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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/02/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.02.2017 – QUARTA-FEIRA

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

(REQ.  Nº  623/2016)

1. PROJETO DE LEI  Nº  232/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA,  QUE ACRESCENTA INCISO
VII, AO ART. 14 DA LEI Nº 8.149, DE 15 DE JUNHO DE 2004, QUE
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE
RECURSOS HÍDRICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21/12/16, ASSIM COMO DA
ORDINÁRIA DE 22/12/16, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 140/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE
DETERMINA A APLICAÇÃO DE MULTA À CONSTRUTORAS E
À INCORPORADORAS, POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
RESIDENCIAL OU COMERCIAL AO CONSUMIDOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM EMENDA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. –
RELATOR DEPUTADO VINICIUS LOURO.

3. PROJETO DE LEI Nº 187/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE  DISPÕE
SOBRE A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EMBALAGEM DE CIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  JUSTIÇA E
CIDADANIA,  ACATANDO EMENDA – RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA; DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO SOUSA NETO.

4. PROJETO DE LEI Nº 201/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE INSERE NO
CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O
“FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO”, NO MUNICÍPIO DE
CARUTAPERA. COM SUBSTITUTIVO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 054/2017)

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
FELIPE MARANHÃO MUSSALEM, NATURAL DE RECIFE-PE.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA,
CIDADANIA E REDAÇÃO FINAL.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 056/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, PARABENIZANDO-O
PELA SUA POSSE COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, QUE OCORRERÁ
EM SESSÃO SOLENE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO.

7. REQUERIMENTO Nº 057/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-
O PELA SUA POSSE COMO VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO,
QUE OCORRERÁ EM SESSÃO SOLENE NO DIA 23 DE
FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

8. REQUERIMENTO Nº 058/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO TENENTE CORONEL DA POLÍCIA
MILITAR DO MARANHÃO MÉDICO ALBERTO NASSER
DUARTE SANTOS, PELA SUA MERECIDA PROMOÇÃO “POR
MERECIMENTO”, AO POSTO DE CORONEL QOSPM E AO
CARGO DE DIRETOR DE SAÚDE DA CORPORAÇÃO,
PROMOÇÃO ESSA OFICIALIZADA NO ÚLTIMO DIA 10 DE
FEVEREIRO DE 2017, PELO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

9. REQUERIMENTO Nº 059/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES Á MAJOR DA POLÍCIA MILITAR DO
MARANHÃO MÉDICA SOLANGE D’JESUS DE A. FRAZÃO,
PELA SUA MERECIDA PROMOÇÃO “POR ANTIGUIDADE”,
PROMOÇÃO ESSA OFICIALIZADA NO ÚLTIMO DIA 10 DE
FEVEREIRO DE 2017, PELO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 055/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE, DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NA SESSÃO
PLENÁRIA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,
UMA VEZ QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO DEBATE SOBRE
A REFORMA AGRÁRIA NA CONJUNTURA POLÍTICA ATUAL
E FUTURA, BEM COMO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO PELA
FETAEMA, A SERVIÇO DESTE PODER.

11. REQUERIMENTO Nº 060/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE, DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NA SESSÃO
PLENÁRIA DO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,
UMA VEZ QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE
INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE SUPERINTENDENTES DO
INCRA, A SERVIÇO DESTE PODER.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 22/02/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/17,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o Título
de Cidadão Maranhense, ao Senhor Felipe Maranhão Mussalem, natural
de Recife, no Estado de Pernambuco.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 015/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso,    que considera de Utilidade Pública,
a SOBBEPAM – Sociedade Beneficente para o Bem Estar e Proteção
dos Animais do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  21/02/17.

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

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

Pereira.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 055 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência na Sessão Plenária do dia 16 de
fevereiro do corrente ano, uma vez que estive participando do Debate
sobre a Reforma Agrária na conjuntura política atual e futura, bem
como políticas públicas voltadas para agricultura familiar, a serviço
deste Poder.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de setembro de 2015,
em São Luís, 29 de setembro. - “É de luta, é da terra” - Deputado ZÉ
INÁCIO  - Deputada Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.02.17
EM: 21.02.17

REQUERIMENTO Nº 056 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Senhor RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA,
parabenizando-o pela sua posse como Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, que ocorrerá em sessão solene no dia 23 de
fevereiro do corrente ano.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, 20 de fevereiro de 2017. - Edilázio Júnior - Deputado
Estadual  - PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.02.17
EM: 21.02.17

REQUERIMENTO Nº 057 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Senhor RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE,
parabenizando-o pela sua posse como Vice-Presidente/Corregedor do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que ocorrerá em sessão solene
no dia 23 de fevereiro do corrente ano.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, 20 de fevereiro de 2017. - Edilázio Júnior - Deputado
Estadual  - PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.02.17
EM: 21.02.17

REQUERIMENTO N° 058 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de,
após ouvir a Mesa Diretora desta Casa, seja enviada Mensagens de
Congratulações ao Tenente Coronel da Polícia Militar do Maranhão
Médico Alberto Nasser Duarte Santos, pela sua merecida promoção,
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“por merecimento”, ao Posto de Coronel QOSPM e ao cargo de
Diretor de Saúde da corporação, promoção essa oficializada no último
dia 10 de fevereiro de 2017, pelo Governo do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 20 de fevereiro de 2017. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.02.17
EM: 21.02.17

REQUERIMENTO N° 059 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de,
após ouvir a Mesa Diretora desta Casa, seja enviada Mensagens de
Congratulações à Major da Policia Militar do Estado do Maranhão,
Médica Solange D’Jesus de A. Frazão, pela sua merecida promoção
“por antiguidade”, promoção essa oficializada no último dia 10 de
fevereiro de 2017, pelo Governo do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 20 de fevereiro de 2017. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.02.17
EM: 21.02.17

REQUERIMENTO Nº 060 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência na Sessão Plenária do dia 07 de
fevereiro do corrente ano, uma vez que estive participando Solenidade
de Inauguração da Galeria de Superintendentes do INCRA, a serviço
deste Poder.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de setembro de 2015,
em São Luís, 29 de setembro. - “É de luta, é da terra” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputada Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.02.17
EM: 21.02.17

INDICAÇÃO Nº 153 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR GOVERNADOR DO MARANHÃO,
FLÁVIO DINO, E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, JEFFERSON PORTELA, solicitando
QUE APRECIEM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAR UM
PLANO ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE
CARNAVAL.

O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível,
garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo
ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o
efetivo acesso a tal serviço. 

A solicitação por ora apresentada tem seu escopo na necessidade
social de se ter ações de combate à criminalidade, especificamente, no

período do carnaval, uma vez que tal período é caracterizado pela
ênfase na criminalidade. Sabe-se, assim, que se ações preventivas forem
implantadas passa-se a ter como consequência o combate à violência.

Mediante o exposto, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
SENHOR GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, E
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
JEFFERSON PORTELA, solicitando QUE APRECIEM A
POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAR UM PLANO
ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE
CARNAVAL.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2017. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 155 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, do trecho de aproximadamente 20km que liga o município de
Brejo de Areia ao Povoado Lagoa Bonita, neste estado.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

Assim sendo, a implantação do programa “Mais Asfalto”
realizado pelo Governo do Estado em parcerias com Prefeituras
Municipais, busca assegurar melhores condições de tráfego nas vias
públicas, visando proporcionar desenvolvimento e um maior bem-
estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores
do município de Brejo de Areia quanto do povoado de Lagoa Bonita,
solicitamos por meio desta Indicação a pavimentação asfáltica, no
trecho aproximadamente de 20km que interliga as duas localidades,
passando ainda pelo povoado Aldeia, beneficiando a população local,
composta por aproximadamente 100 (cem) famílias, gerando renda e
avanços para a região.

Ressalta-se que a construção do referido trecho permitirá a
integração do município com os povoados interligados, diminuindo a
distância entre eles, facilitando a logística e promovendo uma melhora
na acessibilidade, permitindo um dinamismo econômico, sendo
fundamental para o turismo da região, repleta de riquezas naturais.
Ademais, a estrada vicinal existente resta intrafegável, impedindo o
acesso de veículos e de pessoas, dada a existência de valas e buracos
durante toda a extensão, agravados durante os períodos de chuva,
culminando em atolamentos para quem tenta trafegar.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
trecho que liga Brejo de Areia até o Povoado de Lagoa Bonita, com o
objetivo de facilitar a mobilidade urbana, e melhores as condições de
vida aos diversos moradores da região que atualmente encontram-se
prejudicados pela precariedade, justificando assim a imprescindibilidade
da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 156 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Povoado Palestina, no Município de Brejo de Areia/Ma.

O Povoado Palestina fica localizado a 20Km da sede do
município de Brejo de Areia. Entretanto, mesmo estando localizado
próximo à sede do município, o povoado não é atendido com um
sistema de abastecimento de água. Na referida localidade residem mais
de 150 (cento e cinquenta) famílias, que desde a fundação do povoado,
sofrem com as dificuldades de não possuírem um sistema responsável
por distribuir água para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam na região são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer
tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos agentes
biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias que
residem no referido povoado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 15 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 157 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Maranhão, as medidas legais e administrativas para disponibilizar 01
(uma) viatura policial ao Município de Formosa da Serra Negra/MA,
com o objetivo de proporcionar uma maior segurança para a população
formoserranegrense.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 20 de fevereiro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 158 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa,
solicitando, em caráter de urgência, a restauração das ruas do Bairro
Madre Deus e adjacências.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
a mobilidade urbana, uma vez que se trata de área turística, conhecida

como berço da cultura de São Luís, atualmente comprometida com
muitas ruas cheias de buracos e valas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 20 DE FEVEREIRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 160 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, solicitando que os municípios de Açailândia,
Itinga, Bom Jesus das Selvas, e Buriticupu sejam contemplados,
ainda no ano de 2017, com aquisição de ônibus escolar, ambulância,
implantação de sistema de abastecimento de água (poço
artesiano), equipamentos agrícolas e a inclusão no Programa
“Mais Asfalto”.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2017. - Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE:

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 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 que acompanha os
nossos trabalhos e difunde as ações do Parlamento Estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia,
o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor
Presidente, o nosso pronunciamento na manhã desta terça-feira baseia-
se na situação deplorável que se encontra a cidade de São Luís. A
cidade de São Luís está abandonada pelo atual gestor, pelo atual prefeito
que reconduz a Prefeitura de São Luís, no seu segundo mandato. São
Luís está praticamente abandonada. Percorrendo a Avenida Eduardo
Magalhães, o mato no canteiro central parece mais uma floresta. Quase
todas as avenidas centrais de São Luís estão com crateras, com buracos.
A Avenida dos Holandeses, uma das principais vias da capital, tem
buracos, crateras. A Avenida Jerônimo de Albuquerque, em vários
trechos próximos ao elevado da Cohab. A Avenida São Luís Rei de
França do retorno do Olho d’Água até o retorno da Cohab, vários
trechos com inúmeros buracos. O Cohatrac está todo deteriorado,
Cohatrac I, II, III, IV,V. Cohab, muitas ruas e trechos do Itaqui Bacanga,
Vila Embratel, Anjo da Guarda. São Luís está abandonada. É triste ver
a situação em que a cidade de São Luís se encontra. E o prefeito sumiu.
São Luís está abandonada, senhoras e senhores. Ontem protocolamos
e apresentamos uma solicitação ao prefeito Edivaldo Holanda. Quando
ele aparecer, se é que aparece ainda esta semana, para que possa
implementar um plano emergencial de recuperação asfáltica nas
principais avenidas de São Luís, a exemplo, como já citamos, da São
Luís Rei de França, da Avenida João Pessoa no João Paulo, Jerônimo
de Albuquerque, Avenida dos Holandeses e outros bairros. Eu não
estou falando nem do Mais Asfalto, não estou falando nem do “asfalto
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sonrisal”, não estou falando nem da obra eleitoreira para enganar a
população, estou falando da recuperação asfáltica das principais ruas,
fazer uma operação tapa-buraco. No ano passado reclamamos que
faziam tapa-buraco, deputado Antônio Pereira, que era uma pá de
asfalto e uma “pisadinha”. Até agora nem isso. A população está
esperando do Edivaldo, mesmo que seja só aquela pazinha de asfalto e
aquela pisadinha. Mesmo a pá de asfalto e a pisadinha quebravam o
galho neste momento. Por quê? Com as chuvas são verdadeiras
armadilhas. Os motoristas estão trafegando e cortando pneu, amassando
a calha do carro, prejuízos enormes para a população, mas o prefeito é
insensível, o prefeito sumiu e a cidade está abandonada. Esse meu
pronunciamento, esse meu discurso encontra o apoio de muitos
ludovicenses. Muitos ludovicenses que já tiveram prejuízos cortando
o pneu do carro, amassando a calha do carro, ficando no prejuízo e
ficando no prego durante a chuva. Então senhor prefeito, por gentileza,
nós protocolamos um plano emergencial de recuperação asfáltica, que
seja feito em caráter de urgência, encaminhada ao prefeito e encaminhada
ao secretário de Obras de São Luís. Senhor Presidente, apresentamos
também uma solicitação ao Governo do Estado em defesa da segurança
da cidade de Paraibano. Solicitamos o aumento do efetivo da cidade de
Paraibano. Solicitamos uma viatura para a cidade de Paraibano, tendo
em vista que a cidade de Paraibano só tem uma viatura e essa viatura é
compartilhada. Essa viatura, eu acho que nos moldes comunistas, é
dividida. A viatura de Paraibano dá também atenção a três outros
municípios. E a população de Paraibano tem reclamado da falta de
segurança. Então solicitamos o aumento do efetivo, solicitamos uma
viatura para Paraibano, solicitamos também a reforma da delegacia de
Paraibano e, mais ainda, a elucidação de um assassinato no mês de
dezembro. Uma jovem, Deputada Nina Melo, uma jovem de 18 anos
foi assassinada com seis tiros no rosto na frente de todos na cidade de
Paraibano e até agora o crime não foi elucidado. Na cidade de Paraibano
também estava sendo feita a transferência de três presos de São Luís
para Balsas e os presos fugiram. Coincidentemente, um dos presos
fugiu próximo à cidade de Paraibano, próximo à casa da mãe do meliante.
E a população está apavorada em Paraibano. Solicitamos ao Governo
do Estado o aumento do efetivo em Paraibano, uma viatura para
Paraibano, reforma na delegacia em Paraibano, a elucidação do
assassinato de uma jovem de 18 anos, no mês de dezembro, em
Paraibano e a captura desse fugitivo da cidade de Paraibano. Solicitamos
ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública a atenção na
segurança pública na cidade de Paraibano. É o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Suspendo a Sessão por cinco minutos, para que
possamos estabelecer o quórum para a sessão, ou caso algum deputado
deseje se inscrever para o Pequeno Expediente, observando o limite
das 10h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro reaberta a Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -  Projeto de Lei n.º 227/2016, de autoria do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, peça para entregar o Diário, por favor, porque nós estamos
sem Diário.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – A minha
reclamação é a mesma, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Como esse projeto de lei depende de parecer,
vou suspender a Sessão para que a Comissão de Constituição e Justiça,
reunida com as demais comissões, possa emitir o parecer. Deputada

Valéria, já chegou o Diário para V. Exa.? Deputado Cabo Campos?
Solicito que entreguem os Diários aos deputados Cabo Campos e
Rafael Leitoa. A Sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra o deputado
Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente, o Projeto nº 227/2016, de autoria do Tribunal de
Contas do Estado, foi aprovado por unanimidade nas comissões
competentes, com acolhimento do voto de alteração proposta pelo
Deputado Eduardo Braide, portanto encerrado o trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Foi acatada também a emenda proposta pelo
Deputado Fábio Braga?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Sim, também foi. Todas as alterações propostas foram acatadas pelas
comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei 227. Em discussão. Em Votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com
Emenda. Vai à Redação Final. Votação à Redação Final. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado à sanção. Requerimentos
à deliberação de Plenário. Requerimento n.º 026/2017, de autoria dos
Deputados Edilázio Júnior e Fábio Braga (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, se não houver objeção dos líderes que a
gente possa votar este projeto ainda nesta Ordem do Dia devido
assegurar o quorum regimental. Deputado Max Barros, Deputado
Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – No mesmo sentido, eu queria endossar as palavras do Rafael,
uma vez que trata de reajuste salarial do Poder Judiciário, já está desde
o ano passado. Foi encaminhando para cá essa Mensagem e se nós
pudermos votar agora concomitantemente junto com o pedido de
urgência, tenho certeza de que os servidores vão agradecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Os Deputados e Deputadas presentes,
concordam? Então aprovado o Requerimento de Urgência e a solicitação
dos Deputados Rafael e Edilázio. Suspendo a Sessão para que as
Comissões respectivas emitam o Parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente, Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Poder
Judiciário do Maranhão foi aprovado por unanimidade nas Comissões
competentes, sem nenhuma emenda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Poder
Judiciário, com parecer favorável oferecido pelas Comissões de
Constituição, Justiça, Cidadania, Orçamento e Finanças, Fiscalização
e Controle e Administração Pública, Seguridade Social e Relações do
Trabalho sob a relatoria do Deputado Levi Pontes. Em discussão, em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Requerimento 047, de autoria do Deputado
Júnior Verde. Requer depois de ouvido o Plenário seja registrado nos
Anais desta Casa votos de congratulações à população do município
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de Matinha pela passagem do seu 68º aniversário completados no dia
15 de fevereiro do ano em curso. Deputado Júnior Verde, Vossa
Excelência autoriza?

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Autorizo a
todos que queiram subscrever o Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Glalbert também pede autorização,
Vossa Excelência autoriza.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Cabo Campos
também Presidente

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Sousa Neto
também, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Sousa Neto também. Então aprovado
subscrito pelos Deputados, com autorização do autor, Ricardo Rios,
Glalbert Cutrim, Sousa Neto e Cabo Campos. Requerimento nº 048/
2017, de autoria do deputado Cabo Campos (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 054/2017, de autoria do deputado Othelino
Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa. Requerimento nº 045/2017, de autoria do deputado Cabo Campos
(lê). Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem) - A questão de Ordem se dá em virtude da questão daquilo que
deveria ser normal nesta Casa Legislativa, que é a questão da ética
parlamentar, a qual tem faltado constantemente por parte de alguns
colegas. A questão da retirada desse projeto se dá porque o meu colega,
o Senhor Deputado Eduardo Braide, já tem um projeto mais antigo do
que o meu e que eu vou posteriormente fazer emendas a ele, inclusive
com a questão do selo Escola Amiga, um projeto que autoriza a criação
dos conselhos escolares de políticas sobre drogas. Como o deputado
Eduardo Braide já tem uma proposição mais antiga do que a minha, eu
estou pedindo a retirada da mesma.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Feito o registro, deputado Cabo Campos.
Requerimento nº 051, de autoria do deputado Edilázio Junior (lê).

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, com autorização do autor, eu gostaria de subscrever esse
requerimento também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Edilázio, eu também gostaria de
subscrever com a permissão de V. Ex.ª. Deferido o requerimento. Como
vota o deputado Ricardo Rios?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS - Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o deputado Fábio Macedo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido e subscrito pelos deputados Eduardo
Braide, Cesar Pires e Othelino Neto. Requerimento nº 052, de autoria
do deputado Sérgio Frota. Deputado ausente, mas se trata de um
requerimento de pesar (lê). Como vota o deputado Ricardo Rios?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o deputado Fábio Macedo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FABIO MACEDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimento nº 053/2017, de autoria do
deputado Eduardo Braide (lê). Como vota o deputado Ricardo Rios?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o deputado Fábio Macedo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017. Requerimento 055/
2017, de autoria do deputado Antônio Pereira; Requerimentos nº 056/
2017, nº057/2017, de autoria do deputado Edilázio Júnior.
Requerimentos nº 058/2017, nº 059/2017, de autoria da deputada Valéria
Macedo. Requerimento nº 060/2017, nº 061/2017 de autoria do
deputado Zé Inácio.  -

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Bloco Parlamentar Democrático. Com a palavra, o deputado
Vinícius Louro, por oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna e de forma preocupante, é para falar e pedir o apoio das
autoridades maranhenses, como o Corpo de Bombeiros e a Defesa
Civil para o município de Pedreiras, Trizidela do Vale, Arari, enfim,
todas as cidades que são banhadas pelo Rio Mearim. Hoje, o Rio
Mearim amanheceu com sua capacidade com a vazão muito alta, onde
eu tenho aqui que pedir auxílio dessas autoridades haja vista que já
começaram desabrigar pessoas nas localidades ribeirinhas. Hoje mesmo,
os vereadores Adonias Quineiro, Gard Furtado, Totinha Sampaio,
Sérgio Profiro me ligaram às 6h, já preparando todo um aparato para
que fique já de prontidão, como caçambas, tratores para tirar os móveis
daquelas pessoas. E aqui nós temos que advertir o Estado, o Governo
do Estado do Maranhão que já prepara uma força tarefa. Porque em
2009 aconteceu a maior enchente no Estado do Maranhão e quem foi
mais prejudicada, Deputado Júnior Verde, Trizidela do Vale e Pedreiras.
Trizidela do Vale chegando a alagar mais de 85% da cidade. E isso é
muito preocupante. Nós que somos legítimos representantes de
Pedreiras, Trizidela do Vale, eu, que fui vice-prefeito da Cidade de
Trizidela do Vale, acompanhei aquelas pessoas no momento difícil. E
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hoje eu ter que vir aqui cobrar, pedir que essas autoridades possam
fazer todo o levantamento, e por que não já levar uma equipe para que
chegue a cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale e fiquem lá de prontidão,
justamente para tirar os desabrigados da enchente? Todo mundo está
acompanhando nas televisões, redes de comunicações, o inverno este
ano no Maranhão vai ser um inverno atípico. E a gente fica muito
preocupado, porque agora que nós estamos no meado de fevereiro e o
inverno vai se prolongar por muito mais tempo. Então eu venho aqui
hoje pedir à Mesa Diretora, pedir ao Presidente em exercício Othelino
que esta Casa possa também se manifestar de tal forma que possamos
levar essa mensagem para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o
Governo do Estado do Maranhão, para que de forma urgente possam
enviar uma equipe, para que possa realmente dar sustentação aquela
população. Deputado Junior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) – Só
quero parabenizar V. Ex.ª pelo pronunciamento em defesa realmente
dos ribeirinhos de todos que estão ali às margens do rio Mearim.
Inclusive, passei recentemente e pude ver realmente que a vazão do rio
aumentou bastante. Eu estou à disposição para subscrever a indicação,
o requerimento que V. Ex.ª fizer a esta Casa porque nós temos que nos
precaver, já que é uma característica do Maranhão, nesses períodos, as
chuvas torrenciais aumentaram muito o volume das águas do rios,
causando as enchentes, com o que a população ribeirinha sempre sofre.
Então, se nós pudermos anteceder, muitas vidas vão ser salvas. As
questões materiais também no sentido de preservar o patrimônio dos
muitos que vivem ali às margens do rio Mearim, de outros rios também.
Então eu acredito que essa proposição de V. Ex.ª vai ser fundamental
até para que o Corpo de Bombeiros possa atuar de forma mais enérgica,
mais firme na preservação daquela região tão importante para o
Maranhão. Então eu estou à disposição para subscrever essa indicação
ou requerimento que V. Ex.ª fizer porque é um documento importante
que realmente mostra a responsabilidade que esta Casa tem através de
V. Ex.ª no compromisso que tem com o povo deste estado, nesse caso
se antecedendo ao fenômeno que acontece infelizmente em alguns
invernos aqui no estado do Maranhão. Parabéns a V. Ex.ª pelo
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Obrigado,
deputado Júnior Verde. V. Ex.ª também já tem ido a Pedreiras e vai até
fazer uma reunião com o pessoal da colônia de pescadores. Nós ficamos
muito preocupados, porque também tem mais cidades como é o caso
de São Luís Gonzaga e Bacabal, que também é banhado pelo Rio
Mearim. Então, de forma triste porque, deputada Ana do Gás, é um
momento que traz muito sofrimento àquela população, é um momento
que você vê ali no matadouro, na Rua Tamarindo de Trizidela do Vale
e outros bairros, são pessoas ali que realmente são pessoas pobres,
são pessoas que precisam do auxílio das autoridades públicas, precisam
do auxílio dos municípios e do Estado. E aqui nós, como deputados,
temos que obrar. Eu venho agora de forma antecipada trazer essa
preocupação para o Estado do Maranhão. Pedreiras é uma cidade
polo, Trizidela do Vale é uma cidade que tem a sua representatividade,
um povo hospitaleiro, um povo humilde, um povo trabalhador e essas
duas cidades, como também São Luís Gonzaga, Bacabal, Arari, enfim,
todas as cidades que são banhadas pelo rio Mearim precisam agora
realmente que as águas do rio Mearim sejam observadas de perto para
que a gente possa evitar maiores catástrofes. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Rafael Leitoa, por dez minutos. Deputado Marco Aurélio cinco
minutos. Deputado Júnior Verde, por cinco minutos. Deputada Valéria
Macedo por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael Leitoa por dez minutos, com
direito a apartes. Enquanto o deputado Rafael se desloca até a tribuna,
registro a presença do ex-prefeito de São Francisco do Maranhão,
senhor Valdivino, a pedido da deputada Nina Melo. Seja bem-vindo à
Assembleia Legislativa. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, imprensa, ex-prefeito Valdivino que está ali na galeria nos
acompanhando, prefeito do nosso partido, PDT. Senhor Deputado
Presidente Othelino, o que eu trago à tribuna na verdade é um tema de
conhecimento nacional, mas é um tema muito mais preocupante para o
nosso Estado, tendo em vista que há muitos e muitos anos viemos
sofrendo com a questão do saneamento. Nós comemoramos, neste
ano, 10 anos da aprovação da Lei nº 11.445, que é a lei do saneamento
e que a gente pode observar que pouco avanço foi feito desde a aprovação
da lei. Acontece que não adianta a gente criar um arcabouço legal, a
gente ter medidas punitivas se não estivermos por trás e paralelo ali os
investimentos necessários para a gente avançar. Porque hoje a gente vê
é que vários gestores são submetidos na legislação que do ponto de
vista técnico é interessante, é bom para a sociedade, mas não vem
acompanhado dos recursos, principalmente pelas prefeituras que
constitucionalmente é a detentora titular dos serviços de saneamento.
O que ocorre hoje, infelizmente, são os órgãos fiscalizadores das leis
querendo a todo tempo punir os gestores municipais, principalmente
no que diz respeito a lixão a céu aberto. E no nosso Estado não é
diferente, pois todos os municípios do Maranhão, quase todos, salvo
raras exceções, de pequeno, médio e grande porte têm o lixão a céu
aberto, infelizmente. Os municípios que rodo no interior do Estado
infelizmente nós temos lixão aberto. Alguns outros se sacrificam, tentam
fazer um aterro preliminar, tentam fazer um aterro sanitário, mas não
conseguem suportar o peso do custo de tratar seu próprio lixo.
Municípios como Zé Doca, eu conheço o lixão de Zé Doca. Municípios
como Santa Inês, Coelho Neto. Não conheço o lixão de Colinas, mas
com certeza deve ter, deputada Nina, porque não há recursos para
poder fazer o que realmente a lei manda. E nós estamos aqui celebrando
10 anos da lei de saneamento. E o que avançou nesses 10 anos? Aqui na
nossa região infelizmente muito pouca coisa. Primeiro porque essa lei
traz algumas definições e exigências para o Poder Público Municipal
como, por exemplo, o Plano Municipal de Saneamento. Que inclusive
tivemos semana passada, deputada Nina, o ex-presidente desta Casa
deputado Arnaldo Melo, que hoje é dirigente da FUNASA, aqui nesta
Casa juntamente com o Presidente nacional da FUNASA, juntamente
com vários e vários prefeitos e com a Universidade Federal Fluminense
que é detentora de um convênio com a FUNASA-MA da ordem de
mais de R$ 10 milhões. Deputado Max Barros, gostaria que V. Exa.
ficasse atento ao nosso pronunciamento, tendo em vista que somos
colegas de áreas e é importante para todo o Maranhão o que estou
colocando aqui com relação ao convênio que existe entre a FUNASA e
a Universidade Federal Fluminense no nosso Estado de mais de R$ 10
milhões para fazer os estudos dos Planos Municipais de Saneamento,
que são obrigatórios, até o dia 31 de dezembro de 2017, que já eram
obrigatórios em 2015 e que agora foi renovado. E que a gente precisa
fiscalizar esses estudos. Precisamos estar próximos, principalmente
desses novos gestores que vêm com a missão de conduzir seus
municípios, para que façam o seu dever de casa que é a elaboração do
Plano Municipal de Saneamento que é um estudo caro. Mas a FUNASA
viu a Universidade Fluminense e está bancando praticamente todo
esse estudo, a contrapartida do município é muito pequena. Então é
um momento oportuno para que todos os municípios maranhenses
que aderiram, que principalmente são atendidos pela FUNASA, que
são aqueles com menos de 50 mil habitantes possam ter esse estudo. E
estamos aqui trazendo algumas informações, porque o Plansab, que é
o Plano Nacional de Saneamento, previa a universalização do
saneamento em nosso país em 20 anos e previa também um investimento
da ordem de quase R$ 600 bilhões. Mas infelizmente a meta, o horizonte
passa agora, neste momento, para 2050, sendo bem razoável passa
para 2054 a meta para a universalização do saneamento no país. E não
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adianta, não vamos conseguir resolver problemas cruciais, básicos se
não investirmos em saneamento, é pesquisa, é estudo comprovado. É
na saúde, é na segurança pública, é na educação, todas as áreas estão
interligadas ali. Não se admite mais, nós brasileiros, vivermos com
situações de países, que infelizmente vivemos no mundo globalizado,
na África, é praticamente a mesma situação. Ou de um país que está ali
sofrendo com guerras e tem que fazer um número máximo de refugiados,
é a mesma situação. Então enquanto o setor não for tratado com
prioridade nós não vamos avançar. Trago aqui alguns dados com relação
aos investimentos, onde imaginávamos investir, em 2014, R$ 12
bilhões investimos apenas R$ 6,54 bilhões, em 2014. Em 2015 um
pouco mais de R$ 7 bilhões, quase a metade da necessidade para o
setor. E infelizmente quando ainda investimos, investimos muito mal,
porque há alguns anos veio uma leva de obras de esgoto sanitário,
principalmente para os municípios que fazem aqui dentro da bacia do
Rio Parnaíba, com obra de esgoto, infelizmente não tem uma obra
dessas funcionando. Não tem uma obra dessas que trouxe resultado
para a população, pelo contrário, por falta de capacidade técnica, por
falta de financiamento para gerenciar essa obra depois de entregue,
porque temos que começar do básico. O Maranhão, 50% da nossa
população não tem acesso à água tratada. Não adianta neste momento
a gente falar para o município que tem 40%, 30% de água tratada e
você investir em rede de esgoto, não vai dar certo. É o bê-á-bá, e é isso
que preconiza o plano municipal. Deputada Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputado Rafael,
me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
concluir aqui. Ou seja, enquanto nós não tivermos esses estudos
concluídos, e aí eu chamo a atenção desta Casa principalmente e das
nossas comissões temáticas para que a gente esteja acompanhando
todos esses estudos de muito próximo, porque ali vai dizer realmente
qual a necessidade do município e não basta ser especialista. Nós
rodamos o nosso estado, a gente sabe da dificuldade. Uma população
da sede urbana ainda bebe em poço cacimbão. E as obras de esgotamento
sanitário que a Codevasf fez na bacia do rio Parnaíba, em vários
municípios, pode-se citar Santa Quitéria, Brejo, Parnarama, Alto
Parnaíba, estão lá, o prefeito gasta cem mil reais por mês, em Parnarama,
para manter a água. Não tem a hidrometração, não tem um estudo, não
tem um órgão, ou seja, é um recurso que foi desperdiçado porque, se
essa obra não começar a operar, se essa obra não começar a funcionar,
aquele passivo vai se perder. Quando é mau aplicado, como também
foi no caso da nossa cidade de Timon, que começou investimento em
vinte milhões de reais, mas a obra infelizmente nunca funcionou .
Então é preciso que a gente faça o bê-á-bá, a gente capacite também os
nossos técnicos. O Maranhão infelizmente não tem um corpo
qualificado. Nós estamos ali no nosso raio, a pós-graduação na área de
saneamento, a segunda turma fechou agora em Teresina. Vários colegas
engenheiros aqui de São Luís estão iniciando uma nova turma, a terceira
turma de pós-graduação na área de Saneamento, ou seja, nós não temos
também o corpo técnico qualificado, deputada Nina Melo, para poder
gerenciar essas obras, para poder fiscalizar essas obras, para poder
acompanhar as nossas necessidades. Deputada Nina, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) –
Agradecida, deputado Rafael. Quero parabenizar Vossa Excelência por
colocar em voga um assunto tão importante como é o saneamento
básico no nosso estado, ressaltando que o governo federal, através da
Funasa, o presidente Henrique Pires esteve aqui na semana passada,
estendendo a mão para o Maranhão nesse sentido. Isso mostra a
vontade do governo federal em fazer essa parceria nesse plano de
gestão municipal, que é o primeiro passo para ser resolvido efetivamente
esse problema do lixo, do sistema de abastecimento de água
principalmente. Isso porque não dá para falar em saúde se não tiver
água de qualidade, pois, tendo água de qualidade, você tem inclusão
social. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência e parabenizar o
governo federal em nome da Funasa por ter dado esse importante
passo para resolver esse problema tão grave, tão sério do Maranhão.

Muitos prefeitos nessa ocasião foram convidados, todos os prefeitos
do Maranhão na verdade, alguns apareceram, muitos secretários de
Saúde vieram. Eu espero que tenha sido um consenso de todos eles que
nós todos devemos dar as mãos para resolver esse problema tão sério
do nosso estado. Parabéns, deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Obrigado pelo
aparte, deputada Nina Melo. Só para concluir, Senhor Presidente.
Deputado Rafael, e qual seria o caminho? Bom, o caminho não tem
receita mágica. É investimento e boa gestão. Aí não interessa, deputado
Max Barros, se o investimento é público ou privado para o cidadão
que está lá na ponta e que precisa de água todo dia, precisa do esgoto.
Não interessa de onde saiu o investimento. Nós temos casos excelentes
de iniciativas privadas como também temos casos de fracassos. Temos
casos excelentes de gestões públicas, como também temos casos de
fracassos de gestões públicas. O que importa, na verdade, é que o
saneamento chegue à porta do cidadão. Vou dar um exemplo: ah, mais
o privado vai aumentar a tarifa. Isso é balela. Isso é lenda. Dentro de
um estudo tarifário, com vários outros municípios, sempre se chega à
mesma tarifa. Em casos, por exemplo, em Timon, a tarifa não aumentou,
a tarifa era a mesma praticada pelo SAAE, o que houve foi uma leva
realmente de investimentos e está lá funcionando, principalmente na
micromedição. Acontece que para que a gente possa atingir as metas de
saneamento, é preciso também ter um fator primordial, que é a educação,
é o uso racional da água. Não dá mais para, nos dias de hoje, a gente
pegar a nossa água tratada, que é cara e que todos pagam, não apenas
aquele que estão desperdiçando, lavando calçada, molhando grama,
lavando carro com água desnecessária, deixando a torneira vazar. Aqui
eu tenho certeza absoluta, deputada Nina Melo, de que nem um cidadão
em plena consciência deixa um ferro de passar ligado e vai embora. Vai
trabalhar e quando voltar tira o ferro de passar da tomada. Mas, se ele
ver o chuveiro dele pingando, ele deixa lá meses a fio, porque, afinal de
contas, no final do mês, a sua conta não vai ter alteração. Então é
preciso também que a gente invista em políticas de educação ambiental
para que a gente possa realmente trabalhar a universalização. Mas,
Senhor Presidente, eu estou já estourado no meu tempo e queria colocar
isso para os nossos colegas ficarem atentos, todos os deputados, porque,
salvo engano, o convênio da Universidade Federal Fluminense já
ultrapassa mais de 100 municípios com relação à elaboração desses
planos e é importante que a gente acompanhe passo a passo todos
esses municípios que estão fazendo esse plano municipal através da
Universidade Federal Fluminense e da Funasa. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, todos que acompanham esta transmissão, eu
serei repetitivo o tanto quanto necessário numa agenda e numa pauta
que temos dialogado com a Universidade Federal do Maranhão desde
o início do nosso mandato e agora avança para, com mais força popular,
política, a gente conseguir ter um bom resultado. Falo no que diz
respeito à proposta que trazemos, não como projeto de lei, não seria a
nossa atribuição, mas no sentido de sensibilizar a Universidade Federal
do Maranhão a implantar o sistema de bonificação às notas do Enem
para estudantes de escolas maranhenses. Esta pauta é mais do que
necessária, porque à medida que estudantes de outras regiões do País
tenham o ingresso na Universidade Federal do Maranhão, nos cursos,
seja daqui da capital ou do interior, à medida que eles avançam, os
nossos estudantes perdem esse espaço. Alguém fala: mas é justo, quem
mandou ter a nota maior? Mas nós precisamos ter mecanismos de
proteção dos nossos estudantes, a exemplo do que já fazem várias
universidades do País que acrescentam à nota final do Enem 10%,
outros acrescentam até 20% para cotas regionais, sobretudo no curso
de Medicina. E isso reforça a possibilidade de ingresso dos estudantes.
Eu disse na semana passada que somente no primeiro período do curso
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de Medicina em Imperatriz, de 40 alunos matriculados - o primeiro
período que encerrou agora - e dos 40 alunos matriculados, 12 já se
evadiram do curso, porque conseguiram ingresso em outras
Universidades em suas regiões de origens. Quase sempre abandonam
os cursos e, quando ficam, se eles se formarem, eles acabam depois não
fixando residência naquela região, e não mudará em nada a realidade da
saúde daquele município, daquela região, sobretudo a saúde pública.
Eu digo, por exemplo, o curso de Medicina em Imperatriz foi criado
como a terceira etapa do programa Mais Médicos do governo federal.
Era um dos critérios para melhorar no que diz respeito à oferta de
médicos para nossa região Tocantina, mas pouco vai absorver desse
curso de Medicina. Por quê? A universidade, que é maranhense, está
acolhendo na maioria das vezes estudantes de Minas Gerais, do Rio de
Janeiro, de São Paulo de outros estados, de outras regiões, e pouco
está incluindo os nossos estudantes, o ingresso dos estudantes da
nossa própria região. E olha que Imperatriz é um polo forte de ensino,
mas o ingresso dos nossos estudantes anda longe de alcançar metade
das vagas, anda muito longe de alcançar a metade das vagas. A maioria
dos alunos vem de fora. E digo ainda mais, Deputado Othelino, V. Ex.ª
que conhece a realidade, em Pinheiro, o curso de Medicina não tem
atendido a própria região de lá. São estudantes que vem de fora e, na
primeira oportunidade, se evadem do curso e deixam essa problemática
enorme. De modo que como deliberação das ações que vimos
encaminhando nesta Casa, e agradeço aos companheiros deputados e
deputadas que aprovaram a criação da Frente Parlamentar em Defesa
da Bonificação nas notas do ENEM para estudantes de escolas do
Maranhão, esta Frente terá uma primeira ação prática amanhã, na
quarta-feira, dia 22 de fevereiro com uma audiência com a Reitora da
UFMA e sua equipe. Portanto, eu convido todos os deputados e
deputadas que puderem reforçar essa discussão para que amanhã
estejamos em audiência com a reitora lá na própria sede da Reitoria da
UFMA, onde precisamos do empenho de todos para dar essa dimensão
política, a dimensão social da representatividade que temos. Paralela a
essa ação teremos fortes agendas de mobilização dos estudantes, dos
pré-universitários, estudantes do ensino médio para debater esse tema,
para mostrar essa necessidade e, até mesmo, reforçar com a
Universidade Federal do Maranhão que este é o caminho que a
sociedade tanto quer, para dar condições para que a Universidade
Federal do Maranhão possa avançar nessa política afirmativa, como já
tem na Universidade Federal do Pará, Universidade do Sul e Sudeste
do Pará, Universidade Federal do Pernambuco e em vários outras
Universidades. O caminho da bonificação é um caminho que reforça as
possibilidades para nosso estudante maranhense e é legal. É uma política
afirmativa de modo que eu convido, reforço o convite a todos os
deputados e deputadas amanhã, às 15h com a Reitora da UFMA Nair
Portela. A gente para avançar nessa discussão e precisamos do apoio
de todos vocês. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Júnior Verde, por cinco minutos com
apartes. Ausente. Bloco Parlamentar Independente. Deputado Braide?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu usarei,
senhor Presidente, o tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide, por oito minutos
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, venho a esta tribuna
hoje cobrar do Governo do Estado o cumprimento de um acordo que
foi feito com os professores da UEMA. Eu pessoalmente participei
dessa comissão de negociação com os professores da UEMA, estive
em reuniões na Casa Civil no ano passado, participei inclusive de
assembleias dos professores na própria UEMA. E dentre os
compromissos que foram firmados pelo Governo do Estado um estava

a implantação de uma gratificação aos professores na ativa e em relação
aos professores aposentados ficou acordado o pagamento da URV, que
é um direito que já foi garantido pela justiça e que o Governo do Estado
se comprometeu em pagar a URV como forma de compensar os
aposentados que não teriam direito do acordo em relação a gratificação.
E diversas reuniões já aconteceram com o chefe da Casa Civil, que até
tem demonstrado boa vontade para resolver essa situação, mas não
houve uma autorização ainda por parte do governador do Estado para
que o acordo possa ser cumprido, deputado Sousa Neto. E aí me foi
solicitado essa reivindicação feita pessoalmente pelo presidente da
APRUEMA, professor Ubiraci Nascimento. E aqui eu quero ser
testemunha da forma ordeira, urbana, organizada como sempre os
professores da UEMA fizeram para reivindicar os seus direitos,
Deputado Sousa Neto. Em nenhum momento fizeram manifestações,
em nenhum momento chegaram a deflagrar a greve, mesmo eles estando
sem o reajuste, Deputado Levi Pontes, há vários anos. Eu acho que foi
acordado, não sai caro. Portanto, se o Governo do Estado sentou em
uma mesa de negociação através do seu representante e firmou
compromisso de cumprir parte do acordo até o final do ano passado,
que é o caso do pagamento das URVs dos aposentados, eu acho que a
paciência tem limite. E a paciência dos professores da UEMA chegou
ao limite. Portanto, eu peço ao Governador do Estado que cumpra o
acordo que foi celebrado com os professores da UEMA, primeiro, no
que diz respeito ao pagamento da URV aos professores aposentados;
segundo, para que esta gratificação que foi implantada aos professores
da ativa, Deputado Sousa Neto, - e esse foi o segundo ponto na
negociação em que eu estava presente - que venha mediante um projeto
de lei do Governo do Estado para que seja incorporado aos vencimentos
dos professores da UEMA, para que eles tenham direito, Deputado
Levi, a todos os benefícios que incidem sobre os vencimentos e, assim,
de uma vez por todas, incorporar também ao vencimento dos
aposentados. Então fica aqui o pleito e a nossa solidariedade ao trabalho
da APRUEMA, na pessoa do seu presidente, professor Ubiraci
Nascimento, mas que é composto por vários outros professores que
participaram dessa comissão de negociação, e o pleito para que o
Secretário Chefe da Casa Civil possa intermediar junto ao Governador
Flávio Dino o mais rápido possível o cumprimento do acordo celebrado
com os professores da UEMA, tanto em relação ao pagamento da
URV aos professores aposentados, assim como o encaminhamento do
projeto de lei a esta Casa para que o valor da gratificação seja incorporado
aos vencimentos dos professores. Fica, portanto, esta cobrança de
quem participou de toda a negociação do Governo do Estado no ano
passado, mas que agora se vê as reclamações dos professores do Estado
pela falta de cumprimento por parte do Poder Executivo. Eu espero,
Senhor Presidente, que o Governador do Estado possa cumprir o mais
rápido possível, uma vez que a UEMA-Universidade Estadual do
Maranhão foi plataforma de campanha de governo do Governador
Flávio Dino e consta em diversas das suas atividades como um exemplo
para toda a docência do Estado do Maranhão. Portanto nós não
podemos falar em UEMA no programa de governo se nós não tivermos
a valorização dos professores da UEMA. Era o que tinha a relatar,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado
Sousa Neto, eu chamei pelo Bloco. V.Exa. quer ir pelo Bloco ou pela
Liderança? A tribuna é sua por seis minutos com aparte. Deputado
Sérgio Frota, V. Ex.ª pediu para utilizar o tempo do Bloco, mas o
tempo do Bloco Unidos pelo Maranhão já passou. Mas com a
permissão do líder, deputado Rafael, V. Exa pode utilizar o tempo da
liderança. O deputado Sérgio Frota pode pedir pela liderança do Bloco
Parlamentar Democrático e o deputado Vinícius Louro utilizará o
tempo do Bloco Unidos pelo Maranhão. Deputado Sousa Neto com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Muito obrigado senhor Presidente, membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, deputadas, pessoal da galeria, que se
encontra aqui um grande amigo meu Marcos Sales, um jovem lá de



QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2017                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
Santa Inês, uma pessoa trabalhadora, uma liderança, junto com o
Leonardo Noia, duas pessoas jovens que têm um futuro muito
promissor, tanto no trabalho do entretenimento como na política
também. Agradeço a presença de vocês aqui na galeria. Aos amigos da
imprensa e a todos que nos assistem na TV Assembleia neste momento.
O que trago aqui, senhor Presidente, mais uma vez, como o deputado
Marco Aurélio sempre fala, às vezes a gente fica repetitivo na tribuna,
mas é porque o tema é relevante, é importante. É sempre o tema que eu
tenho trazido aqui para esta tribuna com preocupação, deputado Levi,
V. Exa que é coronel da Polícia, além de médico, além de um bom
deputado, da questão da segurança pública. Por que estou preocupado
com a segurança pública, mais uma vez, e trago esse tema sempre
pertinente para a tribuna? Porque o Sindicato dos Rodoviários, na
verdade o Presidente do Sindicato dos Rodoviários Isaías Castelo
Branco, chamou a atenção através de uma nota e das autoridades que,
segundo ele, durante o Carnaval, a demanda de passageiros que utilizam
o transporte público  no deslocamento até as festividades é grande,  e
cresce o momento propício para  os criminosos  atacarem. Foram
registrados só no mês, de 1º de janeiro  até  31, 77 assaltos  a ônibus na
capital; só  no  ano de 2016  foram 604,  no ano de 2016, e o presidente
está levando uma coisa muito importante para a população, deputado
Eduardo Braide,  sobre a insegurança, ainda segundo o presidente Isaías,
desde a divulgação das atuais  estatísticas, o  sindicato tem cobrado
mais segurança. “Temos cobrado um posicionamento das autoridades
de segurança pública no sentido de buscar outras soluções  para a
criminalidade, mas ainda não houve  uma sinalização, ás vésperas
do carnaval,  é uma  preocupação compartilhada  com toda a  nossa
categoria.”  alerta  Isaías  Castelo Branco, ou seja, nada mais
preocupante do que a questão do efetivo policial  para  cobrir as
demandas do carnaval. E eu também quero aqui,  já que a gente está
falando de segurança  pública, falar  do 7º  Batalhão  da cidade de
Pindaré-Mirim onde  cobre toda aquela região do Vale  do Pindaré.  Por
que minha preocupação?  Santa Inês, deputado Levi Pontes, existem
duas viaturas da Polícia Militar para fazer o policiamento de cem mil
habitantes. E por que a preocupação? Porque este ano, acertadamente,
a Prefeita Vianey Bringel, não fará o carnaval municipal. Por que
acertadamente? Porque foram deixadas dívidas da prefeitura no governo
passado, no qual ela acertadamente está dando prioridade para
pagamentos de funcionários que ficaram com seus salários atrasados e
não achou por bem gastar ou investir no carnaval agora, deixando esses
funcionários em atraso. Acertadamente, a Prefeita Vianey Bringel, não
fará o carnaval. Mas a minha preocupação é devido a não ter um
espaço certo e um espaço central para fazer o carnaval e esses carnavais
serão pulverizados nos bairros de Santa Inês, ou seja, quem conhece a
cidade, como eu conheço e nós conhecemos alguns parlamentares, são
54 bairros que farão carnavais separados, para duas viaturas para cobrir
toda  a cidade de Santa Inês, e principalmente, o 7º Batalhão há 2 anos
está com as obras paradas, sem nenhuma condição para os nossos
policiais terem aquelas condições de trabalho, apesar do tenente coronel
M. V. Oliveira ter feito um sacrifício imenso para ter a tropa, apesar do
Coronel Machado ter segurado aquela tropa e ter sempre colocado
acima de tudo os interesses da população. Mas sem um local adequado
para esses policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Pindaré, Santa
Inês e região, fica quase que insustentável o trabalho dessas pessoas,
além de que a delegacia do 7º  DP de Santa Inês do Maranhão já foi, a
pedido do Ministério Público, pedido de interdição por falta de higiene
e de estrutura. O sistema de segurança pública não chega naquela cidade
de Santa Inês. Eu não sei o que foi que o povo daquela cidade, daquela
região fez para esse Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino,
e para o Secretário de Segurança Pública. Senhor Presidente, eu posso
utilizar o tempo da Liderança agora?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Poderia me conceder já que está no finalzinho do Bloco?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Mais cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Antes de iniciar o da Liderança, rapidinho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO  - O Deputado vai descer da Tribuna? Ele conclui
o raciocínio dele e aí V. Exa. vai.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu vou só concluir,
Deputado Wellington, eu não vou demorar. Só cinco minutos, não vai
precisar mais que isso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, só fazer um aparte. Aproveitar que ele está concluindo o
tempo do Bloco.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Pode fazer um
aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Obrigado. Deputado Sousa Neto só para fazer um adendo ao seu
pronunciamento, porque ontem solicitamos ao Governo do Estado e
ao Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, a possibilidade
de implementar um plano estratégico de segurança no período do
carnaval. O  que é que acontece? Nesse período do carnaval, como é
um período atípico e é de festividade de rua, nós temos aí por parte das
ações criminosas um incremento nesse período, então nós temos duas
preocupações. Na manhã de hoje, Vossa Excelência traz a preocupação
com a segurança pública, com os agentes de segurança pública, a escala
apertada, a necessidade de ter uma atenção ao agente de segurança
pública. E eu aproveito a oportunidade, o adendo, para que esse nosso
pedido, essa nossa solicitação seja contemplada nas duas vertentes. A
Segurança Pública da população nesse período de Carnaval, que o
Governo do Estado e o secretário de Segurança Pública apresentem um
plano estratégico. Não estou falando de Plano de Segurança de 2017,
um plano estratégico para o Carnaval, tanto na capital como nos
interiores do Estado que vão ter Carnaval. E segundo, com relação
também a essa escala apertada, aos policiais que passam por esse
momento de stress, um momento de alta rotina. Muito obrigado pelo
aparte.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu quero
agradecer a V. Exa. pelo pronunciamento. Pertinente isso, deputado
Wellington. Deixa eu só lhe dar um exemplo, que semana retrasada, na
Madre Deus, existia um efetivo policial, deputado Levi, no qual o
Major Rangel estava à frente da tropa e eles passaram quase 10 horas
de pé, sem alimentação. E por falta de condições dos policiais não
aguentarem mais, ele pediu para que saíssem dos seus postos, porque
estavam cansados, fadigados e sem alimentação. E por conta disso o
Major Rangel foi punido e talvez seja transferido do 9º Batalhão para
o Comando Geral. Mais uma retaliação do Governo Flávio Dino e do
governador perseguidor. Então, só para finalizar o meu pronunciamento,
e quero chamar atenção para essa minha preocupação, da falta de
efetivo policial e que tanto o patrulhamento comunista coloca que tem
muitos policiais, mais de dois mil policiais, e novos policiais que vão
se formar agora. Só que tem um detalhe, esses policiais que vão agora
para as ruas, que vão se formar agora, deputado Wellington, se V. Exa
não sabe, eles estão sendo obrigados a comprar o seu próprio enxoval,
seu próprio fardamento, que é uma prerrogativa do seu governador e
do seu secretário de Segurança. Então para quem não sabe, não só aqui,
mas, pelo menos, lá em Santa Inês, no 7º Batalhão, eles estão sendo
obrigados a comprar o seu fardamento e isso é uma questão que eu
ainda vou entrar com o requerimento na Mesa, solicitando o porquê de
não ser colocado o fardamento devido a esses novos policiais que
agora estão na iminência de ir para as ruas, agora no mês de março.
Então é isso, Senhor Presidente. Em Santa Inês no Maranhão, existem
duas viaturas e três motos para fazer o policiamento de toda uma
população de cem mil habitantes...
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado,

me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu estou num
momento de... Eu posso até permitir. Eu estou no tempo liderança,
mas eu posso permitir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Levi, ele está no tempo da liderança.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu poderia lhe
permitir com o maior prazer, mas só para finalizar, Senhor Presidente,
a minha preocupação é pertinente não só na região do Vale do Pindaré,
e atentar a todos os parlamentares dos seus municípios sobre a falta de
contingente policial para cobrir a festividade do carnaval. Era isso e
muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Sérgio Frota pela liderança do Bloco
Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria.
Senhor Presidente, venho hoje aqui a esta tribuna para agradecer ao
governo do estado, na pessoa do governador Flávio Dino e em nome de
todos aqueles presidentes de clubes que fazem hoje a primeira divisão
do campeonato maranhense, a saber: Sampaio, Moto, Maranhão, São
José de Ribamar, Americano, Cordino, Imperatriz e Santa Quitéria,
pelo apoio dado mais uma vez ao futebol maranhense. Esse apoio
reveste-se de uma importância maior, tendo em vista a situação
econômica por que nós passamos hoje no Brasil. Nós sabemos que
tanto a União, os Estados e os Municípios estão tendo dificuldades de
terem recursos para investir nas mais diversas políticas públicas. Então,
deputado Levi, o que aconteceu ontem no Palácio, nessa solenidade no
evento chamado Futebol pela Paz, foi que o governo do estado destinou
um milhão e oitocentos para o futebol maranhense, sendo metade
disso, ou seja, novecentos mil reais, para os clubes de futebol. Eu não
tenho dúvida de que o governo é questionado demais quando nós
temos carência de investimento na segurança, na educação e na saúde,
investimento no esporte, mais especificamente no futebol. Eu queria
lembrar que o futebol é o esporte mais popular do Brasil e um setor
gerador de emprego e renda, desde jogadores, médicos, massagistas,
treinadores até o mais simples vendedor de picolé e amendoim que vai
aos estádios de futebol. Além disso, nós temos consciência de que o
esporte é uma das políticas públicas mais inclusivas que existem.
Quando nós falamos de esporte, nós falamos de educação porque o
esporte educa, cria aquele sentimento de viver em sociedade. O esporte
é saúde, pois cuida da mente, do corpo. E o esporte também é política
de segurança, Deputado Sousa Neto, porque se nós tivermos jovens
em uma idade ainda baixa, de 6 a 7 anos, praticando esporte, como V.
Ex.ª disse, já que foi um grande atleta, nós com certeza teremos cidadãos.
E podemos, não é que nós iremos, mas nós podemos afastar este
adolescente, estas crianças das drogas. Então fica mais uma vez
registrado, Senhor Presidente. E eu quero dizer que esses recursos vão
ser utilizados para que nós possamos elevar o nível técnico de todas as
equipes no Campeonato Maranhense, no sentido de trazer o torcedor
em maior número para nosso estádio. E podem ter certeza aqueles que
são críticos desse apoio que a prestação de contas vai ser feita dentro
de todas as normas que a legislação exige. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Partido Verde.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos.

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

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

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

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glaubert
Cutrim, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes: Alexandre Almeida, Carlinhos Florêncio, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Paulo Neto, Roberto Costa e
Sérgio Frota. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
considerado aprovado e do expediente encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados Rigo Teles, Bira do Pindaré,
Wellington do Curso e Ana do Gás. Não havendo mais oradores inscritos
no Pequeno Expediente, o Presidente em exercício, Deputado Othelino
Neto declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que os Requerimentos
nºs: 047/17, do Deputado Júnior Verde; 045 e 48/17, do Deputado
Cabo Campos foram transferidos para a próxima Sessão devido a
ausência dos autores. Em seguida a Mesa deferiu o Requerimento nº
049/17, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja
consignada nos Anais desta Casa e encaminhada Mensagem de Pesar
aos familiares do Senhor Lázaro da Mota Pinheiro, mais conhecido
como “Lázaro Pinheiro”, ex-vereador do Município de Sítio Novo,
por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 10 de fevereiro do ano
em curso. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Lei nº 227/16, do Tribunal de Contas do Estado e os Requerimentos
nºs: 051/17 do Deputado Edilázio Júnior; 052/17 do Deputado Sérgio
Frota e 053/17, do Deputado Eduardo Braide. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos o a Deputada Andrea Murad falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final falaram a Deputada Valéria
Macêdo e os Deputados Júnior Verde e Cabo Campos. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o  presente Resumo,
que lido e considerado aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
21 de fevereiro de 2017. Deputado Antônio Pereira - Segundo Secretário,
em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 001 /2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 230/2016, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, que Considera de Utilidade Pública a Comunidade
Católica Efésios 6, com sede e foro no Município de São Luís, Estado
do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
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disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade a promoção de ações
evangelizadoras, bem como a promoção da comunhão eclesial entre os
membros e do apoio à comunhão eclesial dos membros, se utilizando
de caráter filantrópico, beneficente, cultural, social, religioso e formador.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DA RELATORA:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 230/2016, nos termos do
voto da Relatora.

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

em  21  de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 002 /2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 231/2016, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que Considera de Utilidade Pública a “Águia”
Associação Recreativa e Escola de Samba - A.A.R.E.S., com sede e
foro no Município de Cururupu, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade zelar pelo interesse coletivo da
associação nas atividades desenvolvidas pelos seus sócios, e
proporcionar a melhoria de condição de vida da comunidade,
promovendo atividades de cunho educativo e cultural, e desenvolver
ações de caráter social, com visitas a promover o desenvolvimento da
comunidade por meio da cultura e do resgate da cidadania.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DA RELATORA:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 231/2016, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 003 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Vinícius Louro, que propõe o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Carlos Wellington de Castro Bezerra,
natural de Teresina, Estado do Piauí.

 Consta no resumo biográfico que o homenageado, o Senhor
Carlos Wellington de Castro Bezerra, é Educador, com Formação em
Pedagogia e Teologia, Fundador do Curso Wellington, preparatório
para Concursos no Estado do Maranhão. Em sua trajetória política,
foi candidato Deputado Federal, no ano de 2010, obtendo mais de
23.000 (vinte e três mil) votos. Atualmente, exerce o mandato de
Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
pelo Partido Progressista - PP.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

O resumo biográfico apresentado pelo autor do projeto
demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
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Resolução Legislativa n.º 032/2016, de autoria do Senhor Deputado
Vinícius Louro.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 032/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 004 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, que
propõe o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Carlos Hermes
Ferreira da Cruz, natural de Oeiras, Estado do Piauí.

 Esclarece na Justificativa que o homenageado, o Senhor
“Carlos Hermes Ferreira da Cruz é historiador e professor. Nascido
no dia 21 de agosto de 1979 em Oeiras(PI), onde cursou o ensino
fundamental básico. Aos 15 anos (1994) transferiu-se para Imperatriz
para morar com o pai e os oito irmãos após perder a mãe na cidade
natal. Em Imperatriz cursou o ensino fundamental nas escolas Edson
Lobão e Nascimento de Moraes, e o Ensino Médio na escola Amaral
Raposo. Sua trajetória de militância político-social se desenvolveu da
seguinte maneira: 1996 - Inicia sua caminhada na Pastoral da Juventude
e ingressa no movimento estudantil. 1997 – Ajudou a fundar e presidiu
o Grêmio Estudantil “Naira e Rogério”, na escola Nascimento de
Moraes. 1998 – Foi Diretor de Cultura do grêmio estudantil
“Raposão”, da Escola Amaral Raposo. 1999 – Eleito presidente da
UMES de Imperatriz. 2001 – Já estudante de História da UEMA,
coordenou o CAHIS – Centro Acadêmico de História. 2002 – Foi
Coordenador Geral do DCE – Diretório Central dos Estudantes da
UEMA. 2006 – Concluiu o curso de Licenciatura Plena em História,
pelo CESI-UEMA. 2008 – Publica o livro: Oeiras nas lutas pela
independência no Norte do Brasil e recebe por isso, no mesmo ano, a
Medalha do Mérito Renascença das mãos do governador Welington
Dias, tornando-se Comendador do Piauí. 2008 – Candidato a vereador
com 635 votos. 2009 - Conclui Pós-Graduação em Metodologia do
Ensino Superior pela UEMA e no mesmo ano é aprovado em primeiro
lugar na prova escrita para professor de História da rede estadual de
Imperatriz. 2011 – Professor do Programa Darcy Ribeiro da UEMA
e professor substituto do Cesi-Centro de Estudos Superiores de
Imperatriz, Universidade Estadual do Maranhão. 2012 – É eleito
vereador de Imperatriz com 1.135 votos tendo uma atuação destacada
nas áreas educação, transporte e saúde pública, meio ambiente e
legislação sendo autor de cinco em vigência no município. 2016 – É
eleito para o segundo mandato com 1951 votos, sendo o vereador
reeleito com o maior crescimento eleitoral proporcional”.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual

legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 037/2016, de autoria do Senhor Deputado
Professor Marco Aurélio.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 037/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 005/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2016,

apresentado pela Senhora Deputada Valéria Macêdo, que propõe o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli, de
nacionalidade italiana.

 Consta na Justificativa que o homenageado “Anselmo Castelli
é um senhor de origem italiana que presta serviços há quatro décadas
no Brasil, e, no Maranhão, especificamente, na região do Município
de Carolina, desenvolvendo trabalhos solidários nas áreas de
educação, saúde, meio ambiente, dentre outros. Tem desenvolvido, ao
longo desse tempo, muitos trabalhos voltados à solidariedade humana,
a aliviar sofrimentos, especialmente das crianças e dos menos
favorecidos. Tem ajudado na busca de soluções que possa dar
esperança e igualdade de oportunidades para muitas pessoas que são
obrigadas a viver em condições desumanas. À frente da Fundação
Senza Frontiere – Onlus (que também patrocina projetos sociais em
outros países), tem desenvolvido trabalhos sociais voltados totalmente
para caridade, para proteção e valorização da natureza e meio
ambiente; proteção, promoção e valorização das coisas de interesse
artístico e histórico; promoção da cultura e da arte. Cumpre ressaltar
que, em 1995, juntamente com a colaboração do Bispo de Carolina, à
época, Don Marcelinno Correr, Anselmo Castelli adquiriu uma fazenda
denominada Santa Rita, com a intensão de criar projetos de ajudas
humanitárias para dar oportunidade de melhores condições de vida a
famílias extremamente pobres, através da doação de pequenas porções
de terra a fim de garantir moradias, cultivo e produções de alimentos,
etc. Realiza reuniões regulares com a comunidade Santa Rita, a fim de
dividir as tarefas com cada família acolhida, enfim, trata-se de uma
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pessoa que, desde os anos 70, só vem praticando o bem, ajudando os
menos favorecidos a terem acesso a uma vida mais digna”.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados
mediante currículo.

A justificativa apresentada pela autora do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 044/2016, de autoria da Senhora Deputada
Valéria Macêdo.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 044/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 006 /2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 008/2017, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública a Organização
Filantrópica Sócio-Político do Maranhão - OFISP/MA, com sede e
foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade obter conceito e adequação
popular e social, com os fins de fazer parcerias habitacional com os
programas governamentais para habitação e consolidar outras atividades
compatíveis com as metas sociais e provimentos jovens, em todas
suas formas, bem como, as metas e provimentos na educação técnicas
e profissionalizantes, e com todos parâmetros sociais as gestantes,
com medidas e precaução.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 008/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
   SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 21 de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 007/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 227, de
21 de dezembro de 2016, que Dispõe sobre a organização
administrativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UEMASUL), criação de cargos em comissão, e dá outras
providências.

A presente Medida Provisória está dispondo sobre a estrutura
administrativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UEMASUL), criando e transformando cargos em comissão.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
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esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como, as vedações
estabelecidas na Constituição Federal em seu art. 62, §1º, cumprindo
assim os requisitos estabelecidos, vejamos:

“Art. 42 (...)
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III - já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

De acordo com o art. 43, II, III e V, da Constituição Estadual
em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação de
cargos”, “organização administrativa” e “criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”.

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, II, III e V, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art.
42, §§ 1º e 2º, da CE/89 e art. 62, § 1º, da CF/88.

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma
inconstitucionalidade do assunto tratado pela referida Medida
Provisória.

Ressalte-se, que a Medida Provisória, ora em análise, além de
tratar da organização administrativa da UEMASUL está transformando
e criando cargos, obedecendo com o que estabelece as normas
constitucionais supracitadas. Destaca-se, outrossim, que criação,
extinção e transformações de cargos somente poderão ocorrer através
de lei, ex vi art. 48, X, CF e art. 30, VI, CE.

Sucede que conforme a Constituição, art. 37, V, os cargos em
comissão devem ser exclusivos para as atividades de direção, chefia e
assessoramento, porém foi constatado, no Anexo II, a criação do
cargo de Auxiliar de Serviços de Transporte Oficiais e no Anexo
III, o aproveitamento do cargo de Auxiliar Técnico de Projetos que
fogem do conceito estabelecidos constitucionalmente para cargo em
comissão.

Tratando sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho, no
livro intitulado Manual de Direito Administrativo 26ª ed:

“Da mesma forma, é inconstitucional a lei que cria cargos
em comissão com atribuições incompatíveis com o regime
de livre nomeação e exoneração, isto é, Funções que não
sejam de direção, chefia ou assessoramento”.

Nesse contexto, a criação do cargo de Auxiliar de Serviços de
Transporte Oficiais e o aproveitamento do cargo de Auxiliar Técnico
de Projetos está ferindo o disposto na Constituição, no mais não
vislumbramos nenhuma outra inconstitucionalidade.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
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em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a

Mensagem Governamental não faz menção ao impacto financeiro da
Medida Provisória.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público. No que concerne ao mérito, deve ser ponderado
que consoante a Mensagem Governamental nº 113/2016, a atuação da
UEMASUL, começava em 1º de janeiro de 2017, havendo, portanto,
necessidade de sua organização administrativa para que pudesse começar
a exercer suas funções, estando presente o interesse público,
conveniência e a oportunidade. Assim sendo, constata-se seu caráter
meritório.

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

Provisória nº. 227/2016, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 227, de 21 de dezembro
de 2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 008/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 228, de
02 de fevereiro de 2017, que Altera a Lei Estadual nº 8.959, de 08 de
maio de 2009, que estabelece normas gerais para a elaboração e
tramitação dos atos e processos administrativos no âmbito do Poder
Executivo do Estado do Maranhão.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira,
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como, as vedações
estabelecidas na Constituição Federal em seu art. 62, §1º, cumprindo
assim os requisitos estabelecidos, vejamos:

“Art. 42 (...)
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III - já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
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Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas no art. 42, §§ 1º e 2º, da CE/89 e art. 62, § 1º, da CF/88.

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma
inconstitucionalidade formal ou material no assunto tratado pela referida
Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de Exposição de Motivos e não
menciona nada sobre a adequação financeira e orçamentária, porém em
uma análise mais apurada não verificamos um impacto financeiro
relevante.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público. No que concerne ao mérito, deve ser ponderado
que consoante a Mensagem Governamental nº 001/2017, de autoria do

Excelentíssimo Governador do Estado, as alterações são necessárias
para o aperfeiçoamento e adequação do Processo Administrativo
Estadual ao Novo Código de Processo. Assim sendo, constata-se seu
caráter meritório.

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

Provisória nº. 228/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 228, de 02 de fevereiro
de 2017, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 009/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que propõe o Título
de Cidadão Maranhense ao Cineasta Breno Ferreira, natural de São
Paulo, Estado de São Paulo.

 Consta na Justificativa que o homenageado “o Cineasta Breno
Ferreira, nascido em São Paulo, mas que desde os 07 anos mantêm
estreitos laços com o Maranhão - incluindo a filha maranhense Manoela
Valentina, vem desenvolvendo um trabalho reconhecido nacionalmente
e internacionalmente, como se pode verificar com o seu trabalho mais
recente, “Walter do 402”, premiado na Romênia. Como forma de
difundir no Maranhão a cultura do desenvolvimento de trabalhos
cinematográficos, realizou oficinas de vídeos em vários municípios
da região da baixada maranhense, dentre os quais Matinha, Cajari,
Arari, Santa Inês e Belágua, pelo Projeto Unesco de Vídeo –
desenvolvido pela ONG – Formação – MA voltado para jovens dessas
comunidades. Também já realizou diversas palestras sobre criação
publicitária, produção audiovisual, direção cinematográfica no
Maranhão na Faculdade Estácio (antiga Faculdade São Luís), Senac-
MA, Sesc – MA e IFMA, além de ter sido Professor da disciplina “Luz,
imagem e som” do curso “Locução e Apresentação” no Senac – MA.
Projeta em vários de seus trabalhos a cultura, vivência e mazelas do
nosso povo maranhense”.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa                 n.º 449/2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,



QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2017                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 043/2016, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 043/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 010/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 039/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Bira do Pindaré, que propõe o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Alex de Oliveira de Souza,
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento
Científico do Maranhão - FAPEMA, natural de Campina Grande,
Estado da Paraíba.

 Esclarece o autor da proposição, na justificativa, que o
homenageado “Alex de Oliveira de Souza possui graduação em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba,
mestrado em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal do
Pernambuco e doutorado em Urbanismo pela Universidade de Paris
Est. Atualmente é Professor Adjunto II da Universidade Estadual do
Maranhão (desde 1995), Professor do Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Socioespacial e Regional (2014), Conselheiro
Federal Suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
além de presidente da FAPEMA. Vem desenvolvendo um importante
trabalho à frente FAPEMA, contribuindo de sobremaneira para o
desenvolvimento da pesquisa em nosso Estado, com a concessão de
bolsas e auxílios, que beneficiam pesquisadores das mais diversas
áreas”. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 039/2016, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 039/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 011 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Adriano Sarney, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “Jackson Lago” à Doutora Maria
do Socorro Bispo Santos da Silva.

 Na justificativa esclarece o autor, que a homenageada a
“Doutora Maria do Socorro Bispo Santos da Silva é filha de Alberto
Martins Santos e Joana D’arc Bispo dos Santos, natural de Pastos
Bons – MA. É médica graduada pela Universidade Federal do
Maranhão no período de 1976 a 1982, com especialização em
Ginecologia e Obstetrícia e Saúde Pública, com mestrado em ciências
da saúde. Atuou no Ministério da Saúde com chefia no serviço de
obstetrícia pela Unidade Materno Infantil. Dentro da Secretaria de
Estado de Saúde foi diretora da Maternidade Benedito Leite e do
Hospital Tarquinio Lopes Filho (Hospital Geral). Realizou um
importante trabalho no âmbito da Saúde pública no Maranhão
enquanto esteve à frente da secretaria adjunta de serviços de média e
alta complexidade dos serviços de saúde, cargo no importante escalão
do governo. Foi também gestora dos serviços e ações de saúde da
Secretaria de Estado de Saúde, responsável por todas as contratações
de médicos, enfermeiros e outros ramos da Saúde. Tornou-se conhecida
por realizar uma notável ação voluntária de atendimento à pessoas
carentes enquanto esteve numa conhecida ONG internacional Lions
Clubs International. Ela é uma das maiores organizações internacionais
de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários,
fundada por Melvin Jones. Seus membros, denominados como
“Companheiro Leão” ou “Companheira Leão” são associados aos
Lions Clubes espalhados pelo mundo. São aproximadamente 1,4
milhão de homens e mulheres realizando exames de vista e de saúde,
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construindo parques, apoiando hospitais oftalmológicos, concedendo
bolsas de estudo, auxiliando jovens, distribuindo cestas básicas, dando
apoio a entidades filantrópicas, fornecendo ajuda em momentos de
catástrofes e muito mais. Também desenvolveu trabalho voluntário de
atendimento aos carentes em sua cidade natal, Pastos Bons, conhecida
por abranger povoados carentes das mais básicas necessidades.”

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “h”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 788/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Jackson Lago”, os cidadãos que prestarem
relevantes serviços na área de saúde no Estado do Maranhão ou no
Brasil.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 001/2017, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 001/
2017, nos termos do voto da relatora.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 012/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 040/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Rigo Teles, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Juiz de Direito, Sebastião
Joaquim Lima Bonfim, Membro da Magistratura do Maranhão.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, Sebastião Joaquim Lima Bonfim, foi aprovado para a
Magistratura do Maranhão, no ano de 1991, sendo pós-graduado em:
Aspectos Econômicos e Jurídicos, Fundamentos Constitucionais do
Processo, Direito Tributário, Direito Processual Civil e em Dinâmica
do Poder Judiciário. Antes de ser promovido para a Comarca de São
Luís, Entrância Final, o homenageado percorreu as seguintes Comarcas:
Mirador, Lago da Pedra, Esperantinópolis e Balsas. Atualmente, é
membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral - Biênio 2015 - 2017,
bem como exerce o Cargo de Diretor do Fórum Desembargador José
Sarney.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 040/2016, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 040/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 013/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 042/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Sousa Neto, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sérgio Mariano de
Almeida Farah, Terceiro Sargento PMMA.

Em resumo biográfico, o homenageado Sérgio Mariano de
Almeida Farah, exerce o cargo de Terceiro Sargento PMMA da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, tendo participado dos seguintes Cursos
Militares: Curso de Brigada de Incêndio, Curso de Segurança de
Autoridades Parlamentares, Curso de Técnicas Defensivas e de
Mobilização, com outras participações em Seminários, destacando-se
no Seminário Regional de Gestão Municipal.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 042/2016, de autoria do Senhor Deputado
Sousa Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 042/
2016, nos termos do voto da relatora.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide



QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2017                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 014/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 041/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Rigo Teles, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador Ricardo
Tadeu Bugarin Duailibe, membro do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, “ao longo de várias
décadas tem o reconhecimento de todos pelo competente exercício da
advocacia, formado no curso de Direito da Universidade Federal do
Maranhão, em 1979 e, após 35 (trinta e cinco) anos de ininterrupta
atividade advocatícia, foi nomeado desembargador em 09 de agosto
de 2013, exercendo com competência e dedicação essa honrosa função.
Atualmente, é membro da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão”.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 041/2016, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 041/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER N.º015 /2017

 RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução nº 038/2016, de autoria do

Senhor Deputado Bira do Pindaré, que cria a Frente Parlamentar
Estadual em defesa do papel social dos Bancos Públicos no Maranhão.

Com efeito, nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2015,
que estabelece critérios para a criação das Frentes Parlamentares no
âmbito da Assembleia do Estado do Maranhão, determina que “a
criação das Frentes Parlamentares no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão inicia-se com o registro perante a
Mesa através de um Requerimento e o Registro terá uma numeração
sequencial a ser realizado pela Diretoria Geral da Mesa (Art.1º, §
único)”.

Assim sendo, o dispositivo da Resolução Legislativo acima
descrito, deixa claro que em tais situações a proposição deve ser um
“requerimento sujeito à deliberação da Mesa Diretora”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos termos
da Resolução Legislativa, acima citada.

VOTO DA RELATORA:
Ante o exposto, opino pela aprovação da presente Proposição,

na forma de Requerimento sujeito à deliberação da Mesa Diretora.
É o voto.

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

votam, nos termos do voto da relatora.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIN”,

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 017/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 227/2016, de autoria

do Órgão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que Dispõe
sobre o reajuste da remuneração dos cargos efetivos da Carreira de
Especialista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de que
trata o art. 37, X, da Constituição Federal.

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

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

Lei nº 227/2016) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 227/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo

PROJETO DE LEI Nº 227/2016

Dispõe sobre o reajuste da remuneração dos cargos
efetivos da carreira de especialista do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, de que trata o
art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 1.º A remuneração dos servidores da Carreira de
Especialista do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão e dos demais servidores de seu
quadro que estejam na condição prevista no art. 33 da Emenda
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Constitucional nº 19, de 15 de dezembro de 1998, será reajustada em
6,3% (seis inteiros e três décimos por cento), em atendimento ao
disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Após a publicação desta Lei, ato do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão disporá sobre a atualização da
tabela das remunerações dos servidores efetivos e dos demais servidores
de seu quadro que estejam na condição prevista no art. 33 da Emenda
Constitucional nº 19, de 15 de dezembro de 1998.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei, correrão
à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 018 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que propõe o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Felipe Maranhão Mussalém, natural
de Recife, Estado de Pernambuco.

 Esclarece na Justificativa que o homenageado, o Senhor “Felipe
Maranhão Mussalém é Pedagogo e Administrador de Empresas, Pós
Graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Além de Master Coach
e Master em Programação Neuro Linguística trabalha desde os 18
anos à frente dos negócios da família e é, atualmente, Diretor de Gente
e Gestão do Grupo Santa Fé. Também é empresário do próprio negócio
e está à frente da Consultoria em Treinamento que leva seu nome,
Felipe Mussalém Coaching para Alta Performance. É professor titular
das Disciplinas de Empreendedorismo da Faculdade de Negócios
Exellence – FAENE e da Faculdade Maurício de Nassau. Entre 2012 e
2014 foi Presidente da Associação dos Jovens Empresários do
Maranhão, a AJE-MA. A frente da AJE foi capaz de incluir os Jovens
Empresários no cenário empresarial do Maranhão. Encabeçou projetos
inovadores, como o projeto Empreendedorismo na Escola, que chegou
a ter 5 mil alunos em São Luís com a Disciplina de Empreendedorismo.
Também teve grande responsabilidade na fundação do movimento
jovem empreendedor em Imperatriz e em Caxias. Criou a Revista do
Jovem Empreendedor, dentre tantos outros projetos de relevância
social. Entre 2013 e 2015 foi membro da Diretoria da Confederação
Nacional dos Jovens Empresários, a CONAJE, onde chegou a ter 200
mil alunos no Brasil inteiro com a Disciplina de Empreendedorismo
na Escola através do projeto Empreendedores do Futuro. Entre 2015
e 2016 foi Vice-Presidente para Assuntos dos Jovens Empresários da
Associação Comercial do Maranhão e presidiu o Conselho dos Jovens
Empresários da ACM, o CONJOVE. Em 2016 foi eleito o terceiro
presidente mais jovem dos 162 anos de história da Associação
Comercial do Maranhão e tem como meta, renovar a Entidade e dar
novo fôlego para que ela se prepare para mais 160 anos de história.
Unindo a tradição de uma casa centenária à inovação que os tempos
exigem”.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 002/2017, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 002/
2017, nos termos do voto da relatora.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 019/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, que
propõe a Medalha do Mérito Legislativo ao Tenente-Coronel PM,
George Silva Cavalcante.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, George Silva Cavalcante, “nasceu na cidade de São
Luís - MA, em 17 de novembro de 1972, filho do Francisco Fernandes
Cavalcante e de Docemira da Silva Cavalcante. Cursou o ensino
fundamental e médio em sua cidade natal, no Colégio Dom Bosco. Em
1992, prestou vestibular para o Curso de Geografia na UFMA de São
Luís, onde conseguiu aprovação. Em 1993, prestou vestibular para o
Curso de Formação de Oficiais, na UEMA, onde se formou como
Bacharel em Segurança Pública, Turma Pioneira, em 1995. Atualmente,
é Diretor Geral do Colégio Militar Tiradentes 2, em Imperatriz - MA”.
Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Resolução
Legislativa foi apresentada uma Emenda Substitutiva pelo autor da
proposição, o Senhor Deputado Professor Marco Aurélio,
especificando a comenda a ser concedida ao homenageado, ou seja, a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, objetivando corrigir
uma impropriedade, constante no texto do Projeto original.

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução Legislativa       n.º 036/2016, na forma de Emenda Substitutiva
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apresentada pelo autor da proposição, o Senhor Deputado Professor
Marco Aurélio.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 036/
2016, nos termos do voto do relator.

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

em 21 de fevereiro de 2017.

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

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 21 DIAS DO
MÊS DE FEVEREIRO DO ANO  DE 2017,  ÀS  10 HORAS, NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE
VINICIUS LOURO  (Suplente)
GLABERT  CUTRIM
ANA DO GÁS
CABO CAMPOS
EDSON ARAÚJO
WELLINGTON DO CURSO (Suplente)
JÚNIOR VERDE (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

227/2016 – (MENS. 001/2016) -  DISPÕE sobre o Reajuste da
Remuneração dos Cargos Efetivos da Carreira de Especialistas do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de que trata o art. 37,
inciso X da Constituição Federal.

AUTORIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATOR:  Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade com EMENDAS,

nos termos do voto do Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

002/2017 – (MENS. 001/2017) – ALTERA a tabela de vencimentos
dos cargos efetivos do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário
do Maranhão, constante do Anexo IV da Lei nº 8.715, de 19 de novembro
de 2007, ACRESCENTA o Art. 10-C à Lei nº 8.032, de 10 de dezembro
de 2003,  CRIA Funções Gratificadas e extingue cargos efetivos e em
comissão no âmbito do Poder Judiciário.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Fevereiro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

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

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE FEVEREIRO,
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

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

PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 224/2016 – (MENS. GOV. Nº 103/

2016) INSTITUI o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos
Centros de Distribuição no Estado do Maranhão.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 225/2016 – DISPÕE sobre a isenção

do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA, motocicletas, cujo proprietário desenvolva
exclusivamente atividade na lavoura, agricultura familiar rural e dá outras
providencias.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOSINHO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 228/2016 – DISPÕE sobre os direitos

dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras
providencias.

AUTORIA:  Deputado OTHELINO NETO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 232/2016 – ACRESCENTA inciso

VII, ao art. 14 da Lei 8.149, de 15 de junho de 2004, que DISPÕE
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de
Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos e dá outras
providencias.

AUTORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 233/2016 – (MENS. GOV. Nº 111/

2016) REVOGA dispositivo da Lei nº 7.799/2002, que DISPÕE sobre
o Sistema Tributário do Estado, para derrogar a possibilidade de adoção
de regime especial, pelo Secretário de Estado da Fazenda, para concessão
de benefício fiscal.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado  MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 235/2016 – ESTABELECE diretrizes

para o controle de circulação de pessoas nas dependências dos órgãos
da administração pública estadual direta e indireta no Maranhão (Lei
do Acesso Livre).

AUTORIA:  Deputado JÚNIOR VERDE
RELATOR: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 236/2016 – DISPÕE sobre a contratação

de vigilância armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia nas
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Agências Bancárias Públicas e Privadas e nas Cooperativas de Créditos,
inclusive em finais de semana e feriados, e dá outras providencias.

AUTORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 001/2017 – (MENS. GOV. Nº 121/

2016) - ISTITUI o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito dos
estabelecimentos penais do Estado do Maranhão.

AUTORIA:   PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 003/2017 – DISPÕE sobre a instituição

do “Dia Estadual de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas”, e dá outras providncias.

AUTORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 004/2017 – INCLUI o Espetáculo

religioso Via Sacra realizado no bairro COHATRAC, em São Luís, no
Calendário Turístico do Estado.

AUTORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 005/2017 – OBRIGA todos os recintos

fechados localizados no Estado do Maranhão a utilizarem espumas
acústicas de isolamento antichamas e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada ANA DO GÁS
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 006/2017 – CRIA o Programa “Pulseira

Legal” que objetiva a colocação de pulseiras de identificação nos menores
de 12 (doze) anos de idade em eventos nos Estádios de Futebol, Ginásios
Poliesportivos, Shows, Espetáculos Culturais, de grande concentração
popular, Shopping Centers, Parques de Diversões e em locais
específicos das praias de grande frequência de pessoas no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada ANA DO GÁS
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 007/2017 – OBRIGA os restaurantes,

lanchonetes, bem como, as praças de alimentação dos Shopping Centers
e outros estabelecimentos do setor gastronômico, reservarem cinco
por cento de lugares para idosos, portadores de deficiência e gestantes
nos feriados e datas festivas e/ou comemorativas e dá outras
providências.

AUTORIA:  Deputada ANA DO GÁS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 009/2017 – INSTITUI no Estado do

Maranhão o Programa Jovem Consciente, que tem por objetivo a
educação para o exercício da cidadania.

AUTORIA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 010/2017 – (MENS. GOV. Nº 003/

2017)  INSTITUI o Programa Estadual de Apoio à Pavimentação das
Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto) no âmbito do Estado
do Maranhão.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 011/2017 – (MENS. GOV. Nº 004/

2017)  DELIMITA o perímetro de segurança no entorno das unidades
prisionais do  Estado do Maranhão.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 012/2017 – (MENS. GOV. Nº 005/

2017)  INSTITUI o Centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luís –
CIJJUV.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES

REDISTRIBUIÇÃO:
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 001/2016

– ACRESCENTA Parágrafo Único ao artigo 227 da Constituição do
Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO

RELATOR: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/2015

– ACRESCE dispositivo na Constituição  do Estado do Maranhão
para assegurar  assistência judiciária integral e gratuita aos servidores
públicos civis do Estado e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/2016

– ALTERA o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigos que criam o Fundo Estadual de Fomento à
Economia Solidária – FESOL.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO SARNEY
RELATOR: Deputado LEVI   PONTES
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/2015

– ALTERA a Seção III – da Defensoria Pública, do Capítulo IV – das
Funções Essenciais à Justiça, do Título IV – da Organização dos
Poderes, e ACRESCENTA artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado EDUARDO  BRAIDE
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 011/2015

– ACRESCENTA inciso ao 
§ 

11 do art. 24 da Constituição Estadual.
AUTORIA:  Deputado RIGO TELES
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/2015

– ALTERA o Ato das  Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigos que criam o Fundo Estadual para Transplantes de
Tecidos, órgãos e partes do Corpo Humano.

AUTORIA:  Deputada NINA MELO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
MENSAGEM  GOV. Nº 107/2016 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto ao PROJETO DE LEI Nº 134/2016,  que
ESTABELECE as diretrizes para construção da política estadual de
incentivo aos esporte no âmbito do Estado do Maranhão, de iniciativa
do Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MENSAGEM  GOV. Nº 108/2016 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 133/2016,  que
ESTABELECE as diretrizes para a orientação profissional dos alunos
do ensino médio, no âmbito das escolas públicas do Estado do
Maranhão, de iniciativa  do Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 109/2016 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 050/2016,  que DISPÕE
sobre normas básicas aplicáveis às oficinas mecânicas e
estabelecimentos assemelhados e dá outras providências, de iniciativa
do Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado CARLINOS FLORÊNCIO
MENSAGEM  GOV. Nº 110/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 174/2016,  que INSTITUI
o Dia Estadual da Poesia e dá outras providências, de iniciativa  do
Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MENSAGEM  GOV. Nº 114/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 049/2016,  que CRIA a
Semana Estadual de Conscientização da Manutenção Preventiva de
Veículos Automotores e da Responsabilidade no trânsito, de iniciativa
do Senhor Deputado ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 115/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 210/2016,  que INSTITUI
“Semana Estadual de Conscientização para Doação de Medula Óssea”,
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no âmbito  do Estado do Maranhão, de iniciativa  do Senhor Deputado
ADRIANO SARNEY.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Fevereiro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

AVISO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2016-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3451/
2016-AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público o resultado do julgamento da
habilitação, após análise de recurso, referente a Tomada de Preços nº
005/2016-CPL, cujo objeto trata da contratação de empresa para
elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura, resultando
nos projetos básico e executivo, para construção do Edifício do
Complexo de Serviços da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, a ser edificado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº,
Sítio Rangedor, Cohafuma, São Luís-MA, a saber: 1) Habilitadas: C3
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD, POLO ARQUITETURA
E CONSTRUÇÃO LTDA, HERMES FONSECA E CIA. LTDA e
ELROS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e 2)
Inabilitadas: J .S.R. SILVA, SUPPORT ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA e ECOM EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Os autos do processo
estão com vista franqueada aos interessados na sede da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, para interposição de recurso, observado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da publicação deste Aviso,
nos Diários Oficiais do Estado e da ALEMA no dia 04 de janeiro de
2017. São Luís, 21 de fevereiro de 2017. CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL.

AVISO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS
Nº001/2016-CPL/AL.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5619/
2015-AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público o resultado do julgamento de
habilitação, após análise de recursos, referente a Tomada de Preços nº
001/2016-CPL, cujo objeto trata da contratação  de empresa para
execução dos serviços de engenharia e urbanização, reforma e ampliação
de ambientes das instalações físicas da Sede Social da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, localizada na Avenida 01, s/nº -
Maiobão, Município de Paço de Lumiar-MA, a saber: 1) Habilitadas:
A.E. GLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, TRICONE
CONSTRUTURA LTDA, VH CONSTRUÇÕES LTDA,
CONSTRUTORA MC CORRÊA LTDA, TORQUATO
FERNANDES LTDA, A.F. LOBO MENDES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, A.R. MORAES SILVA, AGC ENGENHARIA
LTDA, EEMA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA DO
MARANHÃO LTDA e CONPAC CONSTRUÇÕES E
CONSULTORIA LTDA. 2) Habilitadas com Ressalva: ALENCAR
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA e RESENDE ENGENHARIA
LTDA. 3) Inabilitadas: NISSI CONSTRUÇÕES LTDA/INFORMAR
CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CANORTE
INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e HIDROSONDA
LTDA. São Luís, 21 de fevereiro de 2017. CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material permanente na espécie
ar condicionado Split, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo

4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 052/
2016-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 003/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 4102/
2016-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com as empresas vencedoras do certame a J.B. GOMES COMÉRCIO
para o Lote 01, com valor total de R$ 54.480,00 (cinquenta e quatro
mil quatrocentos e oitenta reais) e a C.F. FERREIRA, Lotes 02, com
valor total de R$ 47.384,00 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e
quatro reais) e Lote 03, com valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), nos termos do Edital, seus anexos e das Propostas vencedoras.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais.
São Luís–Ma, 17 de fevereiro de 2017. Deputado Humberto Ivar Araújo
Coutinho. Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5631/2016-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 004/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da contratação de serviços de análises físico-químicas e
microbiológicas das amostras de esgoto bruto e tratado da Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE), da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser
realizada às 09:30 horas do dia 10 de março de 2017, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no
horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do
Edital estarão disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 21 de fevereiro de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4289/2016-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 005/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais de consumo para os
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e irrigação,
visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 14 de março de 2017, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
21 de fevereiro de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL
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