
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 023 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

7.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

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

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

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

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

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

REQUERIMENTO.........................................................................04

INDICAÇÃO................................................................................05

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESUMO DA ATA..........................................................................16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................16

PARECER.......................................................................................17

DESPACHO...................................................................................25

COMUNICADO............................................................................26

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

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputado Fernando Furtado (PC do B)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

13. Deputado Júnior Verde (PRB)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Rezende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

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

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
02. Deputado Alexandre Almeida (PSD) 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

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

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PEN)
03. Deputado Edilázio Júnior (PV)
04. Deputado Hemetério Weba (PV)
05. Deputado Rigo Teles (PV)
06. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

PV - PEN

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

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

LÍDER VICE-LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro    Dep. Carlinhos Florêncio

LICENCIADOS
Deputado Neto Evangelista (PSDB)
Deputado Ricardo Rios (SD)

1.  Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)

3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)

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

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

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

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

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

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

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

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

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Fernando Furtado
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

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

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/02/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........8 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........8 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.02.2018

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  NºS   016

E 028/2018)

1. PROJETO DE LEI Nº 353/2017, (MENSAGEM Nº 117/
2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE APROVA O
PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES  DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

2. PROJETO DE LEI Nº 354/2017, (MENSAGEM Nº 116/
2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE CRIA A
“BOLSA PRECEPTORA” E A “BOLSA RESIDENTE” NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES  DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA; ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 236/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA
ANUAL, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA
UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS EM PARQUES INFANTIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL OU ENSINO FUNDAMENTAL
PÚBLICO OU PRIVADO, PARQUES PÚBLICOS DE DIVERSÃO,
CLUBES, CONDOMÍNIOS, HOTÉIS E SIMILARES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO; OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATOR
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ.

4. PROJETO DE LEI Nº 249/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE DISPÕE SOBRE AS
DIRETRIZES DA POLÍTICA ESTADUAL DE ESTÍMULO,
INCENTIVO E PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL
DE STARTUPS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; ASSUNTOS
ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 014/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER NA FORMA
REGIMENTAL QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA

ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO-LHES QUE
ENCAMINHE A ESTA CASA, TODAS AS CÓPIAS DOS
CONTRATOS REFERENTES Á OBRA (PAVIMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS) DA MA-006,
O PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO CITADO
CONTRATO, BEM COMO O DEVIDO PROCESSO
LICITATÓRIO REFERENTE A OBRA EM QUESTÃO, COMO
CÓPIAS DE TODAS AS NOTAS FISCAIS E AFINS. INDEFERIDO
- O AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA AO
PLENÁRIO, CONFORME O ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINARIA DO DIA 19/02/2018, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA ANTERIOR,  PELA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

6. REQUERIMENTO Nº 020/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
ANTÔNIO MIOTTO, GENERAL DO EXÉRCITO DA
AMAZÔNIA, PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM
LOTE DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS-MA,
REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRI DE 19/02/2018, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL, ASSIM COMO DA ANTERIOR PELA AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO.

7. REQUERIMENTO Nº 021/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
EDUARDO DOS SANTOS, PRESIDENTE DA ESCOLA DE
SAMBA ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, PARABENIZANDO-O
PELO TÍTULO DE BICAMPEÃ DO CARNAVAL DE SÃO
PAULO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/02/2018, ASSIM COMO DA
ANTERIOR  POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL,

8. REQUERIMENTO Nº 022/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO CORONEL
MARCUS VINICIUS, COMANDANTE DO 24ºBIL,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/02/2018, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA
ANTERIOR  PELA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

9. REQUERIMENTO Nº 023/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO GENERAL
DE EXÉRCITO EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/02/2018, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL,  ASSIM COMO DA
ANTERIOR  PELA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

10. REQUERIMENTO Nº 029/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA DISPENSADO DE PAUTA
PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS O PROJETO DE LEI DE
SUA AUTORIA QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A
ASSOCIAÇÃO DA APAE DE SENADOR LA ROCQUE.
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IV - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 031/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO VEREADOR
DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, SENHOR JOSIVALDO
SATURNINO, DO PSD, OCORRIDO NO DIA 19/02/17.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/02/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 020/18, de autoria do Senhor

Deputado Antônio Pereira, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Senador La Roque.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão os Blocos Tradicionais Maranhenses em atividades no
Estado.

2. PROJETO DE LEI Nº 019/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que estabelece diretrizes para a criação do
“Programa Inspirar”, de estímulo à divulgação de experiências bem
sucedidas de estudantes e professores egressos do ensino médio e
técnico-profissionalizante no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 014/18, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que cria a Política Estadual de
Empoderamento da Mulher e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 015/18, de autoria da Senhora
Deputada Francisca Primo, que institui a Política Estadual de Prevenção
Social à Criminalidade.

3. PROJETO DE LEI Nº 016/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera os arts. 5º e 9º, da Lei Nº 10.417,
de 14 de março de 2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD, incluindo a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão como participante.

4. PROJETO DE LEI Nº 017/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera os arts. 3º e 5º, da Lei Nº 8.044,
de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor – FPDC, incluindo a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão no rol de participantes.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadã Maranhense a Maria Dalva de Medeiros.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadão Maranhense a Armelindo Ferrari Júnior.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/18,

de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária Murilo Andrade de Oliveira.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE FEVEREIRO DE
2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio
Macêdo.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 020 / 18

CONSIDERA de utilidade pública a Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Senador
La Roque.

Art. 10 - É considerada de utilidade pública a Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais de Senador La Roque, com sede e foro
no Município de Senador La Roque, Estado do Maranhão.

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ES-TADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2018. – ANTONIO
PEREIRA – Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 029 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
Plenário, seja dispensado de pauta para recebimento de emendas o
projeto de lei de minha autoria que considera de utilidade pública a
Associação da APAE de Senador La Roque, a fim de ser encaminhado
à Comissão de Constituição e Justiça.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2018. – ANTONIO
PEREIRA – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.02.18
EM: 20.02.18

REQUERIMENTO Nº 030 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ou-vido
o Plenário, seja realizada uma audiência pública, através da Comissão
de obras e serviços públicos, em data previamente definida cuja a
pauta tem como objetivo para tratar sobre os problemas vividos pelos
moradores dos imóveis construídos pela Construtora Cyrela,
considerando que esse problema vem se arrastando há muito tempo
sem que seja encontrada uma solução.

Requeiro, ainda, que sejam convidados para participarem do
referido evento o Sr. Procurador-Geral da Justiça, Dr. Luiz Gonzaga
Martins Coelho, bem como representantes dos moradores e da referida
empresa, além de representante do Conselho Regional de Engenharia-
CREA-Ma, para partici-parem do referido evento.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de fevereiro de 2018.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.02.18
EM: 20.02.18

REQUERIMENTO Nº 031 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que sejam
registrados nos anais da Casa mensagem de pesar pelo falecimento do
Vereador do município de Pedreiras, Senhor Josivaldo Satumino, do
PSD, ocorrido no dia 19 do mês em curso.

Requeiro ainda que seja enviada mensagem aos seus familiares
manifestando o sentimento de pesar da Assembleia Legislativa do
Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luis-MA, em 20 de Fevereiro de 2018. Fabio Macêdo – Deputado
Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.02.18
EM: 20.02.18

INDICAÇÃO Nº 031 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ou-vida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infra-estrura, Dr.
Clayton Noleto, solicitando providências no sentido da construção de
um mercado pú-blico no Município de Ribamar Fiquene.

A presente reivindicação é um anseio da população fique-nense
que necessita de local apropriado para a compra de produtos
alimentí-cios sem problema de contaminação e um mercado público

devidamente estru-turado atenderá de maneira satisfatória aquela
comunidade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 09 de fevereiro de 2018. – ANTONIO
PEREIRA – Deputado Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 032 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ou-vida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infra-estrura, Dr.
Clayton Noleto, solicitando a doação de retroescavadeira para o
Município de Lajeado Novo.

Ressaltamos a importância desse equipamento a ser utili-zado
nas obras de infraestrutura urbana a serem realizadas pela Prefeitura
do Município de Lajeado Novo, destacando-se nivelamento de terrenos
e estra-das, valetas para tubulação de água, dentre outras, motivo pelo
qual contamos com o apoio de Sua Excelência o Governador Flávio
Dino no atendimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 09 de fevereiro de 2018. – ANTONIO
PEREIRA – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 033 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO, e ao SECRET
ÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES,
CANINDÉ BARROS solicitando que aprecie a possibilidade de ASF
AL T AMENTO, DRENAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS
PARA ESPERA DE ÔNIBUS NA AVENIDA JOSÉ SARNEY,
BAIRRO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade asfaltamento, drenagem e instalação de paradas de ônibus
na Avenida José Sarney, no Bairro Jardim são Cristóvão, tendo em
vista que se trata de um trecho que grande movimentação e circulação
de pessoas e se encontra alagado e cheio de buracos, apesar de,
recentemente, ter recebido asfalto, pois se trata de trecho do programa
“Interbairros”. Além disso, trata-se de Avenida de passagem de ônibus
que liga a região do São Raimundo e Zona Rural ao Bairro do São
Cristóvão e ao Terminal de integração do São Cristóvão, porém, não há
abrigos para acomodar os passageiros que aguardam a condução nesse
período de chuvas intensas.

WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 034 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
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seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,
LUIS FERNANDO SILVA, e ao SECRET ÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GLAUBER MIRANDA
GARRÊTO, solicitando que aprecie a possibilidade de
ASFALTAMENTO, DRENAGEM NA AVENIDA GENERAL
ARTHUR CARVALHO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade asfaltamento e drenagem na Avenida General Arthur
Carvalho, no Bairro Miritiua - Turu, tendo em vista que se trata de um
trecho que grande movimentação e circulação de veículos e pessoas e
se encontra intrafegável devido a quantidade de buracos e trechos
alagados gerando danos aos veículos que circulam na via e dificultando
o trânsito tanto de pedestres, quanto de veículos.

WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 035 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, que autorize ao Secretário de Estado de
Infra Estrutura do Estado do Maranhão, Clayton Noleto, a construção
de uma ponte de concreto, entre os povoados CRUZEIRO E
VERTENTE, localizados no município de São João Batista - MA.

Tal solicitação se constitui em decorrência da ponte de madeira
que liga os referidos povoados, já ter caído por inúmeras vezes, com
queda inclusive de ônibus escolar e outros veículos.

A aprovação da presente proposição, em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade das pessoas que ali vivem e residem,
ensejando, por consequência, o crescimento do tão propagado índice
de desenvolvimento humano do povo Joanino, uma vez que, há a
necessidade urgente do escoamento da produção agrícola, pesqueira e
pecuária daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luis, 20 de fevereiro de 2018. – Raimundo Soares
Cutrim – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 036 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que, por intermédio da
SINFRA, incorpore a rodovia vicinal Estrada da Vitória à malha
rodoviária estadual, com sua inclusão no Mapa Rodoviário Estadual.

A Estrada da Vitória interliga os municípios de São Luís, São
José de Ribamar e Paço do Lumiar, servindo de principal passagem aos
moradores do Parque Vitória e de principal acesso à UP A - Parque
Vitória. A presente indicação atende às demandas da comunidade,
principalmente os residentes na região. A transformação da estrada em
uma MA é de importância estratégica para o desenvolvimento da região,
beneficiando inúmeras famílias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
fevereiro de 2018. – Bira do Pindaré – Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Expediente lido, Senhor Presidente.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, demais
impetrantes da Mesa, colegas deputados e deputadas, imprensa, galeria,
servidores. Senhor Presidente, mais uma vez eu toco no assunto da
Comunidade do Engenho em São José de Ribamar. É impressionante o
que acontece ali naquela área, o conflito já é antigo e agora beira o
absurdo pela postura adotada pelo suposto proprietário da área, que
se diz proprietário em relação não só à comunidade, mas em relação a
todas as autoridades, as autoridades do Executivo, do Judiciário, enfim,
não se respeita nada. A gota d’água foi agora, nos últimos dias, em que
o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
Senhor Raimundo Nonato Magalhães Melo, resolveu fazer uma
diligência no local, no próprio local, lá no Engenho. Chegando lá, foi
intimidado por jagunços presente nas terras. Ele ficou tão
impressionando com a situação existente ali, que resolveu de imediato
suspender, cancelar a reintegração de posse. Aí, como se não bastasse,
Deputado Inácio, no domingo, o suposto proprietário determinou uma
reintegração por força própria, sem ordem judicial, passando por cima
da decisão do desembargador. Por força própria, contratou trator,
contratou pessoas, seguranças particulares e mandou tirar o povo da
comunidade. Se não fosse a ação imediata do Secretário de Segurança
do Estado do Maranhão, Jefferson Portela, ele teria efetivado a sua
intenção. Portanto, eu deixo meu reconhecimento ao secretário que
agiu de imediato e impediu essa ação violenta, agressiva e que é ultrajante
em relação a todas as autoridades, em relação à lei, em relação ao
Judiciário, ao Executivo, a tudo. Não se respeita nada. Eu quero aqui,
nesta manhã, trazer esse assunto mais uma vez. Nós já discutimos isso
sucessivas vezes, isso vem desde a legislatura passada, é um conflito
antigo dentro da ilha de São Luís, aos olhos de todo mundo, todo
mundo vendo acontecer, mas não se consegue conter a sanha de um
indivíduo que quer por força se apropriar de uma área que a meu ver
não lhe pertence. De maneira, Senhor Presidente, que eu faço um apelo
ao Judiciário. Eu creio que mais do que nunca o Judiciário tem os
elementos e subsídios necessários e suficientes para ser enérgico, tomar
decisões fundamentadas e acabar de uma vez por todas com esse conflito
existente na Comunidade do Engenho. Uma comunidade carente que
usa a área para a produção agrícola, apenas isso, hortaliças. Eles
produzem hortaliça, vendem nas feiras, são 60 famílias que dependem
dessa economia. O que fazer com essas famílias no momento de crise,
de ausência de empregos, de ofertas de emprego e dificuldade de geração
de trabalho e renda? Eu acho que a sensibilidade tem que falar mais alto
nesse momento. Por isso eu faço um apelo ao judiciário para que
aproveite as informações oficiais do próprio Desembargador Raimundo
Nonato Magalhães Melo, e possa tomar decisões conclusivas em relação
a esse caso, trazendo a paz e a tranquilidade e a garantia dos direitos da
comunidade do Engenho. Quero cumprimentar aqui o Secretário de
Segurança, também o Secretário de Direitos Humanos, Chico Gonçalves,
todos aqueles que de alguma forma colaboram e contribuem para o
cumprimento da lei e da legislação vigente em relação a esse caso. E eu
espero que a gente em breve tenha uma solução definitiva em relação a
essa situação. É o apelo que eu faço, Senhor Presidente. Deixo isso
aqui registrado e pedindo o empenho desses órgãos, que a Segurança
Pública do Estado mantenha vigor em relação a essa situação. A mesma
coisa eu peço ao Secretário de Direitos Humanos e, assim, que o
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Judiciário possa fazer a sua parte e garantir o direito da comunidade do
Engenho. É o que eu tenho a dizer, Senhor Presidente, neste Pequeno
Expediente. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra o Deputado Glalbert Cutrim, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria,
imprensa, companheiros que nos acompanham através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, primeiramente eu venho aqui agradecer.
Agradecer a todos os membros do nosso bloco que me indicaram para
compor a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. E agradecer
também a todos os membros, os sete membros da comissão que nos
acompanham, que me indicaram à presidência dessa importante
comissão. É um orgulho ainda no meu primeiro mandato assumir essa
grande comissão, importante comissão. E eu quero e conto com o
apoio condicional de vocês para que nós possamos, de forma cuidadosa,
trilhar esse difícil caminho nesse ano tão difícil que é o ano das eleições.
Então, companheiro Carlinhos, companheiro Roberto, companheiro
Rafael, Rogério Cafeteira, Eduardo Braide, todos os companheiros da
Comissão de Constituição e Justiça, agradeço a confiança de vocês e
tenho certeza que iremos fazer um grande trabalho. Mas, Senhor
Presidente, ontem o companheiro Raimundo Cutrim, parente, amigo,
pessoa pela qual eu tenho uma grande consideração, tocou num assunto
muito importante. Importante porque, na semana passada, o município
São João do Caru foi livre. Ficou libertado de uma organização
criminosa, assim como ele citou, mas não das pessoas que ele falou e,
sim, do ex-prefeito que estava ali, o ex-prefeito Xixico. O ex-prefeito
Xixico, cassado por um processo legal de CPI na Câmara Municipal,
no qual os 11 vereadores votaram pela sua cassação, foi afastado do
cargo, foi cassado para clamor da população. Para clamor de todos que
sabem da triste realidade em que se encontrava o município de São
João Caru. Eram 05 meses que os funcionários públicos estavam sem
receber os seus salários. Os professores não iam para as escolas dar
aulas, fora que o recolhimento dos funcionários era feito no INSS, mas
não era repassado. É uma tristeza ainda possuir cidadãos e cidadãs
neste Estado com a coragem de acabar com os municípios, como estava
fazendo o prefeito Xixico. Eu fico realmente triste, Deputado Raimundo
Cutrim, mas não tiro a sua coerência de vir aqui. Realmente V. Ex.ª tem
que defender aquilo que V. Ex.ª tem razão que é brigar por seu espaço,
brigar por seus votos, mas não podemos deixar de falar a verdade. Lá,
os 02 filhos do prefeito, um morava aqui em São Luís, fazia medicina
e recebia salário, R$ 05 mil todo mês. O outro era quem mandava na
prefeitura e tem até um apelido, que o chamam lá, que eu me dou vênia
de não citar esse apelido ridículo como era chamado o filho do prefeito
lá. Em outra situação o prefeito já tem três ações de improbidade
administrativa em que pedem o afastamento dele, dado entrada pelo
Ministério Público. E estive lá. Eu estive lá, Deputado Raimundo
Cutrim, V. Ex.ª também esteve lá e viu aquele povo vaiando, mesmo
com ações do Governo do Estado, inaugurando obras o povo estava
revoltado com a situação em que se encontrava São João do Caru.
Então o ex-prefeito Jadson, todo funcionário da prefeitura e do
município recebia até o dia 20 seu pagamento mensal. Aí, agora, o ex-
prefeito Jadson faz parte de uma organização criminosa e o ex-prefeito
Xixico, que atrasou os salários dos servidores, que recolheu o INSS e
não repassava, esse não, esse é o moral, é a pessoa correta para estar lá
à frente do município. E peço ao Deputado Raimundo Cutrim, com
todo o respeito que tenho por V. Exa, pela pessoa que mais me passa
conselho aqui dentro desta Casa, peço que ele reveja. Reveja a sua
posição de chamar as pessoas de bem, o povo de São João do Caru que
clamou por isso, deixar de chamar de organização criminosa. Porque a
grande organização criminosa foi provado, por meio de um processo
legal, que era o ex-prefeito Xixico e toda a sua gangue que se instalava
no município. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente Othelino Neto, em nome de quem
quero saudar aqui também a todos os parlamentares, doutos
parlamentares presentes nesta Sessão, cumprimentando a galeria, a
imprensa, a todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão.
Que Deus sempre esteja nos abençoando. Antes de iniciar nosso
pronunciamento, Senhor Presidente, na manhã de hoje, quero reiterar
uma mensagem bíblica que lemos ainda há pouco, que é dos Provérbios
3:18: “a sabedoria é a arvore que dá vida a quem abraça, a quem se
apega a ela será abençoado”. Senhor Presidente, eu utilizo a tribuna, na
manhã de hoje, para primeiro fazer um convite a todos os nobres
parlamentares, deputados, que aqui representam os anseios populares
e querem melhorar a qualidade de vida do povo do Maranhão e que
querem reforçar as conjunturas sociais deste Estado e o convite que
faço as V. Exas. e que possamos participar na tarde de hoje, às 14h, de
uma audiência pública com os sub judice do último concurso da Polícia
Militar. Trago novamente este tema, senhoras e senhores, sociedade
do Estado do Maranhão, porque compreendo a necessidade de reforçar
sempre a segurança pública. Eu venho enfatizando esta temática, desde
o primeiro momento que nós tivemos a oportunidade de defender as
causas sociais no Estado do Maranhão, como deputado que aqui estamos
e buscando realmente as mais amplas defesas e a segurança pública é
uma bandeira de luta que, desde o início, nós empunhamos essa
bandeira. Considerando as necessidades e, claro, principalmente naquele
momento de 2015, nós entendemos essa demanda tão necessária, que
é o aumento de contingentes dos policiais militares, civis e bombeiros
no Estado do Maranhão. Faço esta referência porque, claro, de 2015
para cá, houve avanços e o Governo do Estado já convocou mais de
dois mil policiais, o que aqui nós precisamos louvar, e também tem a
participação desta Casa, também tem a luta desta Casa e, mais uma
vez, nós estamos trazendo para este ano esta luta tão importante para
que nós possamos continuar reforçando a segurança pública, porque
de 2015 para cá muitos se aposentaram, muitos policiais deixaram a
atividade por questões outras, então as mais diversas possíveis. Então,
o que nós temos que pensar que, em todos os anos, nós precisamos
ampliar o contingente reforçando a segurança pública, eu tenho até
uma PEC, Senhor Presidente, que tramita nesta Casa, que é justamente
prevendo concurso público todos os anos, por quê? Porque todos os
anos, se nós formos analisar, tem aqueles que se aposentam, é algo
natural, precisamos recompor as forças policiais e essa recomposição
se dá com o aumento do contingente. E, de forma imediata, eu continuo
defendendo essa convocação e o faço por meio do esforço aqui de
solicitar ao governo por meio desse instrumento importante, que é a
tribuna, que é esse mecanismo de acesso que nós temos a todos aqueles
que estão acompanhando as Sessões nesta Casa para que, de fato, nós
possamos entender que essa defesa se dá e porque compreendemos a
necessidade do aumento do contingente policial no Estado do
Maranhão. Em que pese o último concurso que foi feito agora na
gestão do Governador Flávio Dino, muito ávido com interesse de
aumentar o contingente, determinado em aumentar esse contingente, o
compromisso assumido inclusive, mas em que pese o concurso, nós
temos e ainda vai haver um tempo ainda até que esses homens e mulheres
sejam convocados, sejam nomeados e esse tempo a segurança é urgente.
É precípuo que nós possamos de fato hoje pensar nesse reforço imediato.
Nós temos inclusive aqueles que já estão aptos a assumirem os seus
cargos, são os sub judice, hoje em torno de 96 já para serem chamados.
Vamos ter a oportunidade de discutir também na tarde de hoje, às 14h,
reforço aqui o convite a todos os parlamentares, a sociedade, de forma
em geral, a imprensa que queira acompanhar. Vai ser no Plenarinho,
nós vamos ter a oportunidade de receber mais uma vez, nesta Casa,
aqueles que ainda não perderam a esperança de serem convocados. O
entrave é apenas a questão judicial, muitos com liminares já deferidas,
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já garantindo o direito. É claro que as questões a serem analisadas, cada
caso é um caso, mas todos os casos podem ser analisados. Eu acredito,
Senhor Presidente, que em torno de 500 sub judice hoje têm essa
condicionante de poder ser analisados com as suas ações judiciais e
nós chegarmos a um melhor entendimento e, assim, vermos aqueles
que de fato estão lá para ingressar no serviço público. Nós temos ainda
a esperança de que o Governo possa continuar dialogando e, além da
nomeação por meio do novo concurso, possa avaliar também essa
convocação dos policiais militares que estão aguardando desde 2015.
Muito obrigado e que Deus possa abençoar a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
todos que nos assistem e nos ouvem pela TV e Rádio Assembleia. Eu,
sábado passado, estive na encantadora cidade de Itapecuru participando
das festividades dos 80 anos do Ilustre Presidente da Academia
Maranhense de Letras, Benedito Buzar. Eu, junto com vários políticos,
com membros da comunidade, representantes das Academias de Letras
do Estado e do Município de Itapecuru, passamos uma manhã e uma
tarde em Itapecuru e participamos dessa festividade. Então, eu trago,
não só para felicitar o Ilustre Benedito Buzar, um artigo que para mim
representa muito bem a homenagem ao aniversariante. O artigo é de um
conterrâneo meu, o Georgino Melo e Silva, hoje residente em Santa
Catarina, Procurador Federal, Georgino sintetizou muito bem a questão
da homenagem que se faz a Benedito Buzar. O Benedito Buzar, ex-
parlamentar desta Casa, cassado pelo Regime Militar por não aceitar a
forma como era conduzida a política naquela época, teve seus direitos
políticos cassados como tantos outros, inclusive com seu amigo na
época e amigo de todas as épocas dele, o Sálvio Dino, pai do governador,
que tiveram naquela época seus mandatos cassados. Esta Casa, depois
de vários e vários anos, concedeu-lhe essa anistia por esta Casa,
concedendo a questão de ter sido tirado de maneira incompreensiva na
época em torno da questão do mandato desses deputados. E foi no
mandato passado, ainda na presidência do Presidente Arnaldo Melo,
feita uma homenagem a esses deputados que tiveram seus mandatos na
época cassados. Benedito Buzar que é o atual presidente da Academia
de Letras, professor de Ciências Políticas da Universidade Estadual do
Maranhão, Secretário de Estado, Secretário da Prefeitura de São Luís,
Presidente da MARATUR, exerceu vários e vários órgãos no estado
do Maranhão. E eu faço aqui da tribuna que seja incorporado aos Anais
desta Casa o texto do conterrâneo Benedito Buzar, do Jorgino Melo e
Silva em homenagem ao Benedito Buzar. E Jorgino sintetiza dizendo:
“costumo-me reunir com Dr. Buzar para deliciar-me com a sua cultura,
sua inteligência vibrante, sua sabedoria e seu maravilhoso senso de
humor. Nascido em Itapecuru, tradicional urbe maranhense, escritor,
jornalista, professor e ex-parlamentar, o nosso querido Benedito Buzar
é detentor de uma memória prodigiosa e é grande conhecedor da história
do Maranhão e do Brasil. Dá gosto ouvi-lo discorrer sobre
acontecimentos políticos do nosso amado Maranhão. Mas Buzar é um
apaixonado pela sua família, pelos seus amigos, por Itapecuru Mirim
e pelo Maranhão. O mar, a terra, a história, as pessoas, as suas
qualidades e defeitos, a luz, as paisagens dessa terra querida determina
o ritmo de Buzar. Mesmo sem exercer mandato político, Benedito
Buzar é um homem de estado. Ora, um homem de estado é antes de
tudo homem. Sendo impossível entendê-lo sem nos olharmos dentro
de nós mesmos para encontrarmos o que com ele temos em comum.
Sentidos, sentimentos, ideias, impulsos, visões e ideais povoam a mente
e o coração como a do ser humano mais simples e destituído. O que é
singular em um homem como Benedito Buzar é a elevação paulatina
dessas capacidades”. Isso transcrito aos Anais desta Casa fará uma
homenagem ao nosso ex-deputado Benedito Buzar e quero aqui
parabenizar ao Jorgino Melo e Silva da sua homenagem feita ao escritor,
ao presidente da Academia, Benedito Buzar. E antes de terminar minha

fala, cito outra parte do texto de Jorgino “o Dr. Benedito Buzar não foi
e nem será cobrado, pois não se omitiu e nem negligenciou. O povo do
Maranhão e do Brasil é quem deve muito ao ilustre homenageado pelo
seu exemplo de vida”. Por tanto, faço aqui da tribuna desta Casa.
Espero que seja incorporado aos Anais da Assembleia Legislativa o
texto de Jorgino. E também quero deixar a minha homenagem ao Benedito
Buzar pela passagem dos seus oitenta anos de vida. Portanto a todos
da sua família, esposa, filhos, netos, e amigos desejo ao Benedito
Buzar mais oitenta anos que venham com a mesma tranquilidade dos
oitenta anos primeiros vividos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Vieira por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia,
Senhor Presidente. Bom dia, galeria e imprensa. Bom dia a todos os
telespectadores, população do Maranhão. Gostaria de utilizar, hoje, o
tempo aqui para destacar duas importantes realizações na área da
educação estadual para a cidade de Açailândia. Nesse final de semana,
fui visitar a construção que está em andamento do Núcleo de Tempo
Integral. Esse Núcleo de Tempo Integral que vai ser concluída sua
construção ainda nesse primeiro semestre e quando concluída essa
construção, quando estiver em pleno funcionamento atenderá um
número de 700 alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, onde o
aluno vai entrar pela manhã e sair à tarde, vai ter atividades curriculares,
extracurriculares, laboratoriais, esportivas, tudo no intuito para que
tenha um ambiente, tenha uma maior qualidade para que repasse as
condições necessárias de ensino, de muita qualidade, para esses alunos
e que lá vão usufruir desse Núcleo, da construção do Núcleo de Ensino
Integral. Está sendo construído lá no bairro Nova Açailândia. Aproveitar
aqui para dizer que essa é uma luta antiga nossa, desde 2015 a gente
vem lutando pela instalação desse Centro de Ensino Integral,
desenvolvemos projetos, fizemos requerimentos, fizemos indicações
para o Governo do Estado, fomos sempre procurar o Governador e,
graças a Deus, essa construção, esse benefício está se concretizando na
cidade de Açailândia. Parabenizar o Governador Flávio Dino por esse
Centro de Ensino Integral, por esses Núcleos de Ensino Integral que
estão espalhados pelo Maranhão, em algumas cidades do Maranhão e
Açailândia não poderia ficar de fora, porque é uma das maiores cidades
do Maranhão e necessitava desse investimento na área de Educação
estadual. Então acho que a população fica grata por esse benefício,
principalmente aqueles jovens, a comunidade escolar de Açailândia
que necessita ter melhores espaços, para que tenha uma melhor qualidade
de ensino, para que receba uma qualidade melhor de ensino. E esses
Núcleos de Ensino Integral vêm mostrando a sua eficácia no Brasil
todo. Você olha no estado do Ceará, você olha no estado de Pernambuco,
você olha em vários Estados do Brasil onde já tem uma rede mais
ampliada desse tipo de ensino e você vê o grande desenvolvimento que
existe, que existiu nos índices educacionais nesses Estados. E no
Maranhão não vai ser diferente. Nós estamos avançando e com certeza
com a conclusão do número de cidades que vão receber esses Núcleos
de Ensino Integral, o ensino no Maranhão também aumentará os seus
índices. Mas gostaria também de destacar aqui, que na semana anterior
ao Carnaval, quando tomei posse, fiz um compromisso com a população
daquela cidade de que lutaria para que ampliássemos as estruturas da
UEMA, em Açailândia, e expandíssemos o número de cursos oferecidos
por aquela Instituição. E hoje mesmo estou fazendo os requerimentos
e as indicações, vou até a Secretaria de Educação do Estado e, se
necessário, for falar com o Governador para que isso se torne uma
realidade, para que consigamos colocar essa reforma e a expansão dos
cursos no orçamento do Estado para este ano. Que se obedeça esse
orçamento e que mais esse benefício na área da Educação chegue para
a cidade de Açailândia. Vale a pena dizer que recebi uma ligação do ex-
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Açailândia, o Dr.
Erno Sorvos, companheiro de trabalho nosso, que ele relatava que
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desde da época em que ele foi Presidente daquela instituição, ele tem
feito os pedidos para a instalação do curso de Direito na UEMA, em
Açailândia. Eu quero tranquilizar a população de Açailândia, tranquilizar
o Dr. Erno Sorvos que isso vai se tornar realidade, porque já temos,
palavreado com o Governo do Estado, a instalação, a expansão dos
cursos da UEMA e, dentre eles, o curso de Direito para a UEMA, em
Açailândia, para que a gente atenda a demanda da cidade, para que os
jovens açailandenses não se desloquem, às vezes até ocorrendo acidentes
nas estradas se deslocando para cidades próximas para estudar e às
vezes deixando suas famílias para ir para outras cidades ficando longe,
aumentando assim a dificuldade para que esses jovens tenham acesso
a este tipo de ensino. Só um instante, Senhor Presidente, já concluo.
Então, isso vai se tornar uma realidade, estamos cumprindo o nosso
compromisso que quando assumimos aqui de que iríamos lutar também
pela melhoria da educação em Açailândia e estamos começando por aí.
A questão do Núcleo de Ensino Integral que já vai ser concluído neste
primeiro semestre, uma luta nossa desde 2015 que hoje se torna realidade
e a ampliação e a expansão dos cursos da UEMA em Açailândia. Vamos
lutar e não vamos descansar enquanto isso não se concretizar e isso
não é para depois, isso é para este ano, todas essas realizações vão
chegar a ser concretizadas na cidade de Açailândia. Obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão,
telespectadores da TV Assembleia, internautas. Senhor Presidente,
com muita satisfação e alegria, viemos aqui nesta tribuna anunciar mais
um investimento do Governo Flávio Dino na cidade de Timon. Trata-
se da reforma geral da Unidade Escolar Ana Bernardes, escola esta que
denunciamos ainda no início da gestão do Governador Flávio Dino
pelas péssimas condições físicas da escola, pelas condições insalubres
que a escola se encontrava e hoje nós vemos a assinatura da ordem de
serviço para reforma completa daquela unidade escolar, obviamente
que estamos aí já com alguns outros investimentos na cidade como a
reforma integral do colégio Jacira, como a recuperação e construção do
IEMA, como a reforma integral do CAIC e agora a gente vê a assinatura
da ordem de serviço da escola Ana Bernardes, escola símbolo de toda
uma região norte da cidade de Timon, compreende ali a rua 90, a rua
100, escola inclusive que eu voto, uma escola tradicional da cidade de
Timon e que a gente vê e recebe com muita alegria, reforma no valor de
praticamente um pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais contemplando
aí toda a parte de infraestrutura hidráulica, elétrica, sanitária, a parte de
cobertura, a parte das quadra poliesportiva, a questão da pavimentação,
do piso, dos revestimentos e paredes. Enfim, uma reforma completa
digna dos alunos do município de Timon e os alunos do Estado do
Maranhão, Governador Flávio Dino investe e torna como carro-chefe
a política da educação do Governo do Estado, a marca do seu governo
e não poderia uma escola da envergadura do Ana Bernardes passar por
esse período sem nenhuma intervenção concreta porque outras
intervenções menores a escola já havia sofrido, mas essa é uma
intervenção por completo, é uma reforma que na verdade pode-se
dizer é uma reconstrução da escola, então ficamos aqui muito felizes
no dia de hoje, infelizmente, não podemos estar hoje lá na assinatura
nesse exato momento que se encontra na cidade de Timon o
subsecretário Danilo Moreira com os responsáveis da empresa para
assinatura dessa ordem de serviço, mas fica aqui os nossos votos de
sucesso durante a obra, que a obra seja entregue o mais rápido possível
para que a comunidade escolar possa utilizar desse espaço tão importante
para a evolução e consequente amadurecimento da nossa juventude. Aí
se alinha à estrutura de outras escolas, como a Escola Militar e a Escola
Jacira de Oliveira e Silva, além de outras escolas que estão sofrendo
algumas intervenções na sua estrutura física. Já temos aí programado,

talvez para o final de fevereiro, que praticamente já estamos, para
início de março, a inauguração da Escola do Novo Tempo, inclusive
foram realizadas várias matrículas e acredito que, até depois da Semana
Santa, entregaremos a Escola Militar Tiradentes, a sede definitiva, que
é onde funcionava o CAIC que estava abandonado há mais de seis, sete
anos, mas que infelizmente foi deixado pela administração passada,
esquecido e abandonado. São estruturas educacionais do município de
Timon que hoje se tornam referências e com isso nós evitamos,
Presidente Othelino, um grande êxodo estudantil da nossa juventude
para o Estado do Piauí. Esta é a nossa bandeira de luta para que cada
vez mais os timonenses, o povo do Maranhão da região leste do Estado
tenha a referência do seu Estado que é o Maranhão, tenha a referência
da sua capital que é São Luís e não o Estado do Piauí e não a capital
Teresina. Então essa é a nossa luta para que os nossos estudantes
concluam o ensino médio na cidade de Timon e são essas garantias e
investimentos que fazem com que os estudantes continuem na nossa
cidade. Então, Senhor Presidente, fico muito agradecido ao Secretário
Felipe Camarão e ao Governador Flávio Dino por mais esse avanço,
por mais esse passo na educação do nosso Estado. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Ontem me cobraram que
eu não falo dos avanços do governo Flávio Dino, hoje já estão falando
dos avanços do Governador Flávio Dino, pois hoje eu quero falar dos
avanços do Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino tem
avançado, mas tem avançado nos bens do cidadão, tem avançado nos
carros e motos em São Luís e no interior do Estado. O Governador
Flávio Dino tem avançado, realmente tem avançado, tem avançado na
arrecadação de impostos, tem avançado na moto e no carro durante as
apreensões, durante as blitzes em São Luís. Senhoras e senhores, nós
não somos contra a blitz, pelo contrário, nós temos inclusive um projeto
de barreiras nas fronteiras do Maranhão com o Piauí, com o Tocantins,
com o Pará. Nós somos a favor da blitz sim, tem que ter blitz sim para
apreender carros adulterados, carros roubados, carros com problemas,
condutores dirigindo alcoolizados. Com certeza tem que ter blitz, mas
não blitz para prender o veículo do cidadão. Nós recebemos inúmeras
reclamações, inúmeras denúncias nos últimos três meses, inúmeras
denúncias e temos pautado a nossa ação no nosso mandato em defesa,
primeiro, deles. O Projeto de Lei nº 099 dispõe sobre a proibição de
recolhimento, retenção ou apreensão de veículos pela identificação ou
não do pagamento de impostos. Senhoras e senhores, não sou eu que
estou dizendo isso, já é determinação do STF. O STF é bem claro que
não pode ter apreensão do bem do cidadão e a própria Constituição,
no seu Artigo 150, Inciso IV diz: sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios utilizar tributos como efeito de confisco.
Não pode apreender o bem do cidadão. E o pior de tudo, está levando
o bem do cidadão para o pátio da VIP Leilões, que são mais de 20 mil
carros apreendidos, já foram mais de 12 mil leilões de carros. E nós
temos, inclusive, nós apresentamos outro projeto que dispõe da
divulgação dos valores arrecadados com leilões de apreensão de veículos
no Estado do Maranhão. E, além disso, também em 2017, apresentamos
dois projetos de lei. Que instituía o programa de desconto parcelado
dos valores relativos ao IPVA na folha de pagamentos dos servidores e
concede também descontos gradativos no imposto sobre propriedade
de veículos automotores. Senhoras e senhores, isso é uma preocupação
do nosso mandato. Nós temos legislado. Nós temos um projeto já
tramitando na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia
Legislativa, em defesa da população, em defesa do maranhense. E o
Governador Flávio Dino tem que parar de apreender o bem do cidadão.
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Professores, servidores públicos no interior do estado reclamando dos
seus salários atrasados em alguns municípios, e vai o Governador
montar uma blitz e recolhe a moto, o carro do professor, do cidadão
público e do cidadão de bem. Pelo menos o Governador Flávio Dino
tem avançado. Avançado para tomar a moto e o carro do cidadão de
bem, do trabalhador. Temos acompanhado em todas as redes sociais os
mais diversos relatos, as mais diversas denúncias. O mais importante,
de forma arbitrária. No art. 150, inciso IV da Constituição Federal é
bem claro. Inclusive determinação do STF. E nosso Projeto de Lei nº
099 proíbe o recolhimento, a retenção, a apreensão de veículos sem
identificação ou não de pagamento. Nós apresentamos esse mesmo
Projeto na UNALE para todas as Assembleias Legislativas do Brasil.
E 19 Assembleias Legislativas estão também tramitando o mesmo
projeto. Já tivemos avanços em alguns estados. No estado de Goiás
está proibida a apreensão e a retenção de veículos. Só no estado do
Maranhão que o Governador Flávio Dino continua com essa
arbitrariedade, continua com essa ilegalidade e arrecadando. Os pátios
da Vip Leilões lotados. O cidadão parou na blitz, por algum problema
está com o seu IPVA atrasado, tem o seu bem recolhido, paga o reboque,
paga a diária, paga para poder tirar. Às vezes não têm condições de
pagar o que está atrasado, quanto mais para tirar o veículo da Vip
Leilões. Tem outros meios de o Governo cobrar. Tem outros meios de
o Governo arrecadar. E não tomando o bem do cidadão, não tomando a
moto, não tomando o carro do cidadão de bem. Senhores e senhores,
isso é muito grave. Nós precisamos nos debruçar sobre esse tema.
Precisamos discutir esse tema. Já está tramitando na CCJ. Nós já
temos, inclusive, duas ações tramitando também. E essa semana tivemos
notícia de uma nova ação, uma ação popular tramitando, inclusive,
para proibir a Vip Leilões de realizar os leilões no Estado do Maranhão.
Então é um tema de suma importância. Vamos começar a tratar esse
tema a partir de agora. Até porque só está se avolumando a quantidade
de apreensões de moto, de carros não só em São Luís, mas em todo o
interior do estado. E vejam bem, muitas das blitzes às vezes saem das
grandes avenidas e vão com intuito de simplesmente de arrecadar no
bairro, na periferia para tomar carro e moto. Mais uma vez, não somos
contra blitz, pelo contrário, tem que ter blitz, mas não a blitz com o
único objetivo de tomar o bem do cidadão, de recolher o bem do cidadão,
de apreender carro e a moto do cidadão. Se passou por alguma
dificuldade, está desempregado, teve algum problema e
temporariamente não pode honrar com seus compromissos, não pode
pagar o IPVA ainda, Deputado César Pires, não dá o motivo do Governo
do Estado ir lá e apreender. Tenho certeza que V. Ex.ª já recebeu muitas
reclamações no interior do Estado, em Codó e muitos outros lugares
com relação à apreensão de carros e motos pelo Governador Flávio
Dino. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, temos duas matérias constantes na Ordem
do Dia de hoje e o primeiro pedido a fazer a V. Ex.ª é para que seja
entregue o Diário. Nós vamos aguardar a entrega do Diário, Senhor
Presidente, para que eu possa fazer a questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito à direção da Mesa que agilize a distribuição do Diário.
V. Ex.ª já tem o diário?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, já. Temos duas matérias, Senhor Presidente, constantes na
Ordem do Dia. Uma é o plano de Educação Ambiental, nós começamos
a estudá-lo recentemente, tem mais de 100 páginas, portanto, acho que
todos os deputados desta Casa merecem conhecê-lo antes de ser
apreciado. E a outra, Senhor Presidente, é um requerimento de urgência
para votação do Projeto de Lei 365/2017, que trata da reorganização da
Polícia Civil. Eu gostaria de lembrar que por fruto de acordo dos líderes,
essa matéria foi retirada do Regime de Urgência na última sessão do
ano passado e informar a esta Casa que temos uma audiência pública
para tratar da tramitação desse projeto, na sexta-feira, às 14h, no
Plenarinho. Essa audiência já foi autorizada pela Casa, os convites já
foram expedidos e acho que não vai causar nenhum prejuízo, que a
gente deixe para votar essa matéria na semana que vem, se for o caso.
Então, em função disso, solicito a verificação de quórum e informe que
o Bloco Parlamentar Independente está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu peço que zere o painel e os deputados que assim desejarem
confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Quero
registrar a obstrução do Bloco Parlamentar Independente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Bloco
Parlamentar de Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – PV em
obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu lembro
que outro dia foi feita a verificação de quórum, e eu até pedi que fosse
usado o mesmo tratamento que não demorou nem 30 segundos, Senhor
Presidente, para que fosse anunciada a conferência. Eu queria que V.
Ex.ª usasse do mesmo critério agora também nessa verificação, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento nº 016/2018, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa (lê). Inscrito para discutir o Deputado Braide por 10 minutos,
com direito a apartes. Esclarecendo aos deputados e deputadas, o
Deputado Braide se inscreveu para discutir o requerimento de urgência
proposto pelo Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras
deputadas, nós apreciaremos agora o Requerimento 016/2018 que
solicita a votação em regime de urgência do Projeto de Lei 353/2017,
que aprova o Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão e dá
outras providências. Quando essa matéria chegou a esta Casa, Senhor
Presidente, já foi no final do ano passado, praticamente no período do
recesso. Foi publicada no Diário da Casa no dia 20 de dezembro,
quando praticamente estava encerrando suas atividades. Com a
reabertura do trabalho, logo após já houve o pedido para votação em
regime de urgência. Esse é um projeto, senhoras e senhores deputados,
que trata de uma questão da maior importância para qualquer Estado,
que é exatamente a questão da educação ambiental e o Plano Estadual
de Educação Ambiental. É um projeto que, se vocês tiverem a
oportunidade de ter acesso, tem mais de 100 páginas tratando sobre a
questão da educação ambiental do Maranhão, e aí a pergunta que se faz
é, em primeiro lugar: por que a votação em regime de urgência deste
projeto? Esse é um projeto que, até pela sua complexidade, merece ser
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discutido e melhor debatido nesta Casa. Eu tenho certeza de que vários
dos deputados que me ouvem agora sequer têm conhecimento do que
trata esse projeto do Plano de Educação Ambiental que tem mais de
100 páginas. Depois, aprova-se um projeto de lei nesse sentido e não
adianta reclamar para os pequenos produtores. Não adianta reclamar
com as entidades não governamentais que tratam da preservação do
meio ambiente, porque o projeto já foi aprovado e já virou lei. Então
qual é a sugestão aqui em nome do Bloco Parlamentar Independente?
O projeto é importante. O projeto merece ser discutido e debatido,
mas dentro do tramite normal na Casa. Esta Casa tem uma comissão de
Meio Ambiente formada, instituída, composta por sete membros. E eu
tenho certeza de que vários membros da Comissão de Meio Ambiente
desta Casa, que é a comissão que tem afinidade com esse projeto,
sequer tiveram conhecimento ainda ou a oportunidade de ler o projeto,
de ver se tem alguma proposta que possa ser feita no sentido de
aperfeiçoar o projeto, alguma emenda que possa ser feita no sentido de
melhorar aquilo que foi discutido ao longo da construção do Plano de
Educação Ambiental do Estado do Maranhão. Então, senhoras e
senhores deputados, fica aqui o pedido para que haja não a votação
contra o projeto do Plano de Educação Ambiental, mas a sua votação
em regime de urgência, porque não há nada que justifique essa votação
em regime de urgência. O Governo, que aí está, está no seu último ano
de mandato. Passou três anos e agora que decidiu mandar e já quer
requerer a votação em regime de urgência, sem que os deputados desta
Casa tenham o direito de conhecer aquilo que foi tratado, aquilo que foi
discutido. Enfim, se tivesse algum motivo que fosse demonstrado,
para que algum prejuízo fosse ocasionado pela não votação em regime
de urgência, eu seria o primeiro apoiar, mas não há, senhoras e senhores
deputados, não há nenhum motivo. E esse é um plano que ficará para
frente, para as futuras gerações, para todos aqueles que lidam com essa
área importante, que é a Política de Educação Ambiental. Então fica
aqui o pedido, senhores e senhoras deputados, tão somente para que
essa matéria não seja votada em Regime de Urgência, para que seja
retirado do Regime de Urgência. E aí é um apelo que faço ao orador ...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Braide,
quando V. Exa. puder, me dê um aparte, Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
já, Deputado Sousa Neto. Um apelo que faço ao autor do Requerimento
para que possa retirar e quem sabe, após o conhecimento dessa Casa e
o debate, a gente possa voltar com essa votação na semana que vem
daqui há 10 dias, daqui há 15 dias, que não vai causar nenhum problema
para a sua tramitação nessa Casa. Ao contrário, problema nós estaremos
criando se nós instituirmos por meio de lei em regra aquilo que foi
estabelecido no plano de educação ambiental e depois se perceber que
alguma coisa poderia ter sido melhorada, alguma situação poderia ter
sido evitada. Então falta de aviso não é. E por isso que se pede para
que essa matéria não seja votada em Regime de Urgência. Concedo um
aparte ao Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Deputado Braide, primeiramente quero agradecer a V. Exa. pelo aparte
e dizer da sua felicidade em levantar essa discussão. Porque se V. Exa.
não sabe, fui Presidente da Comissão de Meio Ambiente no primeiro
semestre de 2016, no qual foi criado e que eu participei em Codó, se eu
não me engano, a criação do comitê das Bacias do Maranhão. Foi junto
com a Secretaria de Meio Ambiente que a gente fez esse encontro lá,
para discutir a questão ambiental e das bacias. E até hoje eu não recebi
um relatório daquele encontro que teve lá. É um absurdo realmente
essa questão da tramitação de urgência, não sou contra, até porque
temos que analisar, V. Ex.ª tem toda razão. E V. Ex.ª tem colocado
muito essa questão dessa tramitação de urgência. Porque enquanto fui
Presidente da Comissão de Meio Ambiente levantei muito essa questão
e até agora, depois que saí da comissão não saíram os relatórios
necessários, a qual eu participei, levei discussões ao plenário sobre
essa questão da causa das bacias que leve, de uma forma geral, a questão

ambiental. E V. Ex.ª tem toda a razão, é uma questão complexa que tem
ser mais analisada, porque leva em consideração o futuro da questão
hidrográfica e da questão ambiental aqui do estado do Maranhão.
Parabéns a V. Ex.ª e também acho desnecessária dessa questão de
urgência aqui no plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Sousa Neto, V. Ex.ª traz uma informação importante. V. Ex.ª foi membro
da Comissão de Meio Ambiente, foi Presidente da Comissão de Meio
Ambiente. E aí é a pergunta que faço até a V. Ex.ª. Depois que houve
essa audiência em que V. Ex.ª participou e o plano já chegou aqui no
dia, foi publicado no dia 20 de dezembro no Diário, saber se V. Ex.ª
recebeu alguma minuta, recebeu algum resumo?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Nunca
recebi nada até hoje, deputado. E olha que já solicitei, enquanto
Presidente na época, sobre todas as reuniões que a gente participou, eu
como Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, nunca recebi
nada até agora, para informação de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Então
vejam, Senhoras e Senhores Deputados, a preocupação que temos que
ter em relação às matérias que são votadas nesta Casa. Deputados que
fazem parte da comissão temática, do tema, que é exatamente essa
questão do meio ambiente e que sequer tiveram conhecimento do
resultado das audiências públicas, dos estudos que foram feitos nessa
área do Plano de Educação Ambiental. Então a pergunta que faço, e
gostaria que alguém me respondesse: qual será o prejuízo se essa matéria
não for votada esta semana em regime de urgência? Porque se assim me
mostrarem, eu mesmo serei o primeiro a ficar convencido e achar que
tem que ser votado em regime de urgência, mas a pergunta que fica é o
porquê da pressa. E aí nos causa inclusive uma dúvida, Deputado
Sousa Neto, tem alguma coisa aqui que o Governo não quer que os
deputados tenham acesso? Tem alguma informação, algum dispositivo
que pode constar, no Plano de Educação Ambiental, que venha
prejudicar alguém? Por que o receio de deixar que esta Casa aprecie
essa matéria em uma tramitação normal ou até por meio de um
requerimento de urgência, mas depois de os deputados tomarem
conhecimento do que está se tratando. Aqui nós temos vários
deputados...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Eduardo Braide, se Vossa Excelência me permitir eu gostaria de um
aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
já, Deputado Rafael Leitoa. Aqui temos vários deputados no plenário
em via de votar esse requerimento de urgência e gostaria de saber quais
de V. Exas tem o conhecimento do Plano de Educação Ambiental que
vamos votar, das mais de 100 páginas que chegaram a esta Casa para
que a gente possa analisar e votar o Plano de Educação Ambiental?
Tenho certeza que a maioria dos senhores e senhoras não tem
conhecimento do que trata esse Plano de Educação Ambiental e não
podemos cometer esse equívoco de aprovar matérias nesta Casa e que
depois irão à sanção e se tornarão leis sem saber o seu conteúdo.
Porque depois quando se causar prejuízos a produtores ou a qualquer
deslize em relação à questão da preservação do meio ambiente, ninguém
vai poder abrir a boca aqui para reclamar lá na frente, porque tivemos
a oportunidade de analisar essa questão com profundidade, discutir na
comissão afim e a acabamos deixando e aprovando essa matéria sem
nenhum tipo de discussão e o mais grave de tudo, sem nenhuma
necessidade dessa matéria ser votada à toque de caixa, como pretende
o Governo do Estado. Concedo um aparte ao Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) -
Deputado Eduardo, até, de certo modo, posso compreender o seu
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papel com relação à preocupação do regime de urgência puro e
simplesmente por questões de Governo e Oposição, mas, na verdade,
o Plano Estadual de Educação Ambiental vem construído há bastante
tempo e na verdade foram feitas diversas e várias audiências para
construção desse plano. Essa construção desse plano foi coletivamente.
Não apenas pelo Governo, mas principalmente pela sociedade civil e a
ela que a gente atende esse pedido de requerimento de urgência para
que a gente aprove o plano que já foi construído, só para V. Ex.ª ter
uma ideia, da sociedade civil participou o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Conselho
Estadual de Educação, o Centro de Defesa e Promoção do Direito à
Cidadania, a Associação de Desenvolvimento Socioambiental da Bacia
do Rio Mearim, A Escola Comunitária Educando, Movimento Araíba,
Associação Solidária Libertadora, Sociedade Maranhense de Defesa da
Moradia Digna, o Fórum Nacional da Sociedade Civil, os Comitês de
Bacia Hidrográfica. Esse plano vem sendo construído ao longo do
tempo, ele foi construído entre Governo e sociedade civil, o que o
Governador Flávio Dino faz agora é trazer uma mensagem governamental
para que a gente transforme esse objeto que já foi aprovado por todos
estes Conselhos que eu citei, para que essa política possa ser executada.
Então, não há nada demais com relação à questão da urgência. Há um
pedido das próprias comissões para que esse objeto se transforme em
lei e que essas políticas sejam logo executadas, inclusive pelo início do
ano letivo. O que o Projeto de Lei que o Governo traz é apenas as
diretrizes para sua execução, o Projeto de Lei são apenas 6 artigos, o
Plano que V. Exa. fala que realmente é um volume bem mais extenso,
ele foi construído ao longo do tempo. O Deputado Sousa Neto
participou de uma audiência a que ele se refere, que eu inclusive participei
também, que nós tratávamos da criação dos Comitês de Bacias
Hidrográficas, que é um outro assunto, um outro tema e que também
foi discutido como é discutida essas questões ambientais. Nós não
estamos atropelando o processo, nós não estamos interferindo no
processo do Plano, até porque o Plano já está pronto, e se a Assembleia
Legislativa pudesse ter uma atenção maior ao Plano, poderia ter
participado das audiências públicas que foram feitas em diversas
cidades, assim como eu participei na época, membro da Comissão de
Meio Ambiente, de uma audiência pública em Timon para a construção
desse Plano, onde foi feita abertura, onde foi feito grupo temático,
onde foram feitas discussões, propostas para que a gente pudesse
construir esse Plano coletivamente. A Assembleia no seu papel
Legislador faz agora apenas transformar esse Plano em instrumento de
lei, mas a construção dele por técnicos, pela sociedade civil, já foi feita.
Então, o que nós estamos fazendo é apenas a normatização e esse
apelo e esse esclarecimento que venho fazer a V. Exa. que atendendo a
esse pedido para que o governo possa começar imediatamente executar
essas ações. Nós não iremos aqui mudar o Plano que foi construído em
diversas mãos, talvez a gente consiga alterar algum outro artigo da lei,
mas que isso já está aqui desde dezembro. Então, este é o apelo que
faço a V. Exa., compreendo seu papel de Oposição, mas na verdade nós
não estamos aqui querendo esconder absolutamente nada, muito pelo
contrário, porque este Plano, repito, foi construído não pelo Governo,
mas pela sociedade civil.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Rafael, V. Exa. reforça meus argumentos...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, permita interrompê-lo, só para pedir que
V. Exa. conclua dado o tempo, já passou quatro minutos do tempo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu peço
se, não sei se tem outro deputado inscrito...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tem não.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Se não
tiver eu peço que seja adicionado o meu tempo da liderança pelo
encaminhamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Para encaminhar a votação, V. Ex.ª tem cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Agradeço, Senhor Presidente. O Deputado Rafael Leitoa
nada mais fez do que reforçar as minhas convicções de que esse projeto
não pode ser votado em regime de urgência. Ele diz que várias audiências
públicas foram realizadas, que muitas entidades foram ouvidas, mas e
o resultado? O resultado só está sendo conhecido agora quando o
governo do estado mandou a esta Casa. Eu quero dizer, Deputado
Rafael Leitoa, que eu mesmo fui procurado por várias ONGs que
militam na área ambiental, mas que não tiveram acesso ao Plano de
Educação Ambiental. Nós sabemos muito bem, Deputado Rafael Leitoa,
eu não queria tocar nesse assunto, mas já que V. Ex.ª tenta politizar do
lado de governo e oposição, nós sabemos como o atual governo age em
relação às entidades, é por isso que aqui, nesta Casa, chegou o Conselho
Universitário do Maranhão no qual o governador não quis estudante, o
governador queria nomear diretamente os professores, foi preciso o
quê? A oposição fazer uma audiência pública para incluir nos conselhos.
Agora mesmo, V. Ex.ª tem presente, aqui no plenário, representante da
Associação dos Delegados de Polícia Civil, sabe por quê? Porque um
dos motivos por ele estar aqui é para poder evitar o regime de urgência
de tramitação de um projeto de lei que acaba com o Conselho da Polícia
Civil. É assim que este governo age ao ouvir a sociedade civil organizada,
os que são a favor e batem palma, tudo tem que vir em requerimento de
urgência, aqueles que não são ele trabalha um jeito de retirar. Disse a V.
Ex.ª que recebi reivindicações de várias entidades não governamentais
para terem acesso ao Plano de Educação Ambiental, recebi reivindicações
de pequenos produtores para que possam ter acesso ao Plano de
Educação Ambiental do Maranhão, para que a gente possa sugerir e aí,
diferente do que V. Ex.ª pensa, como disse, a matéria, que o governo
estudou e escutou, vem para cá só para a gente aprovar. Eu não penso
assim. Compete ao Poder Legislativo melhorar os projetos que chegam
aqui do governo do estado ou V. Ex.ª está esquecido que, quando da
votação do Instituto de Previdência, o governador retirou o
representante do servidor do Poder Judiciário, o representante do
servidor do Poder Legislativo, o representante dos servidores do Tribunal
de Contas, do Ministério Público e foi preciso, depois de muito trabalho
dos sindicatos e das categorias, colocar de volta no Conselho do
Instituto de Previdência? Então, a pergunta que se faz é: por que votar
essa matéria em um regime de urgência se tantas pessoas ainda querem
opinar? A Deputada Graça Paz, por exemplo, é a deputada do meu
bloco, do Bloco Parlamentar Independente, que tem assento na
comissão e, ao questioná-la se ela teve acesso ao resultado do Plano de
Educação Ambiental, ela me disse que não tinha acesso ainda ao Plano
de Educação Ambiental. Portanto, V. Ex.ª nada mais faz do que reforçar
os argumentos de que esta é uma matéria que não deve ser tratada em
regime de urgência. A pergunta que faço a V. Ex.ª: qual é o prejuízo se
nós deixarmos para votar essa matéria daqui a dez dias, daqui a 15
dias? Qual é o prejuízo que nós vamos ter? Nenhum. O que nós vamos
ter é a oportunidade de ouvir aqueles que não tiveram a oportunidade
de falar junto ao governo do estado, a oportunidade de apresentar
alguma emenda no sentido de aperfeiçoar esse Plano de Educação
Ambiental que ficará aí para as próximas gerações. Portanto, não vejo
nenhum tipo de problema em nós levarmos essa votação um pouco
mais à frente, ao contrário, só quem vai ganhar com isso é a sociedade
maranhense e principalmente aqueles que lutam todo dia nessa área
que é uma área importantíssima, que é a Educação Ambiental. Portanto,
Senhor Presidente, fica aqui o pedido e o reforço para que seja rejeitado
este Requerimento de Urgência, tendo em vista que não há nenhuma
necessidade de tratar essa matéria em Regime de Urgência. Em razão



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018 13
pela qual, Senhor Presidente, eu solicito a votação nominal do
requerimento que ora discuti e agora encaminhei, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os deputados que aprovam... o Deputado Braide
apresentou um requerimento verbal de que a votação seja nominal. Os
deputados que aprovam o requerimento de votação nominal
permaneçam como estão. Aprovado. Em votação. Eu peço que libere o
painel para que possamos fazer a votação. Lembrando que o deputado
que votar “Sim” votará a favor do Requerimento de Urgência. Nós
ainda não estamos apreciando o projeto, apenas o Requerimento de
Urgência. O Deputado que votar “Não” votará contra o Requerimento
de Urgência apresentado pelo Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu gostaria
de encaminhar o voto “Sim” pela aprovação do Requerimento de
Urgência para o Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, encaminhar o voto “Não”. Eu acho que esta Casa terá
tranquilidade de apreciar essa matéria em seu tramite normal e não
trará nenhum prejuízo. Ao contrário, ouviremos ainda outros atores
importantes dessa área ambiental e sem nenhuma necessidade de o
Governo promover essa votação a toque de caixa de um projeto tão
importante como esse.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Aprovado o Requerimento de Urgência com 19 votos “Sim”,
06 votos contrários. Total de 25.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Eu solicito a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito que zere o painel e os deputados, que assim o
desejarem, confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O Bloco
Parlamentar Independente está em obstrução, Senhor Presidente. E
registrar a presença, no plenário desta Assembleia, do senhor Marconi
Chaves Lima, presidente da ADEPOL - Associação dos Delegados de
Polícia do Maranhão - que esteve aqui com o Presidente do SINPOL
também, o senhor Elton, que já está a caminho aqui e que vieram fazer
este pedido à Assembleia Legislativa para que não seja votado, em
regime de urgência, esse Projeto de Lei 365/2017, que trata da
reestruturação da Polícia Civil. Vários pontos estão sendo contestados
pelas entidades. Nós temos uma audiência pública sexta-feira, às 2h da
tarde, e não há prejuízo para que essa matéria seja votada após a
discussão da audiência pública. Fica, portanto, aqui a nossa obstrução
para que essa matéria não seja votada, retirando direitos dos policiais
civis do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O painel está liberado, senhores deputados. Peço que os
deputados que desejarem, registrem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, em
obstrução o PEN, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente, o Bloco Parlamentar de Oposição em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento n.º 014/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. (lê).

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, por favor. O requerimento foi indeferido. O
requerimento foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu ao plenário.
Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– Muito obrigado. É que o autor do requerimento está ausente e
solicitaria que V. Ex.ª retirasse de pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Então fica transferido para a próxima sessão. Obrigado pela
informação, Deputado Max. Requerimento n.º 017/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
018/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 020/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. O deputado está ausente, fica transferido para a
próxima sessão, assim como os Requerimentos n.º 021, 022, 023/2018
transferidos para a próxima sessão. Requerimento n.º 026/2018, de
autoria dos Deputados Edivaldo Holanda e Zé Inácio. (lê). Em discussão.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Solicito a votação nominal do requerimento de urgência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Eduardo Braide fez um requerimento verbal de
votação nominal quanto ao pedido de urgência apresentado pelos
Deputados Edivaldo Holanda e Zé Inácio. Os deputados que aprovam
o requerimento verbal de votação nominal permaneçam como estão.
Aprovado. A votação vai ser nominal. Eu peço que zere o painel.
Senhores deputados, senhoras deputadas, votando Sim, V. Ex.ªs
aprovam o requerimento de urgência apresentado pelo Deputado Zé
Inácio e pelo Deputado Edivaldo Holanda. Votando Não, V. Ex.ªs
reprovam o requerimento de urgência. Enfatizo, porque houve uma
conversa durante a sessão que, ainda que aprovemos hoje o requerimento
de urgência, o projeto de lei não será apreciado na sessão de amanhã,
será apreciado na terça-feira, ele estará na Ordem do Dia da próxima
terça-feira, atendendo parcialmente à solicitação da Associação dos
Delegados de Polícia, isso em entendimento que não foi todo aceito,
mas parcialmente com as lideranças do governo. Repetindo aos
senhores deputados: o projeto de Lei, caso aprovemos o requerimento,
não será apreciado na sessão de amanhã, estará na Ordem do Dia da
sessão de terça-feira, até porque temos uma audiência pública na
próxima sexta-feira solicitada pelo Deputado Eduardo Braide, além do
que receberemos o Secretário Jefferson Portela e o Delegado Geral que
nos dará explicações detalhadas sobre o referido projeto de lei. A Adepol
ficou de nos encaminhar ainda hoje um expediente com suas observações
sobre o referido projeto de lei. Peço que zere o painel para que possamos
proceder à votação.
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O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Quando
receberemos o Senhor Secretário de Segurança?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Hoje, Deputado Antônio Pereira. Em dez minutos eu confirmo
o horário.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Ok.
Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pelo líder do Bloco Unidos pelo Maranhão, diante do
entendimento que V. Ex.ª fez inclusive com a categoria de que nós só
votaremos o projeto na próxima terça-feira, também não vejo nenhum
problema de a gente votar a urgência hoje. Então encaminho pelo voto
SIM do requerimento de urgência para que, na próxima terça-feira,
ouvindo aí o Secretário de Segurança e todas as categorias na audiência
pública, a gente possa votar o projeto de lei na semana que vem, mas
encaminho pelo voto SIM o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que os deputados registrem as presenças e confirmem os
seus votos, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Pela
liderança do governo, encaminhamos o voto SIM e aqui quero ratificar
o compromisso que foi feito com V. Ex.ª e outros líderes de que não
apreciaremos, antes da terça-feira, esse projeto. Também nos
colocarmos à disposição, Senhor Presidente, da categoria do presidente
aqui da Adepol para que a gente possa discutir também e ouvi-los.
Queria relembrar que, na última sessão da sessão legislativa do ano
passado, esse mesmo projeto esteve em pauta com pedido de urgência,
mas meu pedido foi retirado. Então, que fique registrado que nós já
tivemos um tempo para que fosse também feita essa discussão e as
colocações da Associação dos Delegados.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Antes de conceder a palavra Deputado Júnior Verde, só para
complementar a informação. O entendimento que foi feito passou
obviamente pelo autor do requerimento, que é o Deputado Zé Inácio.
Quando nós apreciamos hoje, como estamos fazendo agora, o
requerimento precisava, claro, ter a concordância do autor e, assim,
por solicitação dele também nós marcaremos, caso o requerimento seja
aprovado, para estar na Ordem do Dia apenas da próxima terça-feira.
Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (questão de
ordem) – Presidente, primeiro agradecer a V. Exa., que sabiamente está
adiando a votação de mérito do projeto. Então é apenas o Requerimento
de Urgência. Eu sou policial civil, fui procurado pela categoria. Não

posso votar nem no Requerimento de Urgência considerando a
necessidade de nós aprofundarmos essa discussão. Eu não quero aqui,
até pedir a compreensão de todos os colegas nesse sentido, porque
têm os encaminhamentos que vão ser formalizados na audiência na
sexta-feira. E eu peço vênia aqui a todos os nobres parlamentares que
possam avaliar. A ADEPOL vai encaminhar. O SINPOL vai encaminhar
também para discussões alguns pontos divergentes dessa temática,
que ora estamos aqui apreciando o Requerimento de Urgência, mas que
o mérito do projeto nós não podemos apreciar enquanto a categoria
não encaminhar essas proposições. Então eu quero aqui pedir a V. Exa.
a devida compreensão, Senhor Presidente. E aqui agradecendo e sei do
compromisso do nobre Presidente em não apreciar o projeto, mas não
posso votar pela urgência considerando esses pontos até ouvir a
categoria. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pela
ordem, Senhor Presidente, Antônio Pereira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Othelino, eu gostaria de pedir ao Deputado autor do Requerimento
para a audiência pública que está marcada, conforme anunciado, para
sexta-feira, porque vejo que sexta-feira não é um bom dia para audiência
pública pela ausência de muitos deputados que estarão viajando,
geralmente viajam na quinta. Se pudesse antecipar para quinta-feira
essa audiência pública, eu acho que a presença dos deputados seria
muito importante tal a importância do tema. Portanto, eu gostaria de
pedir ao ilustre Deputado Eduardo Braide se era possível antecipar
para quinta-feira essa audiência pública.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Somente
para responder ao Deputado Antônio Pereira. Essa data, na verdade,
Deputado Antônio Pereira, e horário foram escolhidos por sugestão
das entidades e exatamente a sexta-feira à tarde para que possa vir os
servidores da Polícia Civil do interior que desejam participar desta
audiência pública. Então em função disso foi ponderada essa situação.
Mas devido à necessidade de mobilização de servidores da Polícia
Civil do interior, o horário que ficou mais conveniente para as categorias
foi na sexta-feira à tarde. E após essa questão, a resposta ao Deputado
Antônio Pereira, Senhor Presidente, eu lamento que essa matéria esteja
sendo votada em Regime de Urgência. Claro que agradeço a compreensão
de V.Exa. e o compromisso de só colocá-lo na semana que vem, mas é
impressionante como este Governo para retirar direitos tudo aqui vota
em regime de urgência. O que é para retirar direito da população,
aumentar impostos, votar contra professor, retirar direito da polícia
civil, tudo em regime de urgência. Esse é o governo da mudança.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado
Othelino, só para responder.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Só para
responder. Eu acho que explica, mas eu não compreendo, porque se
fosse uma associação de classe, uma reunião da classe, tudo bem. Mas
eu acho que era importante a participação dos colegas deputados nessa
audiência pública. Porque muitas reuniões entre eles já foram feitas.
Mas se é impossível essa mudança. Nós aceitamos. Eu, por exemplo,
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não poderei estar presente por agendar compromissos para esta data
em outros municípios. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Encerrada a votação. Aprovado o requerimento de urgência
com 19 votos SIM, 07 votos NÃO, contrários. Determino que seja
dada toda a estrutura e a publicidade à audiência pública que será
realizada na sexta-feira e o projeto de lei estará na Ordem do Dia da
terça-feira, já previamente anunciado aqui para todos os presentes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Somente para agradecer o apoio da Mesa Diretora, desde o
início, em relação ao apoio da audiência pública e o entendimento de V.
Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento n.º 027/2018, de autoria do Deputado Sousa
Neto. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 028/2018, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não
convocaremos uma sessão extraordinária, imediatamente após esta,
mas fica incluída na sessão de amanhã, já que aprovamos o requerimento
de urgência, Deputado Rafael. Tudo bem?

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Deputado Rafael? Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada
Andréa, Vossa Excelência vai utilizar o tempo? Deputada Andréa Murad,
por 06 minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, eu, como todos sabem, tenho sido defensora dos
trabalhadores da Saúde, dos usuários da Saúde do Maranhão e tenho
externado o tempo inteiro a preocupação que estou, nesse setor
principalmente, no Governo Flávio Dino. Hoje eu vim denunciar,
anunciar que está programado para ter uma paralisação geral no dia 21,
dos enfermeiros lá de Imperatriz. Isso é uma situação muito séria. Eu
acho que precisamos definitivamente, o Governador Flávio Dino
precisa resolver essa questão de pagamentos. Ele deve médicos, ele
deve enfermeiros, ele deve técnicos, então precisamos realmente
resolver. O Governador não pode continuar calado, não pode continuar
omisso enquanto a Saúde no Maranhão despenca e está simplesmente
liquidando a vida dos maranhenses que sofrem com ausência dos
profissionais e dos profissionais que ficam sem ter seus direitos
recebidos. Então, peço que o Governador olhe com atenção para essa
causa, porque dia 21 está programada uma paralisação dos enfermeiros,
Deputado Rogério, de Imperatriz. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano Sarney pela liderança do Partido Verde.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, Senhor Presidente Othelino, eu vou trocar o tempo com o

Deputado Rigo Teles, ele vai falar agora pelo Bloco e após a sua fala eu
falarei pela Liderança do PV. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem. Deputado Rigo Teles, seis minutos, com apartes.
Em seguida, o Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria, amigos que nos assistem
através da TV Assembleia. Senhor Presidente, estive neste último final
de semana, mais precisamente sexta-feira passada, final da tarde e no
sábado pela manhã, no Município de Grajaú, e lá eu recebi uma comissão
de empresários, comerciantes, microempresários, políticos
preocupados com a situação do SEBRAE, porque estavam existindo
rumores que a unidade do SEBRAE do município de Grajaú sairia para
Presidente Dutra e eu vi naquela aflição das pessoas, porque é muito
importante uma unidade do SEBRAE no município, principalmente
para os micro e pequenos empresários e vendo aquela preocupação me
encarreguei de administrar essa situação com as lideranças, estive com
o ex-prefeito Milton Gomes, o ex-prefeito Dr. José Jorge, conversei
com o prefeito, também estive com o prefeito Mercial Arruda, também
preocupado com a situação, com alguns secretários, inclusive a secretária
de Indústria e Comércio de Grajaú, a secretária Elisabeth Nogueira,
que é secretária do município de Grajaú e preocupado com aquela
situação, vendo aquilo me encarreguei de conversar com o
superintendente do SEBRAE do Estado do Maranhão, Dr. João
Martins, em que levei a ele aquela preocupação. E eu queria aqui
externar ao povo do Maranhão, ao povo de Grajaú, cidade esta cravada
na região central, centro sul do Estado do Maranhão que, a unidade do
SEBRAE, ela vai somente mudar lá do Canoeiro para o centro comercial
de Grajaú, onde está próximo ali do Banco do Brasil, da Caixa Econômica,
do Banco do Nordeste e somente mudando a nomenclatura para valorizar
mais ainda os empresários, os microempresários de Unidade do
SEBRAE para Núcleo de Atendimento Empresarial. Então, eu queria
aqui deixar confortados os empresários, e microempresários de Grajaú,
a classe política, o prefeito Mercial Arruda, a secretária Elizabeth, que
muito é preocupada com essa situação, as pessoas que estavam na
reunião, como o ex-prefeito Milton Gomes, o ex-prefeito Dr. José
Jorge e eu irei comunicar agora ao prefeito Mercial Arruda, aos
vereadores e a todos que somente vai haver a mudança de localidade e
que vai sair agora do bairro Canoeiro para o Centro da cidade, próximo
aos bancos, onde eu já citei anteriormente. Vai haver a mudança apenas
de nomenclatura, que era hoje unidade do Sebrae e que passará a ser
chamada de Núcleo de Atendimento Empresarial do Sebrae no município
de Grajaú. Então, que fique confortável para a população de Grajaú,
microempresários e empresários, a todos aqueles que precisam do
atendimento do Sebrae que continuará no município de Grajaú,
atendendo, assim, não só Grajaú, mas toda aquela região centro-sul do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Adriano Sarney, pela liderança.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente em exercício, senhores
deputados e senhoras deputadas, imprensa, galeria, TV Assembleia,
internautas, senhoras e senhores, funcionários desta Casa, maranhenses.
Subo com muita tristeza a esta tribuna para anunciar a todo o povo do
Maranhão que o levantamento feito com dados do Tesouro Nacional e
das Secretarias de Fazenda estaduais em todo o Brasil, publicado no
jornal Valor Econômico de ontem, o Maranhão está quebrado. O
Maranhão quebrou e foi o Estado que mais teve o seu déficit primário
abalado entre os anos de 2016 e 2017. Segundo o próprio jornal Valor
Econômico, com dados do Tesouro Nacional e da Fazenda Estadual,
em 2016, o Estado do Maranhão teve um superávit, teve dinheiro em
caixa de 533 milhões de reais e, no final de 2017, esse valor foi negativo
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em 1,126 bilhão de reais, uma piora de mais de 311% do orçamento do
caixa do governo do Estado do Maranhão. Isto tudo tendo o governador
comunista e mentiroso aumentado impostos para fazer campanha e
gastar o dinheiro de forma irresponsável porque, após ter torrado todo
o dinheiro do BNDES em campanhas municipais, agora vai entregar o
Estado do Maranhão para a próxima governadora plenamente falido.
Sem querer ser leviano, porque todos esses dados aqui vão ser
demonstrados e publicados no meu Facebook, eu quero comparar o
déficit de um bilhão e cento e vinte e seis reais do Governo do Estado
do Maranhão com o superávit, com o caixa do Tocantins de 41 milhões
de reais que conseguiu reduzir em apenas 35%. Quero aqui comparar e
parabenizar o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que
conseguiu aumentar o caixa, o superávit de um bilhão e quinhentos em
São Paulo em 2016, para cinco bilhões e trezentos e cinquenta em
2017. Quero aqui também parabenizar o Governador do Piauí, que é
amigo do péssimo Governador do Maranhão, que conseguiu reduzir o
déficit dele em 2016 de negativos de 356 milhões para negativos 49
milhões. Conseguiu melhorar em 113% as finanças do estado do Piauí.
Sendo que o Governador do Estado do Maranhão conseguiu a proeza
de sair de 533 milhões positivos para um bilhão e cento e vinte e seis
reais negativos. Uma falta de gerencia absurda. Eu quero dizer, Senhor
Presidente, que o carnaval acabou, que o Governador nadou de braçada
esses últimos dias, falou sozinho, falou sem oposição, pulou o seu
carnaval, levou sua claque para falar que amava ele. Cenas que pareciam
mais uma caricatura. Aquele sujeito ali no meio da multidão que nem
gostava de carnaval, dava para ver na cara dele, mas estava fazendo ali
o seu papel de Rei Momo do carnaval. Enfim, quero dizer, Senhor
Presidente, que a farra de Flávio Dino acabou. Acabou porque agora
ele vai encarar a oposição que traz números a essa tribuna. A oposição
que presta serviços a esse estado e que traz a verdade e não a mentira.
As mentiras que eles gostam de contar. E todo dia, toda semana, todo
dia não, para não ficar chato, mas toda semana subirei a esta tribuna
para desmentir. Hoje estou desmentindo o fato de dizer que o Estado
do Maranhão está sanado, não está. E aqui eu quero comunicar a todos
os deputados e deputadas desta Casa que V. Exas. não terão a Emenda
Parlamentar de V. Exas. pagas. Os municípios não verão a Emenda
Parlamentar porque o Estado está quebrado. E aqui está a prova, fonte
do Tesouro nacional, fontes da Fazenda Estadual publicadas no Jornal
Valor Econômico de ontem, déficit de um bilhão, cento e vinte e seis
milhões. O pior estado, a pior performance de um estado, entre 2016
e 2017, 311% de piora. E aqui comparo mais uma vez com Piauí, que
melhorou 113%, comparo mais uma vez aqui com Acre, que piorou
88%, com Alagoas que piorou 68%. Mas o Maranhão piorou mais
ainda, 311%. Dados que estarão disponíveis no meu Facebook. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
Sessão.

Resumo da Ata da Quinta Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de
fevereiro de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar

Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Léo
Cunha, Paulo Neto, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Wellington do Curso,
Doutor Levi Pontes, Bira do Pindaré, Professor Marco Aurélio e César
Pires. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo
turno, tramitação ordinária os Projetos de Lei nºs: 304, 319 e 320/
2017, todos de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que
considera patrimônio cultural e imaterial do Maranhão o SALIMP –
Salão do Livro de Imperatriz, a FECOIMP – Feira do Comércio de
Indústria de Imperatriz e a EXPOIMP – Exposição Agropecuária de
Imperatriz. Estes Projetos de Lei foram aprovados e encaminhados à
Sanção Governamental. Quando o Presidente colocou em votação
Requerimento nº 016/2018, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
uma Sessão Extraordinária para discussão e votação em regime de
urgência do Projeto de Lei nº 353/2017, do Poder Executivo, o Deputado
Eduardo Braide solicitou verificação de “quórum” e informou que o
Bloco Parlamentar Independente estava em obstrução, assim como o
Bloco Parlamentar de Oposição e o PEN. Constatada a inexistência de
“quórum regimental este Requerimento e o restante da Matéria foram
transferidos para a próxima Sessão. Na forma do Regimento Interno
desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Requerimento nº 026/2018, de autoria dos Deputados
Edivaldo Holanda e Zé Inácio. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos
o Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar
Independente e pela Liderança deste Bloco. O Deputado Professor
Marco Aurélio que falou pela Liderança do Governo e pela Liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. A Deputada Andréa
Murad falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. No Expediente
Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de fevereiro de 2018.

Ata da Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de
fevereiro de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Léo
Cunha, Paulo Neto, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, Deputado
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Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs:
018/18, de autoria do Deputado Bira Do Pindaré, que considera
Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão os Blocos Tradicionais
maranhenses em atividade no Estado; e 019/18, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que estabelece diretrizes para a criação do “Programa
Inspirar”, de estímulo à divulgação de experiências bem sucedidas de
estudantes e professores egressos do ensino médio e técnico-
profissionalizante no Estado do Maranhão; Requerimentos nºs: 024/
18, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja realizada, por
intermédio da comissão competente, em 07 de março de 2018, às
14:30, local a serem definidos, Audiência Pública em Defesa da Área
de Proteção Ambiental do Itapiracó; 025/18, do Deputado Zé Inácio,
solicitando que seja realizada, no dia 15 de março próximo, audiência
pública sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2018 lançada pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o objetivo geral
da campanha é: “Constituir a fraternidade, promovendo a cultura da
paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como
caminho de superação da violência”; 026/18, dos Deputados Zé Inácio
e Edivaldo Holanda, solicitando que seja discutido e votado, em regime
de urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a
presente Sessão, o Projeto de Lei nº 365/17, de autoria do Poder
Executivo; 027/18, do  Deputado Sousa Neto, solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene no dia 23 de fevereiro, para a entrega da
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Senhor Clélio
Silveira Filho; 028/18, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja
discutido e votado, em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei nº 354/17, de autoria do Poder Executivo; Indicação nº 030/18, do
Deputado Wellington do Curso ao Conselheiro Presidente do Tribunal
de Contas do Estado, Caldas Furtado, e aos Conselheiros: Raimundo
Nonato de Carvalho Lago Júnior; Álvaro César de França Ferreira;
Joaquim Washington Luiz de Oliveira; Raimundo Oliveira Filho; João
Jorge Pavão e Edmar Serra Cutrim, solicitando que apreciem a
possibilidade de estender a aplicação da Instrução Normativa TCE/
MA nº 54/2018, que dispõe sobre despesas com festividades, ao Poder
Executivo. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou o Expediente à publicação, após deferir as Indicações
acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim
que discorreu sobre supostas irregularidades no processo de cassação
do Prefeito do Município de São João do Carú, solicitando ao Ministério
Público que tome providências. Em seguida, ouviu-se o Deputado
Júnior Verde destacando a importância do saneamento básico para
saúde pública. O Deputado Wellington do Curso fez referência ao dia
do desportista, destacando a importância do esporte para resgatar os
jovens da pobreza e das drogas. Seguidamente na Tribuna, o Deputado
Doutor Levi Pontes agradeceu ao Secretário de Estado de Infraestrutura
que prontamente atendeu seu pedido, determinando fosse feitos os
reparos dos estragos causados pela chuva na MA que liga os municípios
Chapadinha e Piranjí. Com a palavra o Deputado Bira do Pindaré
destacou a Sessão Especial a ser realizada para tratar do tema da
campanha da fraternidade promovida pela Igreja Católica. Também
denunciou um loteamento irregular em área de preservação ambiental
no bairro do Itapiracó. No seu turno, o Deputado Professor Marco
Aurélio discorreu os avanços conquistados pela UEMASUL, em
especial a implantação do curso de medicina nesta universidade,
destacando que essa foi uma conquista da gestão do Flávio Dino,
criticando aqueles que tentaram se apropriar indevidamente das
conquistas alcançadas por esse projeto. Por fim, o Deputado César
Pires afirmou que os municípios de Água Doce e São Bernardo pagam
seus servidores em dia. O Parlamentar também informou que MA 034
encontra-se inacessível, motivo pelo qual teceu duras críticas ao governo
do estado, classificando suas ações como ineficazes. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo turno, tramitação

ordinária os Projetos de Lei nºs: 304, 319 e 320/2017, todos de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, que considera patrimônio
cultural e imaterial do Maranhão o SALIMP – Salão do Livro de
Imperatriz, a FECOIMP – Feira do Comércio de Indústria de Imperatriz
e a EXPOIMP – Exposição Agropecuária de Imperatriz. Estes Projetos
de Lei foram aprovados e encaminhados à Sanção Governamental.
Quando o Presidente colocou em votação o Requerimento nº 016/
2018, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando uma Sessão Extraordinária
para discussão e votação em regime de urgência do Projeto de Lei nº
353/2017, do Poder Executivo, o Deputado Eduardo Braide solicitou
verificação de “quórum” e informou que o Bloco Parlamentar
Independente estava em obstrução, assim como o Bloco Parlamentar
de Oposição e o PEN. Constatada a inexistência de “quórum regimental
este Requerimento e o restante da Matéria foram transferidos para a
próxima Sessão. Na forma do Regimento Interno desta Casa, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Requerimento nº 026/2018, de autoria dos Deputados Edivaldo Holanda
e Zé Inácio. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos o Deputado
Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar Independente e pela
Liderança deste Bloco, refutou as afirmações do Deputado Professor
Marco Aurélio, destacou a importância das Indicações, acrescentando
que o papel do Poder Legislativo é propositivo. O Deputado Professor
Marco Aurélio, falando pela Liderança do Governo e pela Liderança do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, reforçou as críticas a postura
do Deputado Wellington do Curso, reafirmando que indicações são
proposições que apenas sugerem e que não representam um resultado
concreto. Pelo Bloco Parlamentar de Oposição, a Deputada Andrea
Murad, lamentou o falecimento do Deputado Humberto Coutinho e
parabenizou o Deputado Othelino Neto por sua posse na Presidência
da Assembleia Legislativa, desejando-lhe sucesso em sua jornada. A
Parlamentar também destacou os Projetos de Lei propostos por ela, o
seu compromisso com as atividades parlamentares e teceu duras críticas
ao Governador do Estado do Maranhão. No Expediente Final não
houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 20 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Júnior Verde - Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  001/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 346/2017, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Macedo, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação de Moradores e Produtores do Povoado Cabeceira do
Magu,  com sede e foro no Município de Santana do Maranhão,
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 finalidades fortalecer, promover e integrar
os associados, despertando-nos mesmos à ação coletiva, bem como
prestar serviços nas áreas que, a comunidade achar necessária; elaborar
uma política ampla, para as comunidades no sentido de obter soluções
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dos diversos problemas e encaminhando-as as autoridades competentes
se necessário.

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 346/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  002/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 347/2017, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Macedo, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Sindicato
dos Pescadores (as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as),
Marisqueiros (as), Criadores (as) de Peixe, Marisco e
Trabalhadores (as) na Pesca do Município de Santana do
Maranhão, 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 finalidades defender em conjunto com a
FESPEMA perante as autoridades administrativas e judiciárias os
interesses gerais da categoria representada e os interesses individuais
dos associados desde que relacionados à atividade de pesca; Servir de
elemento de ligação entre seus associados e Instituições de Previdência
Social, Educacionais e Financeiras.

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 347/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  003/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 348/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Colônia
de Pescadores do Município de Santana do Maranhão, no 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 representar a categoria
profissional nas negociações e discussões junto ao Poder Público e
Sociedade em todos os assuntos de interesse da classe dos associados.

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 348/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº  004/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 349/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
de Lavradores do Povoado Coqueiro do Magu, com sede e foro no
Município de Santana do Maranhão, 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 finalidades promover o Desenvolvimento
Rural Sustentável dos Associados (as), através do melhoramento da
qualidade das atividades agrícolas e produção da pecuniária adequando
novas tecnologias simples e acessíveis e que proporcionem o aumento
da produtividade e da qualidade dos produtos; promover formação e
capacitação em técnicas de melhoramento de produção.

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 349/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  005/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 358/2017, de autoria do Senhor Deputado
Junior Verde, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Comunitária de Recuperação a Pessoas com Dependência
Química Projeto Cristo e a Verdade que Liberta, com sede e foro
no Município de Alto Alegre do Maranhão, 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 finalidades melhorar a qualidade de vida da
população em sua área de atuação e seus associados em geral,
defendendo-os organizando e distribuindo aos mesmos, gratuitamente,
benefícios alcançados juntos aos Órgãos Municipais, Estaduais,
Federais e a Iniciativa Privada; Celebrar convênios acordo ou outros
instrumentos jurídicos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, nacionais ou internacionais, cujos objetivos seja,
compatíveis com a entidade.

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 358/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  006/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 359/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Centro Cultural, Recreativo Sambeneditense - CECRESBE, com
sede e foro no Município de São Benedito do Rio Preto, 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 finalidades promover atividades sociais,
educacionais, culturais e promover a defesa e conservação do
patrimônio histórico, artístico e cultural; integrar órgãos e pessoas
interessadas em melhorar as condições sociais, educacionais, culturais
e esportivas dos membros da comunidade.



QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
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 359/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 007/2018

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

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 261, de 29 de novembro de 2017,
que Prorroga a contratação de operações de crédito à conta do “Programa
Maranhão Juros Zero”, que tem como objetivo incentivar o
empreendedorismo, alavancar o investimento produtivo e promover a
geração de emprego e renda no Estado.

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

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:

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. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 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.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

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.

De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
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privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria
orçamentária”.

 “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 orçamentária;
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).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

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, inciso III, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no
art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências –
reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste
tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem
sua prévia anuência (...)”.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da 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. ADI 2150/DF (grifei)”

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, não

consta na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário
da Medida Provisória, apenas informando que correrá à conta de
orçamento específico da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Energia no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Infere-se
da mensagem do Governador que ainda há créditos orçamentários que
não foram utilizados.

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

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a
relevância da matéria. As providências tomadas nesta norma têm como
objetivo, conforme a Mensagem do Excelentíssimo Governador do
Estado, prorrogar o programa afim de continuar a incentivar o
empreendedorismo, alavancar o investimento produtivo e promover a
geração de emprego e renda no Estado do Maranhão, mediante a
concessão de subsídio financeiro, pelo Estado ao Microempreendedor
Individual e às Empresas, de acordo com o art. 1º da Lei nº 10.603/
2017.

Dessa maneira, a prorrogação do Programa em tela, se afigura
como ato típico de gestão administrativa, envolvendo o planejamento,
a direção, a organização e a execução de políticas de governo, produzindo
efeitos positivos no desenvolvimento social, mormente, por ser
fortalecedor de pequenos negócios, o que contribui, em última análise,
para o resgate da dignidade dos cidadãos que serão beneficiados com a
medida, indo ao encontro da arquitrave fundamental da República
insculpida no artigo 1º, III e IV, da CRFB. Assim sendo, constata-se
seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 261/2017, 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 261/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 009/2018

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 031/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que Propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” ao CB PM N° 565/01 Evandro Costa Monteiro, MAT.
135525, por ato de bravura, pela sua atuação militar no
enfrentamento a criminalidade em Fevereiro de 2016 na cidade
de Timon – MA nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão congratula o Policial Militar por ato de bravura
realizado na cidade de Timon - MA, esta condecoração consiste na
prática de atos incomuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os
limites comuns, normais de cumprimento do dever legal, caracterizam
feitos indispensáveis às atividades policiais militares, é o
reconhecimento do Estado em contraprestação de uma conduta
exemplar”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 031/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º031/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 010/2018

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 041/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Levi Pontes, que Propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” ao Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral de
Chapadinha, Dr. Cristiano Simas, por sua coerente atuação no
exercício de sua jurisdição, onde demonstrou coerência social na
aplicação do direito, deixando seus trabalhos para seguir sua
brilhante carreira de magistrado em São Luís. Destacando que o
Excelentíssimo Doutor Cristiano Simas teve uma boa convivência

com os nobres advogados da Comarca, e ao longo de 14 anos
dedicados exclusivamente à magistratura construiu uma carreira
sólidas fundações.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 041/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º041/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 011/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 039/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Walter Wanderley,
titular da Delegacia do Anjo da Guarda, nos seguintes termos: “A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com as
famílias ludovicenses e toda classe de delegados e policiais civis,
parabenizando o Senhor Walter Wanderley pelo excelente trabalho
prestado à cidade de São Luís, no combate à criminalidade e a violência
na região do Anjo da Guarda e bairros adjacentes”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 039/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º039/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
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Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 012/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 033/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Carlos Alessandro de
Assis, Superintendente Estadual de Repressão e Combate ao
Narcotráfico, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão congratula-se com os maranhenses e toda classe
de delegados e policiais civis, parabenizando o Senhor Carlos Alessandro
de Assis pelo excelente trabalho prestado ao Estado do Maranhão, no
combate ao tráfico de drogas e entorpecentes”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 033/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º033/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 013/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 040/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Major da Polícia Militar do Maranhão, Cláudio ANDRÉ Araújo
Sousa, comandante do 1º Batalhão da PMMA, nos seguintes termos:
“A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com
os maranhenses e todos os policiais militares, parabenizando o Senhor
Cláudio ANDRÉ Araújo Sousa, comandante do 1º Batalhão da PMMA,
pelo excelente trabalho prestados na cidade de São Luís (MA), no
combate à criminalidade e a violência na região Itaqui Bacanga e bairros
adjacentes”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 040/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 040/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 014/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 038/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Thiago Bardal,
Superintendente Estadual de Investigações Criminais, nos
seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula-se com os maranhenses e toda classe de delegados e policiais
civis, parabenizando o Senhor Thiago Bardal pelo excelente trabalho
prestado ao Estado do Maranhão, no combate à criminalidade e a
violência”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 038/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 038/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 015/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 034/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
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ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Sebastião
Albuquerque Uchoa Neto, nos seguintes termos: “A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com os maranhenses
e toda classe de delegados e policiais civis, parabenizando o Senhor
Sebastião Albuquerque Uchoa Neto pelo excelente trabalho prestado
ao Estado do Maranhão, no combate à criminalidade e a violência”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 034/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º034/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 016/2018

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 035/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, João Machado da Silva,
nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão congratula-se com os maranhenses e todos os policiais
militares, parabenizando o Senhor João Machado da Silva, Coronel
QOPMMA, pelo excelente trabalho prestados no Maranhão, em
combate à criminalidade e a violência.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 035/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º035/2017, nos termos do voto do
Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 017/2018

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 036/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Marcos Affonso Júnior,
titular do Departamento de Proteção à Pessoa da Superintendência
Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, nos seguintes termos: “A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com os
maranhenses e toda classe de delegados e policiais civis, parabenizando
o Senhor Marcos Affonso Júnior pelo excelente trabalho prestado ao
Estado do Maranhão, na proteção à vida e ao cidadão”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 036/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º036/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 018/2018

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 037/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Sousa Neto, que Propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Major da Polícia Militar do Maranhão, Carlos MARCELO José
Macedo de Carvalho, comandante do 6º Batalhão da PMMA, nos
seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula-se com os maranhenses e todos os policiais militares,
parabenizando o Senhor Carlos MARCELO José Macedo de Carvalho,
Major QOPMMA, pelo excelente trabalho prestados na cidade de São
Luís (MA), no combate à criminalidade e a violência na região da
Cidade Operária e bairros adjacentes”

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
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 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os

requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 037 /2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 037/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 019/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 042/2017, apresentada pela Senhora

Deputada Valéria Macedo, que Propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” ao Governo do Estado do Maranhão, à Secretaria de Estado
da Segurança e à CODEVIM (Coordenação das Delegacias de
Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher) pelos 30
( trinta) anos de implantação da Delegacia da Mulher no Estado do
Maranhão.

Esclarece a autora da proposição que há 30 (trinta) anos, as
mulheres maranhenses passaram a contar com um espaço exclusivo
para denunciar situações de violência e receber proteção adequada,
com o surgimento no Estado da primeira Delegacia de Proteção à
Mulher onde se deu início às políticas públicas de combate à violência
contra a mulher. Atualmente, já são 19 (dezenove) delegacias em todo
o Estado, o que ainda é pouco, mais já constitui um avanço no combate
à violência contra a mulher e só a da Capital, por enquanto, desde 24 de
novembro de 2017, é a única que encontra-se funcionando 24 horas.

Segundo a coordenadora das Delegacias da Mulher, Kazumi
Tanaka, o plantão 24 horas facilita a denúncia contra os agressores
durante os horários mais comuns de violência. O ato visa ser um avanço
contra o aumento de casos de feminicídios registrados em todo o
Maranhão. Cumpre ressaltar que, recentemente, foi criado o
Departamento de Feminicídio por meio da Secretaria de Estado da
Segurança para prevenir e coibir a prática de homicídio de mulheres em
função do gênero no estado. Em princípio, o departamento tem atuação
em São Luís e nos três municípios que formam a região metropolitana
e ainda vai trabalhar os casos mais emblemáticos ocorridos no interior
do estado.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 042 /2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 042/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
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