específica federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente (...)”. Aí está a palavra,
“exclusivamente as matérias acima enumeradas”. Nós não podemos pegar
esse projeto de lei, que é um Frankenstein, que é um verdadeiro pacote de
maldades, que trata de inúmeras questões, que trata desde do ferro de
Carajás a programas sociais de cesta básica, aumento de imposto, a redução,
o parcelamento de IPTU. Nós não podemos pegar um Frankenstein desse
tamanho e legislar sobre questões fiscais de extrema importância para a
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economia, para o contribuinte maranhense. Esse projeto é inconstitucional.
E vamos entrar, a partir do momento em que for publicado, com uma
ADIN. E se ganhar, vai ser a desmoralização do governador comunista,
que foi juiz federal e nada sabe de legislação. Aos amigos que estão aqui
pela primeira vez quero dizer a vocês que aqui é constante recebermos
projetos de lei inconstitucionais que são passados aqui nesta Casa, que
parece mais um cartório, um anexo do Palácio dos Leões, de forma sorrateira.
E que desta vez neste assunto nós vamos entrar a fundo com uma ADIN,
no TJ, e se Deus quiser vamos ganhar essa ação. Então Senhor Presidente,
eu queria reafirmar aqui, é a última discussão, a última vez durante essa
discussão que subo a esta tribuna, gostaria de reafirmar o meu voto contra
esse projeto. Lamento profundamente que as minhas emendas tenham
sido rejeitadas e não recebidas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Emendas importantíssimas que tratavam do abono dessas questões de
aumento de imposto, que tratava também de uma melhoria em relação ao
incentivo às pequenas e médias empresas e como sou Presidente da Frente
Parlamentar da Micro e Pequena Empresas, é de extrema necessidade que
a gente participe mais desse processo. E quero desde já, Senhor Presidente,
pedir a votação, fazer um requerimento verbal aqui para V. Exa pedindo
votação nominal desse Projeto de Lei. E após os pronunciamentos, gostaria
também de pedir a V. Exa que conferisse o quórum do Plenário para ver se
temos quórum suficiente para deliberar essa questão. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rogério Cafeteira, V. Exa tem 10 minutos para discutir.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, aqui para a gente fazer alguns
esclarecimentos. Já escutamos bastante os Deputados da oposição falando
sobre o projeto e algumas questões são importantes que a gente faça o
esclarecimento, para que as pessoas, a opinião pública, Deputado Neto,
tenha a real noção do que trata esse projeto. Aí eu gostaria de iniciar com a
parte da isenção para as motos, que foi aprovada uma emenda minha aqui
que eleva o universo atendido, ampliamos de 100 para 110 cilindradas e o
universo será atendido com esse benefício e vamos chegar a um número,
Deputado Braide, de aproximadamente 400 mil motos isentas de IPVA,
aqui no Maranhão. Sobre o ICMS, Deputado Braide, que é um benefício
que o Estado está promovendo, abrindo mão da sua parte de ICMS, de
micro e pequenas empresas, no que diz respeito a diferença de ICMS de
mercadorias compradas em outros Estados. A redução da multa de atraso
do IPVA, que é importante que a gente fale, muita coisa foi dita sobre esse
assunto. É importante que as pessoas entendam como funciona hoje.
Deputado Marco Aurélio, como funciona hoje o sistema da multa? Com
um dia apenas de atraso o contribuinte é taxado em 30%, esse 30% é
exatamente o mesmo tempo que se você passar 10 dias. Com um dia de
atraso você paga 30%, nos meses subsequentes, no primeiro mês 2% e em
seguida, nos demais meses é 1% ao mês. Como fica agora: 0,33%, Deputado
Rafael, com um limite de 20%. Então para que a gente atinja o limite, o
tempo de atraso passa a ser de dois meses praticamente para que o
contribuinte consiga alcançar o teto que é de 20%. A partir daí, no mês
subsequente, a multa não é mais de 2%, é de 1%, e as demais são calculadas
com base na Selic, que é a taxa que regula a economia do país. Nós passamos
esse ano de 6,5 mais ou menos, ficaria um juro de 0,5% ao mês, contra o
juro de 1% ao mês que é como funciona hoje. Eu acho que o ponto mais
importante do projeto, Deputado Marcos, e a implantação do programa
cesta básica. E aqui é importante que se diga o universo que esse programa
vai atingir. Seria também possível, e algumas pessoas podem me questionar
por que não isentar os produtos que compõem a cesta básica, que paga um
imposto mais ou menos, Deputado Marcos, Deputado Rafael, de 12%.
Seria uma possibilidade. Mas o governo foi além com um programa que
inclusive já chamou atenção de organismos internacionais que vêm conhecer.
O percentual recolhido de imposto de produtos que compõem a cesta
básica, Deputado Marcos, será devolvido na sua integralidade aos
consumidores de baixa renda e aí é melhor do que isentar, porque eu, por
exemplo, Deputado Marco, V. Ex.ªs, a maioria que não se enquadra no
consumidor de baixa renda, e nós seríamos beneficiados também com esse
benefício, com essa isenção. E aí nós fomos além, o contribuinte de baixa

renda recebe os 12% que ele pagou e recebe o rateio dos que nós também
consumimos. Então é uma maneira de fazer justiça social e distribuição de
renda. O parcelamento de multas que hoje não é permitido, isso vai permitir,
Deputado Marcos, facilitar para que o contribuinte possa regularizar sua
situação junto ao Fisco estadual. Sobre a substituição tributária que também
foi citada aqui, eu queria falar qual a importância disso. Algumas empresas
no Maranhão, grandes empresas que são contempladas dentro do programa
5S tinham o seguinte benefício: elas recolhem apenas, Deputado Marcos,
25% de ICMS, então elas têm um desconto de 75% de ICMS devido.
Então vou lhe dar um exemplo: uma grande empresa dessas vende para um
varejista, vende para um comerciante menor e, por serem substitutos,
retêm, Deputado Edivaldo, já esse valor. Então, por exemplo, o comerciante
paga mil reais referente ao imposto, Deputado Neto, de ICMS, essa empresa
recolhe e repassa para o Estado apenas 250 reais, ela se apropria de 750
reais do dinheiro do contribuinte que é quem paga no final da cadeia o
imposto, então é apenas para que seja feita uma justiça nesse caso. Aí,
nesse caso, uma grande empresa, as grandes corporações se beneficiam de
um regime especial de tributação em detrimento do resto da cadeia. Sobre
a parte, Deputado Marcos, contestada aqui sobre o aumento de
combustíveis, realmente, Deputado Edivaldo, não é confortável, não é
simpático ninguém fazer esses reajustes, mas aqui eu queria fazer uma
ponderação, antes de fazer a ponderação eu gostaria de voltar só no outro
benefício que também foi falado aqui, o Deputado Braide inclusive
apresentou uma Emenda, no que diz respeito a IPVA de carros de locadora.
Atualmente, os carros de locadoras pagam no primeiro ano, Deputado
Hemetério, 40% do valor do IPVA, da taxa normal, eles têm desconto de
60%, pagam em torno de 1%. Nos anos seguintes, eles já voltam a pagar a
taxa normal, a alíquota normal e isso é um pleito antigo das locadoras,
inclusive eu fiz questão de levar a entidade ao Secretário Marcellus, já há
algum tempo, para que fosse discutido o assunto e eles alegavam, Deputado
Adriano, que concorriam em desigualdade de condições com as empresas
de fora do Maranhão e deram inclusive alguns exemplos, que que na área
de aluguel de ônibus, que eles têm benefícios idênticos ao de outros Estados,
as empresas maranhenses venceram as últimas licitações e já na parte de
carro que o Maranhão não tinha esse benefício eles concorriam em
desvantagem. Agora nós fizemos essa adequação e esse benefício também
passa a ser, as locadoras do Maranhão também passam por esse benefício.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Rogério, se possível V. Exa...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Quando
eu concluir.....

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para me
conceder um aparte que eu acho que é uma informação importante, até
para o debate que V. Exa. traz.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Ok. Sobre
a parte, Deputado Braide, que está sendo mais debatida, mais contestada
pela oposição, que é a questão do aumento da tributação do diesel e da
gasolina. O diesel hoje a tributação dele é de 18% , nós reduziríamos ele
para 16,5%, uma redução de 1,5, mas é verdade em contrapartida, Deputado
Braide, nós incluímos ele no FUMACOP, que passa a ser taxado com mais
2%. No final da conta, nós temos o aumento de 0,5% que significa
aproximadamente um centavo por litro, Deputado Neto. Então para a
gente ter a noção e ter uma paridade, Deputado Marcos, num tanque de 50
litros de diesel o contribuinte irá pagar 50 centavos a mais. O importante
é dizer que os transportes coletivos, que fazem o transporte coletivo, não
são regidos por essa lei, eles têm o diferencial onde pagam apenas 2% de
ICMS sobre o combustível. E na gasolina que era de 26, atualmente,
passaria para 28,5%, um aumento de 2,5% que impactaria em 8 centavos,
aproximadamente, o preço do litro. Realmente, não é, Deputado Levi, uma
medida simpática, é óbvio que a gente tem que respeitar os movimentos e
as críticas, mas isso se dá por quê? Pela pura necessidade, nós temos que
ter no momento desse de discussão o comprometimento com a sinceridade,
com a verdade e com a franqueza. O que aconteceu nos últimos quatro
anos e isso não é uma questão não apenas no Maranhão, até para os
estados, só para concluir, Senhor Presidente, não ditam política econômica
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e o Brasil está imerso em uma crise há mais de cinco anos, o Maranhão
deixou de receber de transferências constitucionais federais, nesses últimos
quatro anos, um bilhão e meio de reais. Nós, que antigamente não pagávamos,
passamos a pagar o empréstimo, Deputado Marco Aurélio, do BNDES.
No primeiro ano, era prazo de carência. Então obras foram feitas, mas
nenhum centavo pago. Agora o Maranhão já paga e, principalmente, tem
uma dívida que tem impactado bastante. E agora será pago em janeiro
aproximadamente 200 milhões de reais, que é uma dívida contraída pelo
Estado do Maranhão numa negociação com Bank of America. Essa dívida,
Deputado Glalbert, na época em que foi calculado o dólar e que foi
contratada, o dólar custava R$ 2,40. E hoje nós estamos a praticamente
4,00. Então vejam o impacto que isso trouxe nesses compromissos do
Maranhão. Eu vi aqui o Deputado César Pires falar sobre extrema pobreza.
E aqui não é desmentindo o dado do Deputado e amigo César Pires. Mas
apenas para acrescentar, todos os estados do Brasil aumentaram. E não é
por incompetência, Deputado Marcos, dos governadores. Não são 24, 26
governadores incompetentes. Isso se dá pela política econômica do
Presidente Temer, que vendeu uma grande mentira para a nossa sociedade.
Disse que quando ele assumisse, Deputado Marcos, tudo viraria uma
maravilha. Mas o que se deu não foi isso. Fizeram o impeachment...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rogério, conclua por favor.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Vou
concluir, Deputado. Eu pediria só que V. Exa. tivesse a mesma benevolência
que teve com os deputados de Oposição, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rogério, a benevolência já tem dois minutos, mas V. Exa. pode
concluir e conceder o aparte ao Deputado César Pires, se assim desejar,
claro.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Então a
crise que o país vive imerso não é por culpa dos estados nem dos municípios.
A culpa é do Governo Temer que estava aí e passou esse período, Deputado
César, não administrando o país. Ele passou, Deputado Rafael, tentando
se manter no poder, pagando um preço altíssimo. O Brasil paga um preço
altíssimo pelo Governo Temer que não governou. Ele desesperadamente
se manteve no poder até agora. Então não é culpa dos governos estaduais
nem dos municipais a crise que se passa hoje. E só lembrando aqui a
questão do ICMS, para finalizar. Deputado César, 25% da arrecadação do
ICMS vai para os municípios, que é a forma, Deputado Marcos, que eles
ainda estão sobrevivendo. Porque o que existe hoje é um massacre do
Governo Federal em relação aos municípios e estados. Os repasses
diminuíram muito. A concentração de impostos no Governo Federal,
Deputado César Pires, impacta hoje. E todos os estados têm que estar
com o pires na mão. Os governadores têm que ir a Brasília com o pires na
mão. Por quê? Por que é uma coisa que é direito dos estados. Foram
repassados para estados e municípios obrigações, mas não foram
repassados os recursos que se mantém em Brasília. V. Ex.ª sabe muito bem
disso, que é da área de educação. Deputado Presidente, eu gostaria muito
de conceder o aparte, mas eu acho que pelo ...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deixa eu dar uma sugestão ao estimado Deputado César. O Deputado
Wellington vai à tribuna agora. E aí V. Ex.ª, inclusive, pode reforçar aí o
pronunciamento do Deputado Wellington, pedindo a ele um aparte, já que
o Deputado Rogério já estendeu em quatro minutos e, naturalmente, já
concluiu o seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, só para concluir e aqui deixar registrado, eu não vi também por
parte de alguns Deputados da oposição, esse veemente discurso contra
aumento de combustível quando o Governo Temer reajustou 245 vezes a
gasolina, aumentou só em 2017, 25% do preço. E já aumentou, este ano
nas distribuidoras, Deputado Edivaldo, 47%. Eu gostaria de ver esse mesmo
espírito combativo da oposição para fazer essa crítica ao Governo Temer.

Vejo que aqui ainda o Presidente Temer tem prestígio junto a bancada de
oposição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, V. Exa tem 10 minutos com direitos a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Casa, galeria,
demais pares, povo do Maranhão, o criador do Céu e da Terra, o Senhor
dos Exércitos, Deus dos deuses me reservou, já na tarde de hoje, o último
tempo para discutir para falar sobre o pacote de maldades do Governador
Flávio Dino. Uma bênção, uma bênção de Deus ter deixado o Deputado
Wellington por último. A alta de preço da gasolina e do diesel tem vários
impactos para economia, todos nós sabemos disso. O que mais me
surpreendeu na tarde de hoje foi o discurso de dois Deputados da base do
governo que me antecederam. Por quê? No aumento de impostos de 2016
todos ficaram calados, mas mesmo assim nós da oposição fomos tragados,
fomos devorados pela máquina. Fomos tratorados, como diz o linguajar na
política, o trator do governo estava ali ligado usando o óleo diesel ainda
com o preço antigo, mas lá ligado, a partir do próximo ano será com preço
novo. Diz o Deputado Rogério Cafeteira que é só R$ 0,50. Cinquenta
centavos para ele não faça falta, para muitos não faz falta, mas faz falta sim
ao abastecer hoje, ao abastecer na sexta-feira, ao abastecer na semana que
vem e ao longo dos dias. Faz falta sim, faz falta para o mais pobres, faz
falta para o menos favorecido, faz falta para aqueles que não têm a proteção
do Estado, não é apaniguado do Estado. O Maranhão está à beira de um
abismo fiscal e todos nós sabemos, mas o que mais me impressionou na
tarde de hoje, já diante de mais de 5h de debate, é o posicionamento do
Deputado Professor Marco Aurélio. E aí me fiz a seguinte reflexão:
Deputado Marco Aurélio, quer dizer que aumento de imposto é bom?
Mas é bom para quem, Deputado? Pelo amor de Deus! Ontem fiz uma
pesquisa com 23 pessoas aqui na Assembleia, hoje eu fiz com 38 e perguntei
a todos: você é a favor ou contra a aumento de impostos? Contra. Pergunte
para qualquer cidadão na rua ao sair da Assembleia hoje, vá a um restaurante,
vá à feira, vá a um supermercado, vá a farmácia, pergunte a um transeunte:
é bom ou não o aumento de impostos? Claro que é ruim, Deputado. V. Exa
vem dizer que é bom? Bom para o Senhor que é da base do governo, bom
para o Governador Flávio Dino. Aí ele vem me falar de Polícia Militar. Ora,
ora, ora, Senhor. Ora, ora, ora, nobre parlamentar, o Governador Flávio
Dino precisa dobrar o efetivo da Polícia Militar, mas fez foi enganar três
mil candidatos agora, pois chamou apenas 1.214. Muitos largaram seu
emprego confiando no Governador Flávio Dino. Das muitas mentiras, o
que aconteceu no interior do estado, em Bacabal e em Santa Luzia, na
verdade foi graças a homens destemidos, soldados, cabos, sargentos, que
estão lá 24 por 24. Falta policiamento nos pequenos interiores do estado,
falta Polícia Civil, aí vem falar de Polícia Militar, Polícia Civil. Polícia Civil
é muito destemida. Os sindicais têm que enfrentar o Governador Flávio
Dino diferente do Sindicato dos Professores que está todo dentro do
governo e é apaniguado do governo. Nós vamos tratar do projeto.
Governador Flávio Dino, ninguém gasta o dinheiro dos outros com tanto
cuidado quando gasta o seu próprio. O Governador Flávio Dino tem uma
palavra de ordem: gastar, gastar, gastar. Acabou, liquidou o Governo do
Estado do Maranhão. O que o PT fez 14 anos com o Brasil, o que o
PMDB e o Cabral fizeram no Rio de Janeiro em 15 anos, o Governador
Flávio Dino, com muita incompetência, faz em menos de quatro anos:
faliu o Governo do Estado! Acabou com o Governo do Estado! Quebrou
o Governo do Estado! E quem vai pagar por isso? O cidadão, o pobre do
maranhense. Esse que tem a responsabilidade de erguer. Erguer como?
Com o suor do seu trabalho. Senhoras e senhores, a justificativa do
Governador é que está em crise. Crise como? Todo e qualquer cidadão,
Deputada Nina Melo, Deputado Sérgio Frota, você vai na padaria, na
conta de um padeiro simples, o padeiro vai lhe explicar, sem talvez muita
instrução, qual é a diferença entre receita e despesa. Se ele não arrecadou,
se ele não conseguiu vender o seu pão, ele não pode gastar mais do que ele
tem, mas o governo não entende isso, o governo sabe que ele vai gastar sim,
torrou dois bilhões de reais de empréstimo e será pago com o suor do
trabalhador maranhense. Torrou como? Tem torrado como? Tem falido o
governo como? Com aluguéis camaradas, com as secretarias inchadas, com
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os seletivos todos viciados. Vieram falar hoje em seletivos e cargos
comissionados. Denunciei aqui, nesta Casa, um fato emblemático lá na
cidade de Carolina: o resultado de um seletivo onde aparece uma igreja
evangélica dentro dos selecionados, aparece um cidadão só com o nome de
“Ribamar” e até hoje não esclareceram. Isso é uma pouca vergonha, é
muita cara de pau.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Wellington, antes que acabe o seu tempo, eu peço um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Não
vai acabar não, porque ainda tem a benevolência do presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V. Ex.ª ainda tem três minutos e meio, Deputado Wellington, use à
vontade seu tempo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Fiz
algumas pequenas anotações. E a farra com o dinheiro público? O
governador, só em 2018, já empenhou 18 milhões de reais para andar de
jatos, de helicóptero, e o pobre coitado não pode nem sair de casa, nem
desfrutar. Meu grande amigo, professor de Informática, Rodrigo Lopes
Costa, satisfação em revê-lo. Professor Rodrigo Lopes Costa, o pobre, o
menos favorecido não tem nem condições de sair de casa na Cidade Olímpica,
no Jardim Tropical, na Cidade Operária para usufruir de um bem natural,
que é a praia, mas o governador anda de helicóptero, esbanjando o dinheiro
público, o comunista de outrora, hoje esbanja o dinheiro público, como é
que ele vai diminuir despesas? Jamais ele vai diminuir despesas, ele não
porque diminuir despesas, ele faz é gastar mais e mais, meteu a mão no
dinheiro dos aposentados, o governador Flávio Dino jogando mais uma
vez o ônus da irresponsabilidade sobre os ombros do povo tão sofrido do
Estado do Maranhão. O povo pede socorro, deputado Eduardo Braide,
com a palavra que eu vou finalizar com um pedido de apelo do povo do
Maranhão, o povo sofrido do Maranhão que pede socorro, com a palavra
o deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Deputado Wellington, parabenizo Vossa Excelência e quero aqui, senhor
presidente, presidente Othelino, chamar a atenção de todos os senhores
deputados e deputadas desta Casa e peço que tenham realmente a atenção
porque o que está prestes a ser votado agora é diferente daquilo que foi
colocado da tribuna. Eu ouvi com atenção dois deputados da base do
governo quando falaram que atualmente quem atrasa o IPVA paga 30% e
esses 30% serão substituídos pela multa de 20% mais a taxa Selic, não é
verdade, o artigo que trata dos 30% é o artigo 99 da Lei 7.799 de 2002 que
diz o seguinte: A inobservância do dispositivo neste capítulo sujeitará o
infrator em seguintes multas, Inciso I 30% em incidente sobre o montante
do imposto devido nele incluídos os acréscimos legais, não está sendo
revogado nesse Projeto de Lei esse artigo 99 inciso 1º. O que está sendo é
acrescentado a redação ao artigo 100 parágrafo 2º, que está trocando os 2%
por 0,33 ao dia limitado a 20% mais a taxa Selic. Então faço essa observação,
porque se o projeto for aprovado dessa forma está mantida a multa de
30% e terá ainda mais 20% que é o que está sendo trazido com o projeto
novo e mais a taxa Selic, é praticamente um efeito de confisco aos veículos
dos maranhenses por conta do que está sendo aprovado nesse projeto.
Peço inclusive que a base do governo faça a consulta em relação ao que
trato aqui, mas não tem mágica, o projeto de lei nº 239/2008, em nenhum
momento, revoga o artigo 99 inciso I que trata da multa de 30%. Peço,
portanto que seja observada essa situação porque realmente será um crime
que será cometido contra os donos de veículos do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço silêncio à galeria.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor presidente. Deputado Max Barros, meu líder, com benevolência
do meu presidente. É outro nível.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu vou encaminhar,
deputado, eu agradeço a V. Exa., eu vou encaminhar pelo bloco, eu lhe
agradeço muito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
povo do Maranhão pede socorro e não implora por migalhas, não pede
auxílio algum, apenas o direito de trabalhar, imploram pela manutenção de
seus empregos, em outras palavras, pelo direito de sustentarem suas famílias
com o suor do seu rosto, tal qual ordenado por Adão, por nosso Senhor
quando disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. É só isso. O povo
do Maranhão não está batendo à porta da Assembleia Legislativa para
pedir emprego, para pedir cargos comissionados, está pedindo
simplesmente a geração de emprego, a oportunidade de trabalhar e levar
com o suor do seu rosto o pão para sua mesa. Governador, observe o
estado do Maranhão à beira do abismo e, de forma trágica e de forma fria,
o Governador simplesmente mostra para o povo do Maranhão três atributos
além dos mais que o Governador já tem. É um governador traíra. Já traiu
muito seus aliados. É um governador covarde. Deixou muito dos deputados
da sua base pelo caminho. Já enganou e mentiu muitas vezes para os
maranhenses. Mas eu preciso registrar mais três atributos deste governador
comunista. O primeiro deles: a irresponsabilidade; o segundo, a
incompetência; e o terceiro, a arrogância. A arrogância esta que vai chegar a
inescrupulosa e covarde conclusão: se o estado faliu, não é porque ele
gastou muito, mas é porque estão pagando pouco. Se o estado faliu, o
Governador, com muita arrogância, disse que não é porque ele gastou
muito, mas é porque está arrecadando pouco. E ele vai fazer o quê? Vai
arrecadar muito mais. Os piores males que a humanidade já teve que
suportar foram infligidos por maus governos. E o segundo que diz que a
solução do governo para um problema é usualmente tão ruim quanto o
problema. Governador Flávio Dino, V.Exa. é o pior governador que o
Brasil poderia ter. Mas V.Exa., com o seu dinheiro, com o dinheiro público,
gasta com propaganda enganosa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço à galeria que não se manifeste. Deputado Wellington. Por favor,
peço à galeria que não se manifeste. Conclua por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou
concluir, Presidente. Afinal ninguém cuida tão bem do dinheiro dos outros
como cuida do seu próprio. Governador Flávio Dino não cuida do dinheiro
do povo porque ele não gosta do povo do Maranhão. O Governador
Flávio Dino hoje é governador por capricho, por querer ser igual a Sarney,
por querer se igualar ao Sarney e montar sua própria oligarquia. Que Deus
abençoe esta terra maravilhosa e que a torne mais próxima de Deus e mais
distante do comunismo. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputado
Max, V. Exa. de fato havia pedido para encaminhar. Estamos em votação.
Peço silêncio. Estamos em votação, mas o Deputado Max vai encaminhar
por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, agradeço a V. Exa. Senhores
e senhoras deputados, jornalistas, galeria, imprensa, eu venho a esta tribuna
só para acentuar uma questão que eu acho substantiva, e até vou voltar
para encaminhar. Eu poderia ter sido dispensado porque eu pedi um aparte
ao meu colega, meu amigo Deputado Marco Aurélio, que sempre é um
deputado de quem eu gosto. É muito fidalgo nesta Casa. Mas, infelizmente,
não me cedeu o aparte, porque nesses momentos em que há um deputado
de Governo e um que não está apoiando a proposta do Governo, é que se
estabelece o contraditório. E o Deputado fugiu da fidalguia dele para me
negar o aparte. O que eu lamento. Depois ele foi ali, apertou minha mão. A
mão dele estava fria. Eu senti que ele estava nervoso, porque é difícil
defender aumento de imposto. Por isso que eu entendo, Deputado Marco
Aurélio, e até o desculpo. Dizer aos senhores que aqui os deputados da
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base do Governo vieram à tribuna para tentar realmente confundir a opinião
pública, tergiversar. O que se discute aqui não é que vai isentar IPVA,
porque o IPVA de moto vai isentar, o governo passou 04 anos prendendo
motos, agora que ele acha que tem que prestigiar os motoqueiros? Passou
04 anos prendendo moto, agora que ele vai isentar IPVA de motos? Isso é
uma lei que autoriza e que vai ser regulamentada depois. Ah, vai dar uma
cesta básica, mas não é para dar imediatamente, vai depender de um Decreto
do governo sabe lá Deus quando para regulamentar para sair a cesta básica,
é tudo no futuro. Isso aí é só a periferia. O projeto aqui, a emenda do
Deputado Braide manteve todos esses elementos. É para tirar IPVA de
moto? É para manter a cesta básica? Tudo bem, agora o cerne da questão,
que está tirando dinheiro do bolso do trabalhador maranhense é aumentar
o ICMS, é aumentar a gasolina, é aumentar o refrigerante, é aumentar o
chopp, é aumentar o óleo diesel, o óleo diesel que é básico para o transporte
das mercadorias, do arroz, do feijão, do pão e que vai impactar na mesa de
cada um dos maranhenses, essa que é a questão. Aí se cria uma cortina de
uma fumaça, como diz aí hipoteticamente, dá um milhão, que é o negócio
de IPVA, moto e não sei o quê, e tira cem. E fica com um discurso, uma
nuvem para tentar apagar o que está sendo feito aqui. Se vocês quiserem
aprovar negócio de IPVA, isenção de moto, cesta básica, a gente vota a
favor, não tem problema nenhum. Tem inclusive emenda para fazer isso,
mas o que se trata aqui na verdade, de fato, de concreto é mais um tarifaço
que o governo está dando aqui para a população do Maranhão. Fez isso no
início do governo, não resolveu. Eu já disse aqui, o PIB do Maranhão caiu
aproximadamente 10% em 02 anos, piorou a economia do Estado. Foi isso
que aconteceu. A desigualdade fez foi aumentar. E, pasmem, eu quero é
parabenizar inclusive a ação da polícia aqui, que agiu muito bem lá em
Bacabal e em Santa Luzia, mas se você for comparar o número de mortes
violentas nesses 04 anos do Governo Flávio Dino e comparar com os 04
anos anteriores, aumentou em muito o número de mortes violentas no
Governo Flávio Dino. Então é uma bazófia essa questão que melhorou a
violência no nosso Estado. Não é verdade. E está lá no site do G1 para
quem quiser ver.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Eu peço silêncio à galeria. Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – E está lá no G1
para quem quiser ver. Então essa política de aumentar imposto não melhorou
a vida dos maranhenses. E agora o Brasil está saindo da crise, o PIB está
aumentando este ano 1.5%, ano que vem vai aumentar 3%. Já estamos
passando da crise e aqui no Maranhão a crise continua. Continua porque
está gastando com supérfluo, está gastando com diária, está gastando com
carro, está gastando com aluguel de prédio, está gastando com gratificação,
está gastando com contratado, aumentando as despesas fixas e fica sem
dinheiro para investimento e agora vem aqui para estabelecer mais um
tarifaço, mais um aumento de imposto, isso que se trata, o resto é periferia:
IPVA, cesta básica, isso aqui é a periferia. O cerne da questão é aumentar
imposto, é isso que o governo está fazendo e não podemos dar esse aval ao
Governo do Estado. Ele já fez um tarifaço no início do governo, vai fazer
mais um tarifaço. E olha que esta Assembleia aprovou, há poucos dias,
acho que não faz nem um mês, um projeto de minha autoria, todos os
Deputados votaram, para taxar as mineradoras. São R$ 400 milhões por
ano que o governo vai receber e isso vai taxar as multinacionais, mas agora
queremos taxar os pobres, os trabalhadores, aumentando o preço do pão,
do arroz e do feijão na medida que se aumenta o óleo diesel. Vamos dizer
NÃO a esse projeto, porque esse projeto não tem nada a ver com motos,
nada a ver com cesta básica, esse projeto tem a ver com aumento de
combustível. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, eu peço atenção de todos e de todas ao tempo em
que peço silêncio novamente à galeria. Nós vamos apreciar o requerimento
verbal do Deputado Adriano Sarney de votação nominal. Senhores
deputados, os deputados que forem favoráveis ao requerimento de votação
nominal permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram ficar
de pé. Rejeitado o requerimento. Em votação...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela ordem,
Senhor Presidente. Peço que seja registrado quem rejeitou nosso pedido,
por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, V. Ex.ª deveria ter pedido antes, mas eu vou fazer o
registro que não tem nenhum problema. Votos contrários dos Deputados
Ricardo Rios, Rafael, Marco Aurélio, Fábio, Paulo Neto, Levi, Marcos
Caldas, Glalbert Cutrim, Neto, Rogério, Cabo Campos, Edison, Edivaldo,
Valéria, Junior Verde, Hemetério, Francisca, Zé Inácio, Raimundo Cutrim,
Antônio. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Quero registrar a minha abstenção. Eu não carregarei
nas costas o preço de aumentar o imposto sobre gasolina, diesel e uma
série de produtos. A minha emenda infelizmente que aperfeiçoaria o projeto
não foi aprovado. Quero que seja registrada a minha abstenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registrada a abstenção do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, por
favor. Eu quero registrar o meu voto contra. Não deu nem tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Voto contra do Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, voto contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Voto contra do Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Presidente,
Deputado Adriano Sarney vota contra esse projeto abusivo. Fora, Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano Sarney votou contra. Deputada Nina também.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA – Presidente, Deputado
Léo Cunha também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Max?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Contra, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Léo Cunha contra. Deputado Wellington contra. Parecer 390/
2018, da CCJ. Deputado Adriano, deixe eu concluir que já lhe dou a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Só para fazer
o registro dos deputados que votaram contra o projeto, por favor, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Já fiz. Nominal e individualmente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Contra o
projeto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sim.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – O senhor
poderia repetir, por favor.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Posso. Votaram contra o projeto os Deputados Adriano Sarney, César
Pires, Max Barros, Nina Melo, Léo Cunha, Roberto Costa e Wellington do
Curso. O Deputado Eduardo Braide se absteve de votar no projeto
principal. Parecer nº 390, em Redação Final, Projeto de Lei nº 239/2018, de
autoria do Poder Executivo, em discussão.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Nós tivemos
a verificação do quórum para a votação do projeto principal, agora nós
estamos votando a Redação Final, solicito a verificação do quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nós estamos em votação, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não, Senhor
Presidente, mas agora é Redação Final. Nós tivemos aquele caso do projeto
da Vale que aprovou o original e a Redação Final foi rejeitada, é outro item
que nós estamos votando. No mesmo item não, Senhor Presidente, é a
Redação Final.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide, é o mesmo item.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, tanto não é o mesmo item que naquele caso foi rejeitado, o
projeto original foi aprovado e a Redação Final foi aprovada.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, a votação prossegue, é colocada a Redação Final em votação,
mas sem verificação de quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, a votação da Redação Final é outro item da pauta, inclusive.

O SENHOR DEPUTADO – Senhor Presidente, é o mesmo item.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Claro que
não, Senhor Presidente. Leiam para mim onde é que está a Redação Final
na Ordem do Dia aqui de hoje?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, peço que zerem o painel.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Registro
que o Bloco Parlamentar Independente está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que os deputados, que assim desejarem, confirmem as suas
presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – E ainda tem,
Senhor Presidente, o último suspiro de consciência dos senhores deputados
para que não marquem a sua presença.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Independente, em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – PV/PSD, em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bloco PV/PSD, em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Bloco de Oposição,
em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco de Oposição, em obstrução. Em votação à redação final. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, pela ordem. Senhor Presidente, Deputado Adriano Sarney
vota contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano Sarney votou contra também à redação final.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – A minha
abstenção também em relação a esta votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registre-se a votação em contrário do Deputado Adriano Sarney à redação
final, assim como do Deputado Roberto Costa, do Deputado César Pires
e a abstenção do Deputado Braide. Deputada Nina Melo também votou
contra. Deputado Max e Deputado Wellington. Deputado Léo. Projeto de
Lei 211 capeado pela Mensagem Governamental nº 067, de autoria do
Poder Executivo, e dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2016/2019.
Em discussão.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu gostaria
de encaminhar o referido projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vossa Excelência tem cinco minutos. Está em votação, o Deputado
Eduardo Braide vai encaminhar, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas.
Esse é um projeto que trata de revisão do Plano Plurianual encaminhado
pelo Poder Executivo e aqui dentro do projeto que trata da revisão do
Plano Plurianual, Senhor Presidente, existe uma pedalada fiscal que o
Governador Flávio Dino encaminhou a esta Casa. Todos vocês sabem e
têm acompanhado os saques que têm acontecido no FEPA, no Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria. O FEPA, que no início do atual
governo, tinha mais de um bilhão e duzentos milhões de reais e que esse
valor rendia, por ano, em uma aplicação em uma instituição financeira R$
156 milhões, por ano, hoje tem menos de R$ 100 milhões de reais. E a
pergunta que fica é: Como é que serão pagos os nossos aposentados e
pensionistas daqui para frente? E aí o governador vem e coloca na revisão
do PPA o repasse de R$ 500 milhões que virão para o FEPA, o Deputado
César Pires já se debruçou sobre esse assunto, segundo o Governo do
Estado virão esses recursos oriundos de leilões que acontecerão de bens,
móveis e imóveis, mas a verdadeira pedalada fiscal, senhoras senhores
deputados, está aqui, motivo pelo qual esse projeto, inclusive foi retirado
da Ordem do Dia. Mais à frente, em uma das ações do Programa do PPA,
no Anexo - II como programa alterado, o Governador Flávio Dino prevê
uma ação de retirada do FUNBEN, do Fundo de Benefícios dos Servidores
do Poder Executivo e dos outros Poderes para o FEPA, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados. Vejam vocês: o Governador Flávio Dino quer
cobrir o rombo do FEPA com recursos do FUNBEN. Para isso ele vai
simular uma compra do Hospital do Servidor, que pertence ao patrimônio
do FEPA e pagar com dinheiro do FUNBEN. E a partir do momento que
ele paga com o dinheiro do FUNBEN, ele vai tentando diminuir o rombo
do FEPA. Só tem um detalhe, senhoras e senhores, que tudo sai do bolso
do contribuinte. E nesse caso específico o dado é mais agravante, porque
sai do dinheiro da assistência à saúde dos servidores do Estado do
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Maranhão. É o dinheiro que é utilizado para manter o Hospital do Servidor.
É o dinheiro que paga o auxílio funeral. É o dinheiro que paga os auxílios na
área da saúde. E o Governador agora o que fez? Está aí, todo mundo já teve
acesso ao comprovante desse saque. O FUNBEN tinha 250 milhões em
suas contas e o Governador sacou 150 milhões do FUNBEN. E outro dia
eu perguntei para que foi utilizado esses recursos para um membro do
Governo. Nem ele sabia como foi utilizado. Ficou um pouco mais de 100
milhões na época. E a denúncia que chegou para mim é que há três meses,
senhoras e senhores, o valor que vem descontado do contracheque dos
servidores do Estado com o nome FUNBEN não está sendo repassado as
contas do FUNBEN. E agora o Governador do Estado quer pegar o dinheiro
do FUNBEN e botar para cobrir o rombo do FEPA. Nós não podemos
aceitar isso, senhoras e senhores. Eu não serei aqui partícipe de uma
pedalada fiscal do Governador Flávio Dino. E aqui alerto hoje: Governador
Flávio Dino, tem que cobrir o rombo do FEPA com os recursos do
Governador do Estado, com os recursos do tesouro. Ele que comece a
cortar aluguel. Ele que comece a cortar cargos em comissão. Porque ele só
sabe é criar. Eu nunca vi o Governador Flávio Dino cortar um cargo em
comissão, mas já vi vários projetos aqui, todos criando cargos em comissão.
Eu quero dizer, senhoras e senhores, que se nós aprovarmos esse projeto
de Revisão de PPA, nós vamos dizer “sim” ao Governador para meter a
mão no dinheiro do FUNBEN, para cobrir o rombo do FEPA. Já não basta
o que ele fez com o fundo estadual de pensão e aposentadoria dos servidores.
Fica, portanto, aqui, Senhor Presidente, o meu encaminhamento para a
rejeição desse projeto do Governador. Se ele quiser que depois ele mande
um novo projeto de revisão do PPA, retirando essa pedalada fiscal. Não
contará com o voto do Deputado Eduardo Braide essa manobra do
Governador. Se ele fez a retirada indevida, a retirada que não devia ser feita
de forma antecipada dos recursos do FEPA, não é retirando do dinheiro do
FUNBEN que ele vai corrigir. E aí, Senhor Presidente, eu quero fazer um
alerta. Quando lá na frente tiver problema no atendimento do Hospital do
Servidor, quando não for possível pagar o auxílio funeral e outros benefícios
assistências da saúde, está aqui o culpado. É esse projeto de lei que revisa
o PPA para que o Governador faça pedalada fiscal. Fica, portanto, Senhor
Presidente, a minha rejeição a esse projeto de lei. E de já solicito a votação
nominal, Senhor Presidente. Precisamos saber quem são aqueles que vão
autorizar a pedalada fiscal do Governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César Pires por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Deus abençoe a todos. Nós já havíamos aviventado essa discussão
aqui desse Projeto de Lei n.º 211 e isso ocorre em função do governo... eu
pediria a compreensão dos pares, dos colegas, aliás, para uma situação. O
governo faz a mudança do Plano Plurianual, porque ele não teve competência
de levar a termo, não teve competência de cumprir aquilo que ele vendeu.
Ele prometeu inúmeras situações e não cumpriu e tem que haver revisão
desse Plano Plurianual. Mas uma coisa me chamou atenção, que digo a
vocês o detalhamento que precisa ser compreendido, quando ele quebrou
o Fepa ele também quebrou a esperança de muitos dos maranhenses.
Prova disso é que quase ninguém se aposenta mais. Você entra com a
aposentadoria e essa aposentadoria não acontece. São mais de três mil.
Sabem por quê? Porque tem que deixar pagando com o dinheiro dos ativos
e não com o dinheiro dos aposentados, porque está quebrado. Podem ir lá
a Secretaria de Administração. Para tentar reparar isso ele joga R$ 500
milhões, tira o R$ 500 milhões de alguma coisa e joga para o Fepa. Vocês
sabem onde ele foi buscar esse dinheiro? Em alienação, em vendas de bens,
imóveis do Estado. Só que nós encaminhamos expediente ao Instituto e ele
não me respondeu até agora. Não respondeu sabe por quê? Porque ele não
consegue apurar os R$ 500 milhões e ali está supostamente o dinheiro
para poder pagar os aposentados do Ministério Público, os aposentados
do Tribunal de Contas do Estado e os aposentados daqui desta Casa. Volto
a reafirmar: jamais faço ilação nos meus pronunciamentos. É isso! Agora
eu te pergunto uma coisa, da vez passada ele botou para alienação de bens
R$ 135 milhões. Você sabe quanto arrecadou? Sessenta milhões. Como é
que agora ele quer pagar todos os aposentados com quinhentos milhões de
alienações de bens? Quem é que vai comprar os imóveis deteriorados do
Estado? Vocês sabem por que ele fez isso? Porque não tem resposta,

porque quebrou o Fepa. Porque quebrou o Fepa. Mas isso aqui, volto a
reafirmar, não é um pensamento oposicionista, é um zelo que estamos
tendo pelo estado do Maranhão e esta Casa, em um dos dias mais fúnebres
que ela assistiu, vai também votar em relação a isso. E até agora, ainda que
eu arguindo, Deputado Bira, a lei de acesso à informação, o diretor não me
mandou os bens que são alienados. E eu mostro para vocês, esta Casa nem
tem o respeito, o governo não tem respeito por esta Casa. Nenhum
Deputado que pede informação vem não. Ultrapassa, passa por cima e a
nossa fragilidade é iminente em relação a isso. Olha bem, vai pagar
aposentado com suposto alienação de bens imóveis, quinhentos milhões.
Não para por aí. Sabe o que acontece mais? Ele tira quinhentos mil do
Funben... vocês sabem o que é o Funben? É o plano de saúde do Estado.
Um deltazinho que você paga é descontado do salário pequeno para que
você possa ter o direito a ter um médico. E vocês sabem o que ele quer
comprar com o dinheiro do Funben? O Hospital do Servidor para
incorporar, para que esse dinheiro saia, vá para o Fepa e o hospital venha
para o plano de saúde de vocês, que é meu também. E eu pergunto a vocês,
é justo comprar um hospital quebrado que foi entregue ao SUS, porque o
Estado não podia manter lá atrás e hoje não mantem nada e ainda quer
vender? Deu para entender? Ele quebrou o FEPA que é onde você trata a
aposentadoria e agora quer quebrar o plano de saúde dos funcionários
públicos. Mas, gente, eu digo para vocês que isso aqui não é ilação,
Deputado Edivaldo Holanda. Está aqui na revisão do Plano Plurianual, é
um absurdo isso aqui. Está aqui. É essa aqui a lei que nós vamos aprovar
agora, nós não, a base do governo vai aprovar. Eu não quero questionar
meus colegas, eu acho que eles estão a serviço do rei, mas é justo que eles
façam o que quiserem. Agora, compete a mim fazer o levantamento dessas
situações para vocês em esclarecimento. E eu pergunto: é justo? Claro que
não. É por isso que nós estamos aqui para alertar vocês e dizer aonde é que
nós vamos chegar com essa Lei 211/2018. Gente, posso aguardar uma
coisa para vocês, avisem aos seus familiares, avisem os amigos e a vocês
mesmos: já, já esta Casa vai aprovar o aumento da alíquota do FEPA. Já,
já vai aprovar a alíquota do FEPA. E eu ouvi um colega dizer aqui, com
todo o respeito, que é uma crise nacional. É, mas você sabia também que
bem aqui, em João Pessoa, não caiu a pobreza como caiu aqui? Por quê?
Ou a crise é só para nós, maranhenses, porque vivemos no isolamento
geográfico? Bem aqui, em João Pessoa, conseguiu fazer. Portanto, é um
alerta. Esse é o governo que há dois meses alardeava que era a favor do
povo, que tudo para trás não prestava, mas agora acabou de vender a
história, a própria história construída pelo desmando do atual governo,
essa que compete a nós cobrarmos. Remeter culpa ao passado e uma
história pelo fracasso presente de uma gestão carcomida, destruída e sem
competência para poder vencer a crise? Como é que nas campanhas vencem
as crises? Como é que na campanha diz que encontra solução e alternativa
para a superação das dificuldades? Você sabe o que é isso? Engodo, mentira.
Foi o que o governo vendeu a vida toda. Compete a mim alertá-los e a
vocês, tomarem as decisões. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Com os votos contrários dos Deputados César Pires, Eduardo
Braide, Nina Melo, Max Barros, Wellington do Curso. Projeto de Resolução
Legislativa 054/2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa 023/2018, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de
Resolução Legislativa 031/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovados todos os projetos. Os três projetos
foram aprovados, 054, 023 e 031, e vão a segundo turno. Requerimento à
deliberação do Plenário. Requerimento 449/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, pela ordem. Eu peço que seja alterada a
data até por conta da não votação desse requerimento que está aí previsto
para hoje. Não tem a menor condição de acontecer para o dia 11 de dezembro,
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que é na terça-feira que vem. Assim que possível, gostaria só de orientar a
bancada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que faça o registro que o deputado Braide solicitou. Senhores
deputados, o requerimento 449 do Deputado Braide vai ser votado agora.
Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os
que forem contrários queiram ficar de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só para
orientar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço que
sejam registrados, então os votos contrários, eu já havia pedido desde
antes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com os votos contrários dos Deputados Ricardo Rios, Júnior Verde,
Raimundo Cutrim, Antônio Pereira, Hemetério, Deputado Fábio, também
dos Deputados Rogério, Glalbert, Marcos Caldas, Levi Pontes, Deputado
Neto, Deputado Paulo Neto, Deputado Edson, Deputado Cabo Campos,
Deputado Sérgio, Deputado Vinícius, Deputado Edivaldo, Deputada
Valéria, Deputada Francisca, Deputado Zé Inácio, são esses. Requerimento
nº 450, de autoria da Deputada Nina Melo, requer depois de ouvido o
plenário seja discutido e votado em regime de urgência em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o projeto de lei nº 099, 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. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 462, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, que requer depois de ouvido o plenário seja
enviada Mensagem de Congratulações aos eleitos para a nova diretoria do
SEBRAE/Maranhão, na pessoa do Dr. Raimundo Coelho, parabenizando-
o pela sua eleição como Presidente do Conselho Deliberativo.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, deputado Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Eu queria
pedir, com a anuência do Deputado Adriano Sarney, que eu possa subscrever
este requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, Vossa Excelência autoriza?

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo também, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim, pela Deputada Valéria,
Deputado César Pires também subscreve.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Para aqueles
que queiram subscrever o nosso requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 465/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 468/2018, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 469/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso

(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 471/2018, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira, o autor do requerimento 471 não é o Deputado Rogério
Cafeteira e o Deputado Rafael Leitoa, feita a retificação vamos apreciar
(lê). Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, com a autorização do Deputado Rafael Leitoa. Eu gostaria de
subscrever o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Vinícius Louro também, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – O Deputado
Cabo Campos também, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington do Curso também, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu acho que
toda a Assembleia, Presidente, deve fazer essa homenagem justa a nossa
Polícia Militar do Maranhão. E está consentindo todo e qualquer deputado
que queira subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a permissão do Deputado Rafael Leitoa subscrevem os Deputados
Rogério Cafeteira, Glalbert Cutrim, Marcos Caldas, Cabo Campos, Vinícius
Louro, Sérgio Frota, Wellington do Curso, Edivaldo Holanda, Deputado
Júnior Verde, Deputado Raimundo Cutrim, Deputado César Pires,
Deputado Eduardo Braide e quem mais desejar. Requerimento nº 470, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, já foi votado e aprovado.
Requerimento nº 472, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 467, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. (lê).
Como vota o Deputado Ricardo Rios? Deferido.

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

Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Oitava Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia quatro de dezembro de dois mil e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Caldas.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):  Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, 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, Edilázio Júnior, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Léo Cunha, Neto Evangelista, Professor Marco Aurélio, Roberto Costa e
Sousa Neto. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que
foi encaminhado à publicação. Não havendo oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que não havia “quórum” para deliberar sobre a matéria que
ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência, foram
submetidos à deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 466/
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2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 26, 27 e
28, em razão de comparecimento à Câmara dos Deputados, em Brasília,
para tratar de questões referentes à sua posse como Deputado Federal. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. Da
mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos. No Expediente
Final falaram os Deputados Rogério Cafeteira, César Pires, Eduardo Braide,
Júnior Verde, Zé Inácio Lula, Wellington do Curso e Marcos Caldas. 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, 05 de dezembro de
2018.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE, REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ANTONIO PEREIRA-Presidente
FRANCISCA PRIMO
EDIVALDO HOLANDA
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 004/2018– emitido ao projeto de lei nº 223/2018,

que” Propõe “Diretrizes para implantação do Programa de Intervenção
Assistida por Animais – IAA no Estado do Maranhão e das outras
providências”.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

do voto do Relator.
PARECER Nº 005/2018– Emitido ao Projeto de Lei nº 099/2018,

que institui no âmbito do Estado do Maranhão, a prioridade, na rede
pública de saúde do Estado do Maranhão, na avaliação clínica com
neurologista para diagnóstico precoce do Altíssimo

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 05 de dezembro de 2018.

VALDENISE FERNANDES DIAS
Secretária da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 938/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 03 de dezembro

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 938/2018

MAT N O M E                                         NÍVEL
1650522 Maria da Assunção Dias Ferreira Vieira XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº.  941/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 03 de dezembro

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 941/2018

MAT N O M E                                        NÍVEL
1650480 Ana Virginia Piauilino Santos XV
1650506 David Rafael Almeida Magalhães XVII
1650498 Flavio Urubathan M. Nogueira XV
1650514 Cristiane Regina G. Cerqueira XV
1650530 Ademir Pereira de Souza Junior XIV
1650548 Danilo Rafael Ferreira Moraes XV
1650563 Anne Grasielle C. Santos Memoria XIII
1650555 Sonia Vieira Rezende XIII
1635648 Iolene Costa Froz XII
1636042 Flávia Silva Santos XV
1650571 Kallyne Desterro Muniz XI
1642198 Alexandre Wellington P. Coelho VIII

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  390/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 239/2018, de

autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão,
altera a Lei nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004, que institui o Fundo
Maranhense de Combate à Pobreza, cria o Comitê de Políticas de Inclusão
Social, e dá outras providências, altera a Lei nº 8.948, de 15 de abril de
2009, que dispõe sobre os percentuais a serem aplicados na cobrança de
diferencial de alíquotas nas operações realizadas por Empresas optantes
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do Simples Nacional, institui o Programa Cheque Cesta Básica e o Programa
de Parcelamento de Multas de Trânsito e dá outras providências.

 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 239/2018) 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 Lei Ordinária nº 239/2018, nos termos
do voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Vinicius Louro
Deputado Antonio Pereira
Deputado César Pires

PROJETO DE LEI Nº 239/2018

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do
Maranhão, altera a Lei 8.205, de 22 de dezembro de
2004, que institui o Fundo Maranhense de Combate
à Pobreza, cria o Comitê de Políticas de Inclusão
Social, e dá outras providências, altera a Lei 8.948,
de 15 de abril de 2009, que dispõe sobre os
percentuais a serem aplicados na cobrança de
diferencial de alíquotas nas operações realizadas por
empresas optantes do Simples Nacional, institui o
Programa Cheque Cesta Básica e o Programa de
Parcelamento de Multas de Trânsito e dá outras
providências.

Art. 1º Ficam acrescentados à Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão os
dispositivos abaixo indicados:

I – o art. 10-A, o qual terá a seguinte redação:
“Art. 10-A Fica vedada a fruição de quaisquer benefícios ou
incentivos fiscais nas operações feitas pelo contribuinte substituto,
beneficiado ou incentivado, relativamente ao ICMS-Substituição
Tributária em relação ao imposto que foi pago ou suportado
pelo contribuinte substituído.”

II – os seguintes ao art. 23:
a) o inciso II-A, o qual terá a seguinte redação:
“Art. 23 (...)
(...)
II-A - de 16,5% (dezesseis e meio por cento), nas operações
internas e de importação do exterior realizadas com óleo diesel
e biodiesel.
(...)”
b) o item 5 à alínea “a” do inciso IV, o qual terá a seguinte
redação:
“Art. 23 (...)
(...)
IV – (...)
a)  (...)

(...)
5 - refrigerantes.”.
c) o inciso VII, o qual terá a seguinte redação:
“Art. 23 (...)
(...)
VII - de 28,5% (vinte e oito e meio por cento), nas operações
internas e de importação do exterior realizadas com os seguintes
produtos:
a) armas e munições;
b) bebidas alcoólicas, cervejas e chopes;
c) bebidas isotônicas;
d) bebidas energéticas;
e) embarcações de esporte e de recreação, inclusive esquis
aquáticos, kites e jets skis;
f) rodas esportivas para automóveis;
g) veículos aéreos não tripulados ou remotamente pilotados,
tipo drones;
h) outras aeronaves de uso civil;
i) gasolina;
j) joias de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados,
de metais preciosos e de pérolas naturais ou cultivadas, de
pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou
reconstituídas.”
III - a alínea “c” ao inciso I do art. 88, a qual terá a seguinte
redação:
“Art. 88. (...)
I - (...)
(...)
c) os veículos automotores adquiridos por locadora de veículos
para uso exclusivo na sua atividade empresarial.”

Art. 2º Ficam alterados os dispositivos abaixo enumerados da Lei
nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

I - inciso V do art. 23:
“Art. 23 (...)
(...)
V – de 26% (vinte e seis por cento), nas operações internas e de
importação do exterior de álcool anidro e hidratado;
(...)” (NR).
II - os incisos V e XI e o § 9o do art. 92:
“Art. 92 (...)
(...)
V – o veículo com potência de até 110 (cento e dez) cilindradas,
inclusive motocicletas;
(...)
XI - Os veículos movidos exclusivamente à força motriz elétrica
quando sua aquisição ocorrer através de concessionária
estabelecida neste Estado.
(...)
§ 9º A partir de 1º de janeiro de 2021, a concessão do benefício
de que trata o inciso IV deste artigo fica condicionada à edição
de lei municipal que discipline o serviço de transporte de
passageiros na modalidade táxi no local da outorga da
permissão para exploração do serviço.
(...)” (NR).

III - o art. 94:

“Art. 94. O lançamento do imposto será feito de ofício pela
Secretaria de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. No caso de veículo usado, a notificação do
lançamento será feita mediante a publicação, no Diário Oficial
do Estado, do calendário anual de pagamento.” (NR).

IV - o parágrafo 2º do art. 100:

“Art. 100. (...)
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(...)
§ 2º Os acréscimos moratórios aplicáveis serão os seguintes:
 I - multa de mora, calculada no percentual de trinta e três
centésimos por cento por dia de atraso, a partir do primeiro
dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do imposto, até o dia em que ocorrer o seu
pagamento, limitado a vinte por cento.
II - juros de mora, calculados na forma do art. 231.
(...)” (NR)

Art. 3º O art. 5º da Lei nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004, que
institui o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, cria o Comitê de
Políticas de Inclusão Social, e dá outras providências, passa a vigorar
acrescido do inciso XXVI, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 5º (...)
(...)
XXVI - óleo diesel e biodiesel.”

Art. 4º Fica alterada a tabela de que trata o art. 4o da Lei nº 8.948,
de 15 de abril de 2009, que estabelece os percentuais a serem aplicados na
cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas aquisições
em outros Estados e Distrito Federal, de que trata a Lei nº 8.916, de 23 de
dezembro de 2008, e dá outras providências, que passa vigorar com a
seguinte redação:

Art. 5º Fica instituído o Programa Cheque Cesta Básica que tem
como objetivo transferir para famílias de baixa renda do Estado do
Maranhão, por meio de programas sociais, o valor arrecadado a título 3de
ICMS sobre as operações de venda de produtos pertencentes à cesta
básica.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
o programa de que trata o caput, estabelecendo a forma e as condições para
a sua implementação.

Art. 6º Fica instituído o Programa de Parcelamento de Multas de
Trânsito, destinado a promover a regularização dos débitos decorrentes de
multa por infrações à legislação de trânsito, de competência estadual,
alcançando os fatos ocorridos até a publicação desta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
o programa de que trata o caput, estabelecendo a forma e as condições para
a sua implementação.

Art. 7º Ficam temporariamente suspensos, no período de 1º de
janeiro de 2019 a 31 de março de 2022, os efeitos do disposto no art. 1º da
Lei nº 7.323, de 26 de outubro de 1998, que dispõe sobre a concessão de
diferimento do ICMS para usina produtora de pellets de minério de ferro

e seus concentrados implantada no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 8º O diferimento suspenso pelo artigo anterior ficará
automaticamente restabelecido a partir de 1º de abril de 2022 até 31 de
maio de 2025, a partir de quando voltará a correr o prazo do art. 5º da Lei
nº 7.323, de 26 de outubro de 1998, sem prejuízo da legislação tributária
aplicável à matéria.

Art. 9º Ficam revogados os dispositivos abaixo enumerados da
Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002:

I – os itens 1, 2 e 3 da alínea “a” do inciso IV do art. 23;
II - os incisos IV e V do art. 87.
Art. 10. O contribuinte poderá efetuar o pagamento de

impostos, taxas, contribuição de melhoria, e dívida ativa de natureza
tributária e não tributária, bem como multas de qualquer natureza,
através de cartão de crédito.

 Paragrafo único- O Poder Executivo regulamentará as
formas e condições do pagamento previsto no caput deste artigo.

Art.11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:

I - no ano subsequente e após 90 (noventa) dias desta, em relação
ao inciso II do art. 1o, ao inciso I do art. 2º, ao art. 3º e ao inciso I do art. 9º.

II – em 1º de janeiro 2019, para os demais dispositivos.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4021/2018-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do Pregão
Presencial nº 053/2018-CPL/AL, cujo objeto trata do Registro de preços
para aquisição de materiais elétricos para Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, de acordo com as especificações do Edital. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
14:30h do dia 17 de dezembro de 2018, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou obtido
gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através do endereço
eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 03 de
dezembro de 2018. GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES.
Pregoeiro da ALEMA. De acordo: André Luís Pinto Maia. Presidente
da CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes
nas espécies “bombas de   irrigação, recalque e incêndio”, visando futuras
e eventuais aquisições pela ALEMA. Nos termos do artigo 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993,
do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11
da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 023/2018- CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 035/2018-CPL/ALEMA e
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 5821/2017-ALEMA, e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com as empresas vencedoras do certame: a empresa
PHB SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 01
com o valor total de R$ 8.170,00 (oito mil, cento e setenta reais), item 03
com valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), item 05 com
valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), item 06 com
valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatro centos reais), e para o item 07
com o valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); a empresa
L. G. DAS S. PIEROTE para o item 02 com o valor total de R$ 5.578,00
(cinco mil quinhentos e setenta e oito reais), item 04 com o valor total de
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R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais) e item 09 com o valor total
de R$31.990,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais); e a empresa
A. SOUZA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA-ME para o item 08 com
o valor total de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) e item 10 com
o valor total de R$7.600 (sete mil e seiscentos reais), nos termos do Edital,
seus anexos e das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 03 de dezembro de
2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo
do tipo “suprimentos de informática (tonners e cartuchos)” para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA. Nos termos
do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da
Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/
2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo
12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o
resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 035/2018-
SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº
034/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 2863/2018-ALEMA e
autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços com a empresa
SUCESSO COMÉCIO E SERVIÇOS – EIRELI -  EPP, habilitada e
vencedora do GRUPO ÚNICO com o valor total R$ 90.097,00(noventa
mil e noventa e sete reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora às fls.269/271. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 03 de dezembro de 2018.
Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 028/2018-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO
DO BRASIL LTDA. OBJETO: Aquisição do 02 (duas) unidades
resfriadoras de líquido do tipo chiller contained a água, da marca HITACHI,
modelo de referência RCU220WSZ4B7P, capacidade de refrigeração
220TR, com condensação de água, para substituição dos chillers atualmente
existentes no sistema de climatização que atendem a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e 01 (um) Fancoil de 30TR/8 Rows, Ventilador
Siroco, Filtro G4, PAINEL/Isolamento 15mm, tudo em conformidade
com o Termo de Referência. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura. VALOR: o valor total é de R$ 694.301,48 (seiscentos
e noventa e quatro mil trezentos e um reais e quarenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010901 – Fundo
Especial Legislativo. Projeto Atividade: 3047 – Equipamentos, Construção
e Modernização do Poder Legislativo. Plano Interno: Modernizar. Natureza
de Despesas: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. Sub-item
de Despesa: 3.4.4.90.52.19 – Material Permanente não especificado.
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de unidades
resfriadoras do tipo chiller para a ALEMA. Fonte de Recursos: 0307000000
– Receitas Originárias de Fundo – Exercício Anterior. NOTA DE
EMPENHO n.º 2018NE00029, de 25/10/2018. DATA DE
ASSINATURA: 20 de novembro de 2018. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/
93 e Processo Administrativo no. 4550/2018-ALEMA. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão -  Deputado Othelino Nova Alves Neto e Empresa JOHNSON
CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.,
CNPJ n.º 33.284.522/0001-11 – CONTRATADA. São Luís/MA, 03 de
dezembro de 2018. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-
Geral.

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 29/2018. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a

Empresa BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de contra medidas, como inspeção
física e eletrônica de edificações, tais quais:  detector de junções não-
lineares para localização de dispositivos eletrônicos de escutas não
autorizadas, celulares e cartão-SIM, varreduras eletrônicas ambientais com
kit de ferramentas de inspeção, para ser utilizado como conjunto de
acessórios para melhoria da eficiência nos procedimentos de varredura
ambiental, para a adequação dos meios operacionais a serem empregados
em demandas específicas na atividade de contra inteligência do Gabinete
Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. VALOR: R$
201.655,00 (duzentos e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 010101–
Assembleia Legislativa. PROJETO ATIVIDADE: 4628 – Atuação
Legislativa; PLANO INTERNO: Manutenção. NATUREZA DA
DESPESA: 4.4.90.52– Equipamentos e material permanente. SUBITEM
DE DESPESAS: 4.4.90.52.19 – Material permanente não especificado.
FONTE DE RECURSOS: 0101000000 – Recursos do Tesouro– Exercício
Atual. PRAZO: 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura. BASE
LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.666/93 e Processo Administrativo n°
4246/2018-ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 29/11/2018.
ASSINATURAS: CONTRATANTE – Deputado Othelino Neto –
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Empresa
BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº
07.259.712/0001-79 - CONTRATADA.  São Luís/MA, 30 de novembro
de 2018.  TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-Geral.
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