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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/03/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.03.2017 – QUARTA-FEIRA

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

(REQ.  Nº  069/2017)

1. PROJETO DE LEI  Nº  017/2017, DE AUTORIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO
DE PERDAS INFLACIONÁRIAS NA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, DO ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO
DE 2017, ALTERA ANEXOS DA LEI Nº 8.077/2004 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E CIDADANIA;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO; E ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 056/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, PARABENIZANDO-O
PELA SUA POSSE COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, QUE OCORREU
NA SESSÃO SOLENE DO DIA 23 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 057/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-
O PELA SUA POSSE COMO VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO,
QUE OCORREU NA SESSÃO SOLENE DO DIA 23 DE
FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 062/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES
DESEMBARGADORES RAIMUNDO BARROS DE SOUSA E
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-
OS PELA POSSE COMO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE/
CORREGEDOR, RESPECTIVAMENTE, DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO

ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 064/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO
MARANHÃO, SENHOR CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO-LHE QUE ENCAMINHE A ESTA CASA
INFORMAÇÕES REFERENTES À LICITAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE
DA PRAÇA DA LAGOA DA JANSEN, MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/
MA, BEM COMO SEU PROCESSO LICITATÓRIO, MEDIÇÕES
E CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS. – INDEFERIDO - O
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO RECORREU DA
DECISÃO DA MESA CONFORME O ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO.

III– REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 073/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA
DO SENHOR LUÍS DE OLIVEIRA DANDA, POR OCASIÃO DO
SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 04 DO MÊS EM
CURSO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ – MA.

7. REQUERIMENTO Nº 074/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR, À
FAMÍLIA DE ADALBERTO FRANKLIN, POR OCASIÃO DO SEU
FALECIMENTO NO DIA 02 DO MÊS EM CURSO, NA CIDADE
DE IMPERATRIZ – MA.

8. REQUERIMENTO Nº 075/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR, À FAMÍLIA
DO SENHOR EPITÁCIO AZEVEDO FLOR, PREFEITO DA
CIDADE DE CENTRAL DO MARANHÃO, POR CONTA DO
SEU PRECOCE E REPENTINO FALECIMENTO OCORRIDO NO
DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

9. REQUERIMENTO Nº 077/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR,
PELO FALECIMENTO DO PREFEITO DA CIDADE DE
CENTRAL DO MARANHÃO, O SENHOR EPITÁCIO AZEVEDO
FLOR, OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 04 DE MARÇO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 08/03/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 023/17, de autoria do

Senhor Deputado Alexandre Almeida, que dispõe sobre o
monitoramento eletrônico de apenados no âmbito do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 024/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre o uso de Prédios de Escolas
Públicas Estaduais e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 025/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que obriga o Estado do Maranhão somente
contratar empresas que possuam, no mínimo, 5% (cinco por cento) de
empregados do sexo feminino no seu quadro profissional.

4. MOÇÃO Nº 002/17, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, de apoio à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
– FAMEM, em vista do movimento deflagrado pela entidade
representante dos municípios maranhenses, na busca por um reajuste
nos valores repassados aos municípios do Estado do Maranhão (que
estão bastante defasados e distorcidos em relação ao número de
habitantes) e melhorar a posição do Estado no ranking nacional relativo
aos valores per capita.
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ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual de Combate
e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 022/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, disponibilizar a vacina contra o Human
Papilomavírus (HPV) e câncer de colo de útero, nas unidades de saúde
pública do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/17, de

autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Eliana Almeida, coordenadora do
escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em
São Luís/MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/2017, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que obriga os Postos Estaduais de Distribuição
de Medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para
previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de
medicamento para sua retirada.

2. PROJETO DE LEI Nº 019/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que isenta do pagamento de taxa de 2º
(segunda) via de documentos furtados ou roubados.

3. PROJETO DE LEI Nº 020/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o prêmio Professor Nota
Dez, para os educadores do ensino fundamental e médio da rede
estadual, dá outras providências.

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e
“b”, do art. 159 da Constituição Federal, para o fim de modificar a
composição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
e do Fundo de Participação dos Municípios.

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando acrescentar inciso IV ao art. 60 da
Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição.

6. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição
Federal, para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo,
10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços
públicos de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as emendas
parlamentares ao orçamento federal.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os arts. 22 e 24 da Constituição
Federal, para tornar competências legislativas privativas da União em
concorrentes com os Estados e o Distrito Federal.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  07/03/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia sete de março de dois mil de
dezessete.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário em exercício Senhor Deputado Júnior Verde.
Segundo Secretário em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 023 / 17

Dispõe sobre o monitoramento eletrônico de
apenados no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1°. Os apenados submetidos ao cumprimento de pena
nos regimes aberto e semiaberto, quando em atividades fora do
estabelecimento prisional, serão monitorados por equipamentos de
rastreamento eletrônico.

Art. 2.º O rastreamento eletrônico será feito por meio de
tornozeleira, bracelete ou chip subcutâneo, conforme a disponibilidade
do sistema prisional, sendo que, de acordo com o artigo anterior, poderá
o apenado optar pela compra de sua tornozeleira de acordo com os
parâmetros legais e após o cumprimento de sua pena, doará a tornozeleira
ao Poder Executivo para monitoramento de outro apenado.

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A matéria tratada nesta proposição se insere no poder de

iniciativa legislativa parlamentar, nos termos do art. 61, caput, da
Constituição Federal cabendo ao Estado legislar sobre a referida matéria
nos termos do art. 24, incisos I e XI, da Carta Magna.

A presente proposição tem sua maior preocupação com a
diminuição de gastos para o Poder Executivo, bem como a diminuição
do número de apenados dentro do sistema penitenciário do Estado do
Maranhão.

Certo é que, nesse momento de instabilidade financeira nos
Estados e na União, a efetivação de compra de tornozeleiras eletrônicas
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pelo Estado do Maranhão geraria um custo que poderia ser absorvido
pelo próprio apenado e que facilitaria a diminuição da lotação dos
presídios maranhenses, concedendo ao apenado, a possibilidade de
optar pela compra de sua própria tornozeleira e, após o cumprimento
de sua pena, a realização de doação deste material para a utilização de
outros presos nas mesmas circunstâncias.

Pela importância e relevância da matéria a que se propõe, é
esperado o necessário apoio e aprovação do presente projeto de lei
pelos nobres pares.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, 06 de março de 2017. - Alexandre Vicente de Paula Almeida
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 024 / 17

DISPÕE SOBRE O USO DE PRÉDIOS DE
ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica pela presente lei, autorizado o uso das dependências
dos prédios onde funcionam as Escolas Públicas Estaduais, por
entidades religiosas e afins, para realizações de Escolas Bíblicas
Dominicais, Escola Bíblicas de Férias, Retiros, Encontro de Casais, ou
outros eventos de cunho religioso.

§ 1º - A autorização de que trata o caput deste artigo, será
concedida para uso exclusivo nos dias de sábado, domingo e feriados e,
excepcionalmente, no período compreendido pelas férias escolares,
para uso exclusivo de eventos religiosos, desde que não haja
comprovadamente atividades escolar curricular.

Art. 2º As entidades religiosas ou afins, deverão formular
requerimento ao órgão Estadual competente com antecedência de 15
(quinze) dias.

§ 1º - A entidade solicitante deverá ser legalmente instituída e,
prioritariamente, ser localizada no mesmo Município do prédio
proposto.

Art. 3º - A entidade solicitante deverá obrigatoriamente
responsabilizar-se pelo zelo do patrimônio ocupado e pela entrega das
dependências utilizadas nas mesmas condições e situações em que
forem cedidas.

Art. 4º - A referida solicitação será contemplada observando-
se a ordem de pedidos feitas no órgão competente do Executivo Estadual.

Art. 5º Em caso de comprovação de dano, a entidade solicitante
deverá arcar financeiramente com os prejuízos causados à unidade
cedida.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel

Bequimão”, 06 de março de 2017. - Deputada Ana do Gás - PC do B -
MA.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Esta proposição visa autorizar o uso das dependências dos

prédios onde funcionam as Escolas Públicas Estaduais, por entidades
religiosas e afins, para realizações de Escolas Bíblicas Dominicais,
Escola Bíblicas de Férias, Retiros, Encontro de Casais, ou outros eventos
de cunho religioso nos finais de semana, feriados e excepcionalmente
nas férias escolares.

Inúmeras igrejas e entidades religiosas vêm buscando cada vez
mais, difundir a palavra de Deus. A carta aos hebreus nos diz que a
Palavra de Deus é viva e eficaz, cortante como uma espada de dois
gumes (4,12). O texto sagrado não diz que a Palavra de Deus foi ou
será, mas é. Deus continua falando para os homens no hoje da história.

A importância do estudo bíblico nas comunidades traz alento
e, sem dúvida, é um forte aliado no combate a marginalidade. Ressalta-
se também que a palavra de Deus ajuda os jovens na formação do
caráter e, comprovadamente, é elemento fundamental no combate ao
uso de drogas.

Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”
(Marcos 16:15).A relevância desta proposição dispensa maiores
argumentações.

Isto posto, peço aos meus pares que aprovem esta iniciativa,
por ter certeza, do benefício social que iremos obter.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, 06 de março de 2017. - Deputada Ana do Gás - PC do B -
MA.

PROJETO DE LEI Nº 025 / 17

OBRIGA O ESTADO DO MARANHÃO SOMENTE
CONTRATAR EMPRESAS QUE POSSUAM, NO
MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO) DE
EMPREGADOS DO SEXO FEMININO NO SEU
QUADRO PROFISSIONAL.

Artigo 1º - Obriga o Estado do Maranhão somente contratar
empresas que possuam no mínimo 5% (cinco por cento) de empregados
do sexo feminino no seu quadro profissional, independentemente das
funções a serem exercidas.

Artigo 2° - Os ditames desta Lei serão obrigatoriamente
observados quando da renovação de contratos em andamento.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel

Bequimão”, 06 de março de 2017. - Deputada Ana do Gás - PC do B -
MA.

JUSTIFICATIVA
Atualmente a mulher brasileira ocupa grande parcela do mercado

de trabalho, sendo muitas vezes a provedora da família, entretanto,
principalmente no nordeste do país, a igualdade de oportunidades de
emprego ainda é muito insipiente para o sexo feminino. Por conta
disso faz-se necessário que se aumente o espectro de empregos onde
as pessoas nós mulheres podemos atuar. Daí a necessidade de se criar
quotas, aumentando a possibilidade de ocupação das mesmas,
principalmente em áreas onde o emprego feminino é meramente residual.

Vale ressaltar que hoje, a mulher ocupou quase todos os espaços
que antes era inacessível por conta da sua condição sexual. Cursos
profissionalizantes passaram a não mais restringir o acesso das mulheres
e, por conta disso, as empresas passaram a contratar cada vez mais
empregadas principalmente nos grandes centros urbanos, mas, ainda
temos que criar mecanismos de acesso para elas na esfera social onde é
evidente a falta de oportunidade para nós.

Por ser papel do Estado promover a igualdade entre os gêneros
e a dignidade da pessoa humana, nada mais justo que a administração
pública estadual exija das empresas contratadas reservem vagas para
as mulheres.

Pelo exposto, conclamo os nobres deputados desta Casa de
Leis a aprovarem a presente proposição legislativa. É o que realmente
espero.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, 06 de março de 2017. - Deputada Ana do Gás - PC do B -
MA.

MOÇÃO N° 002 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, requeiro se
digne Vossa Excelência de submeter à deliberação do Plenário desta
Casa, a presente MOÇÃO DE APOIO à Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão – FAMEM, apresentada em anexo, nos
seguintes termos: “A Assembléia Legislativa do Estado do
Maranhão manifesta apoio à FAMEM, em vista do movimento
deflagrado pela entidade representante dos municípios
maranhenses, na busca por um reajuste nos valores repassados
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aos municípios do Estado do Maranhão (que estão bastante
defasados e distorcidos em relação ao número de habitantes) e
melhorar a posição do Estado no ranking nacional relativo aos
valores per capita”.

Diante do exposto, requer o recebimento, processamento e
aprovação da presente Moção de Apoio, ao final, sejam enviadas
mensagens de apoio a todos os representantes da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 22 DE FEVEREIRO DE 2017.
- VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

REQUERIMENTO Nº 073 / 17

Senhor Presidente:

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar, à família do Senhor LUIS DE OLIVEIRA
DANDA, por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 04 do mês em
curso, na cidade de Imperatriz (MA).

Sr. Danda foi um empreendedor nato, que contribuiu muito
com o desenvolvimento do comércio em Imperatriz. Foi gerente do
Armazém Paraíba por muitos anos, onde conquistou amigos e clientes
e fortaleceu a marca do Grupo Claudino.

Com o seu falecimento deixou a família enlutada e grande
consternação na cidade de Imperatriz, onde era muito estimado. Cidadão
reconhecido, pela seriedade dos seus trabalhos e ilibada conduta, deixa
um legado de honradez irrefutável, predicado que o fez um homem
muito conceituado e respeitado em Imperatriz.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.17
EM: 07.03.17

REQUERIMENTO Nº 074 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado REQUERIMENTO DE
PESAR, à família de Adalberto Franklin, por ocasião do seu falecimento
no dia 02 do mês em curso, na cidade de Imperatriz (MA).

Adalberto Franklin Pereira de Castro, nascido em 28 de abril
de 1962, no povoado Santo Antonio, município de Uruçuí (PI), era
jornalista e historiador, integrante da Academia de Letras de Imperatriz.

Com o seu falecimento deixou a família enlutada e grande
consternação na cidade de Imperatriz e região, onde era muito estimado.
Adalberto Franklin era reconhecido pela seriedade dos seus trabalhos
e ilibada conduta, deixa um legado de honradez irrefutável, predicado
que o fez uma pessoa muito conceituada e respeitada em todas as
camadas sociais de Imperatriz e região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.17
EM: 07.03.17

REQUERIMENTO Nº 075 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que seja enviado Mensagem de Pesar à

família do Senhor Epitácio Azevedo Flor, Ex. Prefeito da Cidade de
Central do Maranhão, por conta do seu precoce e repentino falecimento
ocorrido no dia 03 de Março do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão” -
São Luís, 06 de Março de 2017 – DEPUTADA ANA DO GÁS – PC
do B. - Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.17
EM: 07.03.17

REQUERIMENTO Nº 076 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a
manifestação da Mesa, que seja realizada uma visita técnica, através da
Comissão de Obras e Serviço Públicos, na Barragem do Rio Flores,
localizado no município de Joselândia.

Obra de fundamental importância para a irrigação agrícola e no
controle de enchentes na região do Mearim, a Barragem do Rio Flores
está abandonada, com equipamentos sucateados e sem manutenção,
sendo inclusive objeto de vândalos que estão roubando os maquinários,
colocando em risco o seu funcionamento, causando apreensão aos
ribeirinhos residentes nos municípios cortados pelos Rios Flores e
Mearim.

A visita da Assembléia Legislativa, através da sua Comissão ao
pertinente, certamente contribuirá para a cobrança das autoridades
responsáveis pelo gerenciamento da obra, em especial o Departamento
de Nacional de Obras Contra Seca – DNOCS, cuja atuação tem deixando
na região do Mearim.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Vinicius Louro - DEPUTADO ESTADUAL
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO, PARA AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 07/03/2017.

REQUERIMENTO Nº 077 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação desse Requerimento de Pesar pelo
falecimento do Prefeito da cidade de Central do Maranhão, o Sr. Epitácio
Azevedo Flor,  ocorrido no último dia 04 de março.

Eu quero externar os meus sentimentos, a minha solidariedade
à família e aos amigos do Prefeito.

Neste momento de dor este Poder Legislativo, deixa externado
sua imensa gratidão, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso
bom Deus. Transmita-se o teor desta à família enlutada, por intermédio
da esposa, filhos, familiares e amigos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 06 DE MARÇO DE 2017.
- CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.17
EM: 07.03.17

INDICAÇÃO Nº 202 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
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o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, para que efetue
com a maior brevidade possível, a celeridade na conclusão da rodovia
MA-315, no trecho que liga os municípios de Barreirinhas a Paulino
Neves, no Maranhão.

Visando uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores
do município de Barreirinhas quanto de Paulino Neves, solicitamos
por meio desta Indicação a celeridade na conclusão da MA-315, no
trecho aproximadamente de 36km que interliga os dois municípios,
beneficiando a população local, gerando renda e avanços para a região,
fazendo a ligação terrestre que falta entre as cidades das Rotas das
Emoções.

Ressalta-se que a construção do referido trecho permitirá a
integração dos municípios aos outros estados interligados, como é o
caso do Piauí e do Ceará, diminuindo a distância entre eles, facilitando
a logística e promovendo uma melhora na acessibilidade, permitindo
um dinamismo econômico, sendo fundamental para o turismo brasileiro,
sobretudo o da região, repleta de riquezas naturais.

Ademais, esta favorecerá o potencial turístico do Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses, tornando um canal definitivo de
deslocamento turístico, e consolidará a economia local, elidindo, em
consequência, a dificuldade de acesso nessa região em razão da
inexistência de uma via adequada para o trânsito de veículos e de
pessoas, beneficiando turistas e caminhões de carga que economizarão
tempo e recursos financeiros.

Deste modo, torna-se imprescindível a celeridade na construção
da rodovia supracitada, a fim de proporcionar melhores condições de
infraestrutura, resultando no desenvolvimento dos estados envolvidos,
sobretudo para o fortalecimento da economia maranhense, justificando
assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 203 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Infraestrutura de Estado, Clayton Noleto, para que efetue com a
maior brevidade possível, a construção de uma ponte ligando o
município de Santo Amaro a MA-320, neste estado.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Santo Amaro, localizado a 225 km de São Luís, solicitamos
por meio desta indicação a construção de uma ponte de acesso ao
município, para o ingresso através do Rio Alegre, que corta a entrada
da cidade, uma vez que naquela localidade residem várias famílias que
sofrem diversos transtornos e prejuízos provocados pela ausência de
um canal adequado de ingresso na referida área.

A construção da ponte ligando o município de Santo Amaro a
MA-320, constitui antiga reivindicação dos moradores da região, além
daqueles que precisam trafegar no trecho, considerando que seu acesso
ocorre tão somente através do Rio Alegre, que corta a entrada da cidade.
Sopesando que a sua construção possibilitará o aumento do acesso de
veículos e maior segurança, garantindo comodidade aos usuários, além
de possibilitar o escoamento eficiente da produção local, concedendo
agilidade e mobilidade no tráfego.

Ademais, esta favorecerá o potencial turístico do Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses, favorecendo o roteiro da Rota das
Emoções, tornando um canal definitivo de deslocamento turístico, e
consolidará a economia local, elidindo, em consequência, a dificuldade
de acesso nessa região em razão da inexistência de uma via adequada
para o trânsito de veículos e de pessoas.

Outrossim, esta permitirá a integração aos demais municípios
do Estado, diminuindo a distância entre eles, promovendo uma melhora
na acessibilidade e elidindo, por consequência, o isolamento do
município em tela. Deste modo, torna-se imprescindível a construção
da ponte supracitada, a fim de proporcionar melhores condições de
infraestrutura, resultando no desenvolvimento das comunidades
envolvidas, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 204 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, para que efetue
com a maior brevidade possível, a celeridade na conclusão da rodovia
MA-312, no trecho que liga os municípios de Araioses a Água Doce do
Maranhão, neste estado.

Visando uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores
do município de Araioses quanto de Água Doce, solicitamos por meio
desta Indicação a celeridade na conclusão da MA-312, no trecho
aproximadamente de 39km que interliga os dois municípios, passando
ainda pelo povoado Carnaubeiras, na chamada rota do caranguejo,
beneficiando a população local, gerando renda e avanços para a região.

Ressalta-se que a construção do referido trecho permitirá a
integração dos municípios aos outros povoados interligados, como é o
caso de Montividi, Carnaubeiras e Coqueiro, diminuindo a distância
entre eles, facilitando a logística e promovendo uma melhora na
acessibilidade, permitindo um dinamismo econômico, sendo
fundamental para o turismo da região, repleta de riquezas naturais.

Frisa-se que a referida obra está paralisada, desde o início de
abril de 2016, restando o trecho intrafegável desde a saída de
Carnaubeiras, perpassando o povoado de Curva Grande, no município
de Araioses, até a chegada no município de Água Doce, impedindo o
acesso de veículos e de pessoas, dada a existência de valas e buracos
durante toda a extensão, agravados durante os períodos de chuva,
culminando em atolamentos para quem tenta trafegar.

Ademais, esta favorecerá o potencial turístico da localidade,
melhorando a trafegabilidade, e consolidando a economia local, elidindo,
em consequência, a dificuldade de acesso nessa região em razão da
inexistência de uma via adequada para o trânsito de veículos e de
pessoas, beneficiando turistas e caminhões de carga que economizarão
tempo e recursos financeiros.

Deste modo, torna-se imprescindível a celeridade na construção
da rodovia supracitada, a fim de proporcionar melhores condições de
infraestrutura, resultando no desenvolvimento dos municípios
envolvidos, sobretudo para o fortalecimento da economia maranhense,
justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 205 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
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encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela solicitando, com a maior brevidade
possível a disponibilização de viaturas para a polícia civil do município
de Riachão/MA.

O município de Riachão, fica localizado na região sul do estado,
sendo uma das maiores cidades da região. Outrossim, o município de
Riachão ganhou destaque nacionalmente devido as suas belezas naturais,
de grande atrativo para o turismo, o que impulsiona a economia do
município e consequentemente a do estado.

Entretanto, o município de Riachão enfrenta, atualmente, um
aumento nos índices de criminalidade. Mazela esta que acomete as
grandes cidades, e que migrou para os municípios, causando insegurança
em todos os estados.

Desse modo objetivando a prevenção e o combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viaturas para o
município de Riachão, a fim de contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do referido município que sofrem com a
insegurança causada pelo aumento da criminalidade e o contingente
reduzido de policiais e viaturas nas ruas.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizadas para todos os
tipos de operações executadas por qualquer departamento de polícia.

Assim, a disponibilização de viaturas para o referido município
irá oferecer mais segurança a população, uma vez que as viaturas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial
para o combate a violência nas ruas, justificando assim a presente
indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 206 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal da Cidade de São Luís, Sr. Edivaldo Holanda Júnior, com
cópia para o Secretário Municipal de Trânsito e Transporte Municipal
com vistas a solicitar estudos e posterior implantação de uma solução
para os enormes congestionamentos de veículos na Avenida Tales Neto
localizada no bairro do João de Deus. Justifico-me, pois, não é de hoje
que, tanto os comerciantes quanto os moradores daquele logradouro
solicitam das autoridades uma solução para aquele crônico problema e
até o momento nada foi feito, portanto, urge a necessidade de equacionar
esta problemática com brevidade. Deputada Ana do Gás - PC do B –
MA.

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

INDICAÇÃO Nº 207 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário Estadual de Segurança Pública
e para o Comandante da Polícia Militar, solicitando, em caráter de
urgência, ronda policial ostensiva no prédio chamado de esqueleto,
localizado no retorno das Avenidas Daniel de La Touche e Gerônimo
de Albuquerque (retorno da Cohama), de propriedade da OI telefonia
Móvel. Justifico-me, pois, aquele local serve para prática de rapel,

cross, ensaios fotográficos e outras atividades, por conta disso, há
uma movimentação muito grande de pessoas. Por outro lado, este
mesmo local tem servido, segundo a imprensa, para esconderijo e ação
criminosa de delinquentes, além de já ter sido registrado, pelo menos,
dois óbitos de jovens com suspeita de suicídio. Deputada Ana do Gás
- PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 208 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Ilustríssimo Senhor Valter
Casimiro Silveira, Diretor Geral do Departamento de Infraestrutura de
Transportes no Maranhão – DNIT/MA, solicitação para adoção das
medidas administrativas necessárias para recuperação da BR 230, Km
210, nas proximidades do Município de São Domingos do Azeitão/
MA, pois o aterro da pista foi comprometido pela erosão causada
pelas fortes chuvas que assolam a região, abrindo uma cratera de grandes
proporções que pode resultar no desmoronamento de toda a via, o que
traria sérios prejuízos para a população maranhense, uma vez que ela
é um importante elo de ligação da região sul do Estado do Maranhão
com a capital São Luís, e também com a cidade de Teresina, no Piauí.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 06 de março de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 209 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, as medidas legais e administrativas para inclusão, no “Plano
Rodoviário Estadual/Plano de Logística do Estado do Maranhão”, da
pavimentação asfáltica da MA 338, compreendida entre os Municípios
de São Mateus do Maranhão e Pirapemas.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 03 de março de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 210 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao GOVERNO
DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador
FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, para que junto a Secretaria
de Segurança Pública do Estado, informatize e modernize a expedição
da Carteira de Identidade Militar (RG Militar) no âmbito da Policia
Militar e Corpo de Bombeiros Militar, facilitando o acesso na expedição
e nas informações pessoais do Militar, aos moldes já feito com a
Carteira de Identidade Civil.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 22 DE FEVEREIRO DE
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2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 211 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
Sr.  GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do
Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA,
solicitando que seja feita a imediata nomeação dos 1290 alunos que
concluíram o Curso de Formação de Soldado Policial Militar, para
melhorar o efetivo da Corporação e contribuir para a diminuição dos
índices de violência no Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 06 DE MARÇO DE 2017.
- CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 212 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO  e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Neto
Evangelista, solicitando a instalação de um RESTAURANTE
POPULAR do Programa Restaurantes Populares e Cozinhas
Comunitárias na cidade de Imperatriz, neste Estado.

Destinado ao preparo e à comercialização de refeições saudáveis
oferecidas a preços acessíveis à população, beneficiando trabalhadores
formais e informais de baixa renda, desempregados, estudantes,
aposentados, moradores de rua e famílias em situação de risco de
insegurança alimentar e nutricional, sendo também, um polo gerador
de emprego e renda que prioriza a aquisição de gêneros alimentícios
produzidos na própria região, com entrega direta no local, como forma
de reduzir custos e garantir qualidade e geração de renda aos agricultores
locais.

A alimentação é um direito básico de todo cidadão, garantido
pela Constituição Federal. E proporcionar uma alimentação de qualidade
de forma íntegra, sem política de assistencialismo nem caridade, cobrando
um valor mínimo por refeição, faz com que o cidadão de baixa renda ou
que está passando por dificuldades sinta-se valorizado e tenha forças
para continuar na luta em busca de dias melhores. Léo Cunha -
DEPUTADO ESTADUAL

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação. Oradores
inscritos no Pequeno Expediente.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Senhor
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Francisca.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Hoje é o
aniversário da nossa nobre colega Deputada Nina Melo. Eu queria
pedir ao senhor para suspender a sessão para que ela receba os parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Claro, Deputada Francisca. Muito bem
lembrado. Parabéns, Deputada Nina. Muitas felicidades, muita saúde.
Suspendo a sessão por cinco minutos para que possamos cumprimentar
a Deputada Nina Melo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINIO NETO - Declaro reaberta a sessão.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINIO NETO - Transferido de ontem, o Deputado Cabo
Campos. V. Ex.ª vai utilizar? Declina. Deputado Léo Cunha, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, deputados, deputadas, imprensa.
Presidente, esse final de semana na Região Tocantina foi um final de
semana até maravilhoso, vários movimentos. E eu passei esse final de
semana em Estreito, onde estava na companhia de Waldir Maranhão,
deputado federal, Hildo Rocha, também deputado federal. E a gente
esteve na zona rural da cidade de Estreito, no projeto de Assentamento
Serafim e no Assentamento Altamira, inaugurando duas escolas, que
são obras do Governo Federal em convênio com a prefeitura e parceria.
Essas escolas me chamaram atenção pela estrutura construída, o
conforto oferecido aos alunos da região rural, pois as escolas têm ar
condicionado, refeitórios, toda estrutura das escolas da zona urbana.
Hoje eu estou vindo aqui para parabenizar o prefeito Cícero Neco por
essa grande obra que está entregando à população desses dois povoados,
dessas duas APAs. Então eu quero deixar registrada essa satisfação de
ter participado, neste final de semana, com o prefeito, da inauguração
dessas duas obras. Por outro lado, presidente, houve um momento que
me entristeceu quando me deparei com a MA-138. Na verdade, esses
povoados ficam na distância de 60 quilômetros da cidade de Estreito,
e a gente não viu uma MA, mas sim uma trilha de carro, de atoleiros, de
dificuldade de acesso. Imaginei, então, como é o sofrimento pelo qual
essa população hoje passa no interior, porque essa estrada dá acesso a
São Pedro dos Crentes e são 127 quilômetros até Estreito. Essa é uma
das coisas com a qual a população de Estreito e de São Pedro sonha e
espera do governador Flávio Dino, pois foi uma promessa de campanha.
Eu fui indagado várias vezes: e aí, o governador vai fazer a estrada ou
não vai? E agora eu trago à tribuna esse pedido para que providencie e
dê agilidade para que possa ser feita essa estrada. Você, secretário
Clayton, vamos lá, vamos realizar esse sonho do povo de Estreito, do
povo de São Pedro, para que as promessas sejam feitas e cumpridas no
devido tempo. Obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputada Nina Melo por cinco minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, senhoras e senhores, deputadas e deputados,
senhor Presidente, galeria, imprensa, servidores da Casa. Eu estou
aqui hoje para falar de saúde pública, especificamente no município de
Santa Luzia do Paruá. Tenho recebido inúmeras denúncias, relatos,
queixas de muitos luzienses que estão sofrendo pela falta de saúde
pública naquele município. Desde o fechamento do Hospital Santa
Luzia, que durante mais de 30 anos trabalhou, ofereceu serviço, saúde
pública de qualidade e agora fechado. Que Postos de Saúde vêm sendo
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adaptados sem a menor infraestrutura, sem a menor condição de
funcionamento para atender toda essa população. E eu quero
demonstrar aqui a minha indignação por essa situação estar sendo
ocorrida. Quero solicitar ao secretário de Saúde que urgentemente vá
àquele município levando uma força-tarefa para resolver esse problema.
Tenho relatos, caros colegas, deputado Antônio Pereira, V. Exa que é
médico, de mães de família tendo seus filhos sentados em cadeiras,
pacientes graves sentados tomando medicação venosa por falta de
maca, por falta de estrutura nesses hospitais. E o segundo ponto a ser
relatado hoje, nesta manhã, é o hospital do Estado que desde 2015 está
com sua obra parada ou praticamente parada. Solicito ao secretário de
Saúde que dê celeridade a essa obra estrutural tão importante para
aquela região, tanto para o município de Santa Luzia do Paruá quanto
para todos os municípios daquela região da BR. Não posso aceitar a
saúde pública ser tratada com tamanho descaso, o povo de Santa Luzia
do Paruá não merece. E registro aqui esta minha indignação. Solicito ao
secretário, faço essas duas solicitações ao secretário de Saúde e desejo
que ele resolva, o quanto antes, o hospital do Estado e a questão da
falta de hospital no município de Santa Luzia do Paruá que sempre
atendeu não só a sua população como a todos os municípios
circunvizinhos. E aquela população não merece. Deixo aqui este
desabafo. E mudando completamente de assunto quero parabenizar
todas as mulheres pelo dia de amanhã, dia 8 de março, onde nós
comemoramos O Dia Internacional da Mulher. Mais um ano de lutas e
conquistas, mais um ano e mais muitos anos virão porque a luta continua
e quero me juntar a todas vocês, caras mulheres. Pela atenção, obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
difunde as nossas ações no parlamento estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
ocupo a tribuna na manhã desta terça-feira para trazer relatos do temor
da população. Eu tenho ocupado nos últimos dois anos e dois meses
nesta Casa em defesa da segurança pública. Quando falo de segurança
pública, eu falo nas duas vertentes, segurança pública da população e
de qualidade de vida, garantias de direitos para os agentes de segurança
pública: policiais civis, militares. Então com a preocupação com as
duas vertentes, segurança pública da população e qualidade de vida,
garantia para os agentes de segurança pública. Na manhã de hoje, eu
quero pautar o meu pronunciamento em defesa da população do Estado
do Maranhão, principalmente da região Metropolitana. Senhor
Presidente, a população está sobressaltada, sobressaltada e está sendo
assaltada. No mês de fevereiro, Deputado Antônio Pereira, foram 260
carros roubados e furtados na região metropolitana, um absurdo. Eu
tomei um susto no último final de semana, observando em alguns
grupos de WhatsApp que eu participo, do relato de algumas pessoas
mandando print, mandando placa de carros que haviam sido furtados
ou roubados. Eu passei a monitorar. Inclusive, fiz algumas ligações,
liguei para oito pessoas para confirmar a veracidade. Uma delas,
inclusive, das informações sendo divulgadas por um promotor de justiça
em um dos grupos. E me chamou a atenção a grande quantidade de
veículos furtados ou roubados. E eu passei a monitorar e fiz algumas
ligações, fiz nove ligações. Na nona ligação eu captei a denúncia, captei
o pedido de socorro, o clamor em um grupo de WhatsApp de Imperatriz,
mas chamava atenção para um roubo em São Luís. E a pessoa se
identificava como Paulo Geovane, que havia ficado refém dentro de
casa desde as 16 horas. Os meliantes, os marginais levaram tudo de
dentro da casa dele e levaram um Honda Civic. Senhoras e senhores,
antes a população se escondia dentro de casa, porque pelo menos era
um lugar seguro, um local seguro. Hoje nem isso. Os marginais estão
entrando nas casas, invadindo as casas, levando os bens, levando os

pertences. É um absurdo, senhoras e senhores, a quantidade de assaltos
nos ônibus em São Luís. E agora essa nova modalidade. Uma modalidade
que tem crescido, que tem aumentado e que tem assustado a todos.
Solicito do governador do Estado, solicito do secretário de Segurança
Pública sensibilidade, atenção e ações enérgicas. Senhoras e senhores,
eu pergunto a V. Exas, pergunto aos meus pares quando vai cessar?
Quando vai parar? Quando entrarem na casa de um deputado estadual,
levarem tudo de dentro da casa de um deputado estadual? Levarem o
carro do deputado estadual? Entrarem na casa do governador? Na casa
do secretário de Segurança Pública? Claro que não, porque não vão
conseguir adentrar na casa do governador e nem na casa do secretário,
mas a população está à mercê dos marginais. E são assim médicos,
advogados, jornalistas, motoristas de ônibus, trabalhadores, homens e
mulheres de bem. A população está sobressaltada. Na manhã de hoje
solicito do Governo do Estado e do secretário de Segurança Pública
uma ação enérgica, foram mais de 260 roubos e furtos de veículos. A
pessoa está chegando em casa e é abordada, tem que dar a volta no
quarteirão para saber se não tem ninguém próximo, mesmo assim a
pessoa está sendo monitorada, seguida, vigiada, perseguida. Solicito
na manhã de hoje a sensibilidade do Governo do Estado e do secretário
de Segurança Pública, e ações enérgicas, a população não aguenta mais,
a população está sobressaltada. Se alguns dos senhores não tomaram
noção, percepção do grave problema, só no mês de fevereiro foram 260
roubos e furtos de veículos. Senhoras e senhores, é um absurdo,
precisamos fazer alguma coisa. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
Presidente, hoje na reunião da Comissão de Constituição e Justiça,
pela manhã, da qual faço parte como membro titular. Foi apresentada
na Ordem do Dia a Medida Provisória n.º 230/2017, que altera o Estatuto
do Magistério e que dispõe também sobre o vencimento dos
professores, do reajuste dos professores agora para o ano de 2017,
deputado Antônio Pereira, e pedi vista desta Medida Provisória, V.
Exa também que faz parte da CCJ e estava lá, para que possamos,
deputado Antônio Pereira, debater de forma mais profunda esse tema.
Um tema que já foi objeto de audiência pública nesta Casa por parte
dos educadores estaduais e aqui eu quero registrar a presença na audiência
pública do deputado Wellington do Curso, do deputado Max Barros
que se faziam presentes na audiência pública e que por unanimidade
foi decidido, deputado Antônio Pereira, que o reajuste a ser aplicado
pelo Governo do Estado deve incidir sobre o vencimento e não sobre a
gratificação como está na forma original da Medida Provisória. Isso se
dá por um motivo muito simples, deputado Antônio Pereira, porque
se nós aprovarmos a Medida Provisória da forma como o governo
mandou para cá, todos os benefícios incidentes sobre os vencimentos
dos professores da rede estadual não serão levados em consideração
nesse percentual: as titulações, as gratificações por educação especial.
Um lado que também é jurídico, o Artigo 32 do Estatuto do Magistério
é muito claro quando diz que a data base para o reajuste é 1º de janeiro
e qualquer valor a ser reajustado deverá incidir sobre o vencimento. A
medida provisória, em nenhum momento, revogou o Artigo 32 do
Estatuto do Magistério. Portanto, eu quero pedir a cada membro da
Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que pedi vistas da Mediada
Provisória nº 230, que nós possamos debater essa matéria com maior
profundidade até a próxima sessão da terça-feira que vem para, quem
sabe, chegarmos a um consenso e podermos na verdade, deputado
Wellington do Curso, aprovar com as alterações que foram sugeridas
pelos professores da rede estadual de ensino. Eu não quero acreditar
que esta Casa irá rasgar o Estatuto do Magistério. Eu não quero acreditar
que esta Casa irá contra a vontade dos professores da rede estadual de
ensino. Eu não quero acreditar que esta Casa irá suprimir direitos que
foram garantidos arduamente após uma longa luta e consolidados no
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Estatuto do Magistério. Fica, portanto, o registro, Senhor Presidente,
de que, na próxima terça-feira, na próxima sessão da Comissão de
Constituição e Justiça, eu já apresentarei, através de um substitutivo,
as sugestões propostas pelos professores da rede estadual de ensino
para que esta Casa possa aperfeiçoar e fazer com que essa medida
provisória esteja de acordo com os anseios e, mais do que isso, que
sejam garantidos os direitos dos professores estabelecidos no Estatuto
do Magistério. Era o que eu tinha a relatar, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente
Othelino Neto, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputados,
imprensa, galeria, internautas e todos que nos acompanham através da
TV Assembleia, o nosso cordial bom dia. Ontem eu iniciei o nosso
pronunciamento falando sobre nossa agenda do final de semana, do
feriado, percorrendo os municípios. Sempre faço questão de estar não
só nas sedes dos municípios, mas também nos povoados por conta das
demandas que nós colhemos nos municípios maranhenses. Nós focamos
no setor produtivo do Estado, na necessidade de poder encaminhar
projetos para o fortalecimento da agricultura familiar principalmente,
até porque por onde nós andamos o Maranhão é muito rico de mão de
obra e de disponibilidade de recursos naturais. Nós temos terras férteis,
temos água, reunimos todas as condições para fortalecer esse segmento,
esse setor da economia do nosso Estado que é da agricultura. Nesse
sentido nós hoje, pela manhã, proveniente das nossas andanças, das
nossas idas aos municípios, aos povoados e no nosso diálogo com os
agricultores, nós estivemos reunidos com a superintendente regional
do Maranhão da Conab, a senhora Dulcileide de Jesus Costa Cutrim,
junto com a sua equipe técnica, debatendo esse tema importante,
buscando na Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento,
buscando justamente projetos para o fortalecimento da agricultura no
estado do Maranhão. Dialogando com a superintendente, nós falamos
sobre o PAA, que é o Projeto de Aquisição de Alimento, um projeto
muito importante que fortalece a agricultura, que compra a produção
do agricultor familiar e, ao mesmo tempo, faz a doação daquilo que
compra e quem doa é a própria Associação da Colônia de Pescadores,
a entidade que ali vai ser beneficiada por este programa. Nós queremos
fortalecer essa iniciativa no estado do Maranhão, não só essa como
também da subversão do coco babaçu. Para nossa surpresa e para a
nossa felicidade, o Maranhão já aplica mais de quatro milhões na
subversão do babaçu no estado. Entre os estados da federação, o
Maranhão se destaca, é o primeiro lugar na aplicação da subversão do
coco babaçu pelas quebradeiras de coco. E nós queremos que o Maranhão
se torne o primeiro lugar na aplicação dos recursos do PAA, que é um
projeto importante para o estado do Maranhão, uma vez que vai levar
renda para o agricultor familiar, para o pescador também poder
participar, para as comunidades tradicionais, os quilombolas, enfim,
fortalecer aquele setor que nós acreditamos e apostamos que vai ao
encontro do anseio desta Casa, que é o fortalecimento do estado, da
economia deste estado. Então nós, como deputados, estamos cumprindo
o nosso papel, indo além das atribuições que nos são postas como
atribuições do ofício, mas, acima de tudo, na compreensão de que nós
precisamos ir além, buscar iniciativas como essas, porque são recursos
federias. Inclusive nós vamos formalizar indicação no sentido de
solicitar ao Ministério que possa encaminhar recursos para o Estado
do Maranhão. Nós estamos fazendo na quinta-feira, dia 09, às 14h,
uma reunião envolvendo associações, colônias, sindicatos para poder
justamente dialogar e apresentar aos participantes esta proposta de
projetos que pode ser viabilizada junto às entidades, que pode ser
levada para os municípios maranhenses. Nós temos tudo para fortalecer
este Estado e buscar essa iniciativa, buscar recursos para o Maranhão.
E o nosso compromisso de sair de lá, dessa agenda pela manhã, Senhor
Presidente, já com essa atribuição de buscar o fortalecimento dessa
importante instituição que é a CONAB, que está implantada no

Maranhão e que tem muitos projetos bons para o Estado. Nós temos
que ajudar na fortalecer a economia do Estado através de iniciativas
como essas, fortalecendo nosso trabalhador. E faço essa explanação
aos senhores e senhoras, inclusive, já reforçando e convidando para
essa reunião no dia 09, na quinta-feira, em que nós vamos ter a
oportunidade de estar recebendo dezenas e centenas de trabalhadores
do Estado do Maranhão, representando entidades, vereadores, até
Prefeitos que queiram participar. A CONAB está recebendo estas
iniciativas. Está recebendo projetos. Agora não adianta nós querermos
fortalecer a economia do Estado se nós não tivermos projetos, porque
fortalecimento só vai vir com projetos. E é nesse sentido que nós
buscamos a CONAB, para que possa apresentar aos participantes
dessa reunião essa iniciativa do PAA e, assim, permitir que eles tenham
uma opção. Tenham as condições de levar para as suas bases, para
seus municípios essa importante iniciativa de fortalecimento da
agricultura do Estado do Maranhão. Então quero agradecer a atenção
de todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras e senhores
deputados e deputadas, amigos da imprensa, todos que nos assistem
pela TV Assembleia. Senhor Presidente, eu quero aqui reproduzir uma
postagem feita pelo ex-secretário de Justiça e Administração
Penitenciária do Maranhão e delegado de Polícia Civil, Sebastião Uchoa,
sobre o pensamento dele da PEC da previdência. Ele foi um grande
delegado das causas de defesa dos animais, faz um trabalho
extraordinário em todas as delegacias pelas quais tem passado, foi um
secretário atuante, um secretário que não correu de nenhuma luta na
época que foi secretário da SEJAP, e ele fez uma postagem no
pensamento dele, que eu quero repercutir e quero ler aqui para ficar
registrado e para que todos tomem conhecimento. Diz o delegado
Sebastião Uchoa: “Antes de qualquer análise e colocação para
aprovação desse crime lesa-pátria, que é a PEC da previdência, que
seja instaurada uma CPI no Senado Federal a fim de esclarecer, apontar
e responsabilizar os causadores pretéritos e presentes dos rombos
historicamente realizados na Previdência”. Segue a nota aqui do nosso
delegado Sebastião Uchoa: Tentar nivelar todos os trabalhadores sem
observar as peculiaridades, é igualar os desiguais com os iguais e
estes àqueles. Um absurdo incomensurável. É permitir que no Brasil
seja proibido se aposentar ou fazer planos para aposentadoria. Segue
a postagem do nosso delegado Sebastião Uchoa. Existem atividades
laborais ultrassensíveis, cuja natureza é impossível de se igualar,
sobretudo, pela forma de suas prestações, inclusive servidores públicos
contribuem com 11% em detrimento de inúmeras categorias. Seguindo
o que ele falou na sua postagem. Se querem radicalizar e rasgar a
Constituição sob pretextos até hoje não convincentes e associações à
volta do crescimento econômico e à aprovação dessa PEC, segundo o
delegado, anulem-se todas as aposentadorias concedidas nas regras
atuais, inclusive do senhor Temer e companhia e se deixe à livre
escolha do contribuinte se é ou não vinculado a ela. Ou seja, proceda
à restituição imediata de todas as contribuições já realizadas
independente de regras de transição. No pensamento do Dr. Uchoa:
Penso que essa PEC terá inúmeros artigos inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, senão toda ela. Ou o povo reage ou será
condenado perpetuamente a se calar numa velhice já sem voz e o pior,
sem vida no porvir talvez em menos de sete anos como falsamente
estão divulgando, que a Previdência é o câncer da economia nacional,
quando sabemos que o mesmo é a corrupção nacional. Só não vale
chorar pela vida depois. Delegado Sebastião Uchoa tem todo o meu
respeito, toda a minha consideração e quero que fique registrado nos
Anais da Casa sua postagem na Facebook. Senhor Presidente, era isso
que eu tinha para falar, muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Deputado Alexandre Almeida, por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que
acompanham esta sessão pelo sistema de comunicação da Assembleia.
Senhor Presidente, com muita tristeza eu venho a esta tribuna mostrar
ao Maranhão o que está acontecendo no município de Timon. Irei
agora ler uma nota ao público em geral, nota essa escrita pela jovem
Jéssica Neves, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Aluísio
Azevedo. Essa unidade é uma unidade estadual e olha o que a presidente
do Grêmio emitiu através de uma nota, senhor Presidente: Os alunos
do Centro de Ensino Aluísio Azevedo, em Timon-MA, tendo em vista o
ocorrido no período carnavalesco onde, por falta de vigilantes na
escola, foram roubados os ventiladores e lâmpadas de todas as salas.
Decidiram, por meio do seu Grêmio Estudantil, não assistirem aula
enquanto a Secretaria de Educação do Estado não designar vigilantes
para a referida escola e providenciar a instalação dos itens roubados:
ventiladores e lâmpadas. Decidiram ainda que nos horários das aulas
farão no pátio da escola oficinas culturais, como: danças, músicas,
entre outras. A decisão tomada pelo Grêmio levou em consideração
não haver condições, tanto para o docente quanto para o discente, de
aproveitamento pedagógico mínimo possível. Acreditamos na
sensibilidade dos gestores em atender as reivindicações a fim de que
os alunos não sejam prejudicados mais ainda. Timon, 06 de março de
2017. Assina, Jéssica Neves, presidente do Grêmio Estudantil do
Colégio Aluísio Azevedo. Hoje, senhor Presidente, a faixa que está na
entrada da escola, deputado César Pires, é uma faixa que retrata a
tristeza, a indignação de jovens que querem um futuro melhor, mas
pasmem, a sua unidade escolar não tem condições mínimas para os
professores darem aula e nem para os estudantes aprenderem. Pois os
ventiladores e as lâmpadas foram roubados, pasmem, pela falta de
vigilância. Isso mesmo, a Secretaria Estadual de Educação do Maranhão
não está tendo condições de garantir segurança nas unidades escolares
do estado do Maranhão. E aqui está a placa que os alunos colocaram na
frente da escola com os dizeres: Senhor ladrão, não roube nossa
escola. Queremos estudar. Senhores deputados, senhoras deputadas,
aqui está uma faixa que representa a triste realidade vivida pelos
estudantes timonenses no Centro Educacional Aluísio Azevedo.
Deputado Rogério Cafeteira, V. Exa. na qualidade de líder do governo
precisa tomar as providências urgentes. Presidente Othelino, V. Exa.
na qualidade de Presidente em exercício da Casa do Povo, ouvindo o
depoimento que trago de jovens timonenses, V. Exa precisa intervir
nessa situação. Não queria eu estar aqui, deputado Levi, fazendo esta
leitura, eu queria estar aqui, deputado Levi, comemorando, agradecendo
ao governador pela mudança que ele podia ter feito. Queria eu estar
aqui, deputado Roberto Costa, agradecendo os avanços na educação
que o Governador podia ter feito. E o tempo do verbo é podia, pois,
infelizmente, o tempo está passando. Três anos, três anos é exatamente
o tempo que o atual Governador está conduzindo os destinos do nosso
Estado. E a realidade que nós temos a assistir, a lamentar é exatamente
um governo que não tem competência de garantir segurança para os
estudantes timonenses e, seguramente, em muitos municípios deste
Estado também nós teremos essa realidade triste. Espero... Não é
assim, senhores colegas, que o Maranhão será de todos nós. Não é essa
a mudança que o Maranhão tanto acreditou. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente em Exercício Deputado
Othelino Neto, senhoras e senhores colegas deputados, galeria,
imprensa, povo do Maranhão que nos assiste. Senhor Presidente, no

dia de hoje, inclusive, estou preparando o meu pronunciamento com
relação aos avanços da educação no nosso Estado e, principalmente,
no nosso município de Timon. Quero dizer, inicialmente, que na última
quinta-feira, estive em Caxias participando de uma formatura de 92
novos praças da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que serão
nomeados agora em março, somando-se aí a praticamente mais de mil
novos policiais na rua no estado do Maranhão. Somando-se também a
uma grande leva de policiais que foram nomeados em 2016. E essa é
uma constante do Governo Flávio Dino: colocar policial militar na rua.
Apesar de ser oriundo de um concurso totalmente atrapalhado, um
concurso que ninguém sabe quem passou, quem deixou de passar,
quem é sub judice e quem não é, quem fez mais ponto, quem fez menos
ponto, um concurso totalmente sem eira e nem beira e que se resolveu,
e que este governo está resolvendo. E em muitos casos, muitos alunos
deputado Antônio Pereira, que fizeram a pontuação maior não
conseguiram êxito e outros que conseguiram a pontuação menor via
justiça, conseguiram. Mas o Governo do Estado e a Secretaria de
Segurança Pública já preparam um novo concurso para o ano de 2017.
Quero fazer essa linha de raciocínio e dizer que a Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão, através do governador Flávio Dino,
tem investido incansavelmente na nossa Secretaria e na nossa segurança.
Além disso, soma-se a entrega histórica de mais de 400 viaturas, soma-
se a promoção histórica dos policiais militares. Ou seja, nunca se fez
tanto em tão pouco tempo pela Secretaria de Segurança, pela segurança
pública do nosso Estado. Óbvio que vivemos um problema social
crônico e não é prioridade do Maranhão, é do país. Deputado Wellington
do Curso, não vai ser preciso ser assaltado casa de deputado não, na
minha casa já entraram duas vezes. Agora é um problema social que
temos que enfrentar. E este Governo tem enfrentado, com escola digna,
com os programas sociais que estão ampliando, para que a gente possa
salvar a nossa juventude. Além da educação, outras políticas também
são implementadas corriqueiramente pelo Governo do Estado. A
assistência à Funac, a parceria com as Apacs na recuperação, o grande
trabalho que está sedo feito em Pedrinhas para a recuperação dos
detentos que lá se encontram. Ou seja, nunca se investiu tanto no
sistema de segurança pública como se investe agora. Estou reservando
o meu pronunciamento para mais tarde no Tempo dos Blocos porque
quero falar dos IEMAs, que é a próxima realidade do nosso Estado,
que é a escola em tempo integral profissionalizante. Quero falar das
escolas em tempo integral que estão sendo inauguradas e Timon é
beneficiada. A Escola Jacira de Oliveira e Silva vai funcionar como
escola em tempo integral. Timon também tem o IEMA, que passou
seis anos abandonada a construção. E eu senti muita falta do discurso
do Deputado Alexandre Almeida. Não eu, mas o povo de Timon sentiu
muita falta durante esses quatro anos, dessa voz falar e querer defender
o povo de Timon. Parabéns, Deputado, V. Ex.ª hoje talvez fez um
discurso que há seis anos a população de Timon esperava. Mas não se
preocupe, porque o Deputado Rafael Leitoa já encaminhou o problema
para a Secretaria de Educação e os ventiladores já estão voltando para
Timon e o problema dos vigilantes essa semana será resolvido na
escola Aluísio de Azevedo. Além da presença do Secretário Felipe
Camarão, fazendo uma aula magna para mais uma escola em Timon,
que é a Escola Militar Tiradentes V, que será absolutamente a melhor
escola militar do Estado do Maranhão, porque sei do potencial do
nosso corpo docente, sei do potencial dos nossos alunos e que, com
certeza, Timon ganhará e muito nos avanços da educação. Então, nobre
Deputado, V. Ex.ª está convidado a fazer um pronunciamento também
falando dos avanços na educação em Timon assim que nós tivermos
todos os resultados implementados, as politicas que já estão
implementadas e os resultados colhidos, não vai demorar muito tempo.
Quero dizer, Presidente Othelino Neto, que aqui nesta tribuna fazer
discurso apontando, como fez aqui o discurso do nobre Deputado
Wellington do Curso é muito fácil. Mas enfrentar, investir em políticas
públicas como o Governo do Estado está fazendo é que é outra. Colocar
atitudes para que a gente possa resolver os problemas é outro, é
completamente diferente, Deputado Bira do Pindaré. Esses discursos
fizeram muita falta, mas nós não precisamos de discursos vazios aqui
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na tribuna. Nós precisamos de ações e essas estão sendo tomadas.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente, eu fui citado. Diz o Regimento que eu tenho direito,
então...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre V. Ex.ª não foi ofendido.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
fui citado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Foi citado, mas o Regimento é claro: quando se
trata de ofensa. V. Ex.ª pode utilizar o tempo do seu Bloco logo após
a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente, só para registrar, eu discordo desta interpretação de V.
Ex.ª, pois o Regimento não usa o termo, por exemplo, que V. Ex.ª usou:
“ofendido”. Ele fala citado, então eu fui citado. O colega disse que ele
não tinha visto nenhum pronunciamento meu sobre essas temáticas
quando do mandato primeiro. Eu quero apenas registrar que de fato ele
nem existia na vida pública e por isso que ele não conhecia os meus
discursos que eu aqui fiz na qualidade de deputado...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, o Deputado Alexandre está inscrito no pequeno expediente?
Aqui nesta Casa parece que tem o Regimento Interno da Casa e o
Regimento Interno do Deputado Alexandre. Ele sempre interrompe as
sessões inventando...

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente, eu vou ter o direito de falar ou ele vai ficar me atrapalhando,
eu esperei ele falar o tempo todo e não vou ter direito então a parte que
me garante...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Inscreva-se
no tempo do bloco, deputado, garanta a ordem da sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, peço que evitem a discussão
só para que possamos dar seguimento. Deputado Alexandre, vou ler
para V. Exa. o artigo do Regimento, só para ficar claro. V. Exa. sabe que
de minha parte não tem nenhum objetivo de tolher a palavra de ninguém.
Vamos só esclarecer como estabelece o Regimento para que fique claro
que serão garantidos todos os direitos dos deputados.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Leia,
por favor, então. Eu fico aqui aguardando a leitura do texto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Adiantemos a Ordem do Dia. Vou chamar a
Ordem do Dia e em seguida, deputado Alexandre, vou ler para V. Exa.
e para os demais o artigo do Regimento que trata especificamente
sobre esse tema.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei n.º 234/2016 de autoria do Poder
Executivo (lê). Depende de Parecer das Comissões de Constituição e
Justiça e Cidadania, Administração Pública e Seguridade Social e
Relações de Trabalho. O projeto de Lei nº 232, de autoria do Deputado
Antônio Pereira, também depende de Parecer das Comissões. Eu vou
suspender a sessão para que as Comissões possam emitir os Pareceres
relativos aos dois projetos de Lei. A sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reabertos os trabalhos. Com a palavra, o
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Deputado Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, o Projeto de Lei n.º 234/2016, de autoria do Poder
Executivo, foi aprovado por unanimidade nas comissões competentes.
E o Projeto de Lei n.º 232/2016, de autoria do deputado Antônio
Pereira, também foi aprovado por unanimidade nas comissões
competentes. Encerro aqui, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei n.º 234/2016. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto vai à sanção. Projeto de Lei n.º 232/2016. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto vai à sanção. Requerimentos à deliberação
do Plenário: Requerimento n.º 056/2017, de autoria do deputado
Edilázio Júnior. Ausente. Fica transferido para a próxima sessão, assim
como o Requerimento n.º 057/2017 de autoria do deputado Edilázio
Júnior. Requerimento n.º 062/2017, de autoria do deputado Adriano
Sarney. Ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento
n.º 067/2017, de autoria da deputada Valéria Macedo. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Peço permissão à deputada Valéria Macedo para subscrever
o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Eu
quero lembrar que ainda aguardo o meu direito de me manifestar. Tudo
bem?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tudo bem, deputado Alexandre.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO –
Permitido, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Obrigado, deputada Valéria. Requerimento n.º
069/2017, de autoria do deputado Othelino Neto. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento n.º
064/2017, de autoria do deputado Edilázio Júnior. (lê). Como vota o
deputado Ricardo Rios? Como vota o deputado Zé Inácio?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Indeferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington, Questão de Ordem.
Aproveitando a ausência do deputado Edilázio, quero consultar a Mesa
e consultar V. Ex.ª. se a gente pode requerer, por gentileza, recorrer ao
Plenário por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Acato o recurso, deputado Wellington. Vai ser
incluído na Ordem do Dia o recurso quanto ao indeferimento pela
Mesa do requerimento do deputado Edilázio. Requerimento 068/2017,
de autoria do deputado Ricardo Rios que requer, depois de ouvida a
Mesa, que sejam justificadas as suas faltas nas sessões dos dias 13 a
16 conforme atestado médico. Como vota o deputado Zé Inácio?
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quarta-
feira, 8 de março. Requerimentos nº 073/2017 e nº 074/2017, de autoria
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do deputado Léo Cunha. Requerimentos nº 075/2017 e nº 077/2017, de
autoria dos deputados Ana do Gás e Cabo Campos. Deputado
Alexandre, respondendo a sua indagação. No Artigo 105: estabelece
que o deputado só possa falar nos expressos termos neste Regimento.
Aí elenca as situações, V. Ex.ª deve estar olhando, pode acompanhar aí
pelo seu celular o Regimento, deixa expresso as situações, no inciso 8º
diz: a juízo do Presidente, para contestar a acusação pessoal à própria
conduta, feita durante a discussão ou para contradizer opinião que
lhe for indevidamente atribuída.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente, perfeitamente aí que entra o meu caso. O colega, deputado,
ele fez uma crítica nominal à minha pessoa. E é exatamente para ter o
direito de esclarecer que eu peço o direito, pouco tempo, eu não quero
muito tempo, pouco tempo para esclarecer, e V. Ex.ª tem conduzido
tão bem o dia a dia nesta Casa, que eu quero acreditar que V. Ex.ª não
vai garantir esse direito, de um pouco tempo apenas para esclarecer o
que foi colocado nominalmente sobre a minha pessoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, de fato...

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
garanto a V. Ex.ª que, em dois minutos, eu resolvo essa questão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, de fato, esta Presidência
entende que não houve ofensa, mas V. Ex.ª já tem agora, de imediato,
nós vamos iniciar o Tempo dos Blocos e V. Ex.ª terá oportunidade de
falar pelo seu Bloco, que não precisará ser por dois minutos, ou mesmo
pela Liderança do Bloco a que V. Ex.ª faz parte.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente Deputado Wellington solicita o Grande Expediente,
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso, no Grande
Expediente, por trinta minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, internautas,
telespectadores que acompanham através da TV Assembleia. Senhor
Presidente, eu aproveito já o calor da discussão, deputado Alexandre,
deputado Rafael, na mesma linha também citou meu nome e eu aproveito
a oportunidade para dizer ao deputado Rafael Leitoa, do apreço e
respeito que eu tenho por V. Ex.ª e que V. Ex.ª possa respeitar minha
atuação parlamentar e não fique falando meu nome em vão, rogando
meu nome em vão nesta tribuna, como V. Ex.ª fez inclusive colocando
em questionamento as minhas ações, aqui na Assembleia. Com todo
respeito que eu tenho a V. Ex.ª. Senhor Presidente, tenho quatro assuntos
para tratar, neste Grande Expediente. O primeiro é com relação aos
professores. Nós tivemos uma audiência pública antes do carnaval
presidida pelo deputado Eduardo Braide, estava presente também o
deputado Max Barros, que foi um clamor dos professores, uma
solicitação dos professores e baseado nessa audiência que nós
pudéssemos amadurecer o tema sobre a Medida Provisória nº 230/
2017 do Governo do Estado, fazendo as alterações necessárias a essa
Medida Provisória, e deixamos bem claro o que os professores estão
querendo não só o reajuste das gratificações, mas o reajuste do salário
propriamente dito. Então, essa discussão é bem mais ampla tendo em
vista que o piso salarial, em 2016, não foi contemplado, 2017 já se

passaram dois meses e não foi contemplado ainda. Então, essa discussão
é bem mais ampla e nós temos aí uma pauta importantíssima, são
todos educadores do Estado do Maranhão. Peço a atenção da Comissão
de Educação, peço a atenção da CCJ, na próxima terça-feira, se for o
caso, se for possível também a participação dos professores. Convidar
os professores para participarem da reunião da CCJ, na próxima terça-
feira, para que a gente possa se apropriar do tema, possa se apropriar
da discussão. E, de forma transparente, colocar para a população e
para os educadores o que se passa nesta Casa. Segundo, Senhor
Presidente, amanhã, por volta das 15h, estaremos realizando audiência
pública, na cidade de Barreirinhas, a população solicitou nossa presença,
chegamos na semana passada na cidade de Barreirinhas, infelizmente,
a Prefeitura estava sendo ocupada por manifestantes aprovados no
último concurso, na cidade de Barreirinhas, conquistamos a confiança
dos manifestantes, dos aprovados no concurso, eles desocuparam a
sede da Prefeitura, mas com o compromisso de que realizaríamos uma
audiência pública com o prefeito, secretários, com vereadores,
Ministério Público e Defensoria Pública, Judiciário e assim já o fizemos.
Encaminhamos ofícios a todas as autoridades, confirmamos a presença
dessas autoridades, agradecer ao presidente da Casa, deputado
Othelino, a todo o apoio para essa audiência, desde Gabinete Militar,
Cerimonial, Taquigrafia, TV Assembleia, para que seja realizada. Não
é audiência pública do Deputado Wellington, é audiência pública da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em nome do Deputado
Humberto Coutinho, em nome do vice-presidente Deputado Othelino,
que ora preside esta Casa. Então, agradeço a atenção do Presidente
Othelino em propiciar a realização dessa audiência e todos os meios
para que ela seja realizada, fortalecendo o Parlamento e o Parlamento
indo até a cidade de Barreirinhas. Então, mais uma vez, muito obrigado,
Deputado Othelino. E o convite aos demais pares que se possam fazer
presentes, amanhã, às 15h, na cidade de Barreirinhas. Senhoras e
Senhores, na manhã de hoje, nós falamos da quantidade de assaltos, de
roubos e furtos e de veículos na nossa cidade. Nós apresentamos, na
semana passada, o Projeto de Lei nº 019/2017 que garante a gratuidade
na emissão da segunda via de documentos furtados ou roubados. É
inadmissível, é incompreensível que o cidadão esteja em casa, marginais,
assaltantes, adentrem a sua casa, roubem todos os seus pertences,
televisão, notebook, celulares, levem o seu carro e ele ainda tem que
arcar com a segunda via desses documentos. É inadmissível que você
esteja sendo transportado em um ônibus coletivo em um ônibus de São
Luís, você seja assaltado, levem a sua bolsa, levem seus pertences e
você tenha que arcar pela falta de segurança. Isso vale para todos nós,
vale para o professor, vale para o médico, vale para o advogado, para
o cidadão comum, para o cidadão de bem, é um projeto de Lei de suma
importância. Projeto de Lei nº 019 que garante a gratuidade na emissão
da segunda via de documentos furtados e roubados, já é realidade em
outros Estados. Então, contamos com a sensibilidade da CCJ, contamos
com a sensibilidade dos demais pares para que esse projeto possa ser
aprovado. E hoje trouxemos à baila, hoje trouxemos à discussão da
quantidade de assaltos nos transportes coletivos em São Luís, que
permanecem inalterados, permanecem os mesmos números. Mas
trouxemos também outro número que temos conhecimento através das
redes sociais, principalmente nos grupos de Whatsapp, da quantidade
de roubos e furtos de veículos na nossa capital. Como mencionei no
Pequeno Expediente, fiquei abismado com a quantidade de prints, com
a quantidade de informações circulando nas redes sociais, circulando
principalmente no WhatsApp e passei a monitorar. Liguei para 09
vítimas e constatei, confirmei com todas as 09 vítimas que haviam sido
furtados ou roubados os seus veículos. Isso na região metropolitana,
principalmente na cidade de São Luís, principalmente na capital. Chamou
mais atenção o último telefonema, que já foi na noite de domingo, que
foi o senhor Paulo. Captei essa denúncia, captei esse apelo, essa
solicitação, deputado César Pires, do senhor Paulo em um grupo de
WhatsApp de Imperatriz, que inclusive tem deputados estaduais,
deputados federais, secretários de governo e nesse grupo tinha um
áudio fazendo um apelo, que ele havia ficado refém, desde as 16h e
levaram todos os seus pertences, sendo humilhado, sendo ultrajado,
com a sua esposa, com as suas crianças, traumatizado e levaram o seu
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veículo, um veículo novo, um veículo Honda Civic. E liguei
pessoalmente para ele, confirmei a veracidade dos fatos e estou trazendo
o testemunho, o lamento, o constrangimento, a decepção com a
Segurança Pública do nosso Estado, o clamor, o pedido da população.
Senhoras e senhores, a população está sobressaltada, está sendo
assaltada. Há necessidade de um planejamento de segurança pública
que o estado do Maranhão não tem. Falácias, falácias, falácias, mas a
população necessita de ações, de atitudes e principalmente que resolva.
Não adianta porque a sensação de insegurança permanece diuturnamente
em nosso estado, diuturnamente em nossa capital. Eu fiz o
questionamento, deputado Antônio Pereira, e pergunto novamente:
quando vai cessar? Quando vai parar? Não tem jeito? Vamos ficar
bradando ao vento? Vamos ficar clamando ao vento? Ou somente quando
o deputado estadual tiver sua casa invadida e for assaltado? Já tivemos
o exemplo de um senador. O senador Roberto Rocha teve sua casa
invadida, teve sua casa assaltada. Quando o deputado estadual tiver a
sua casa invadida, a sua casa assaltada? Quando o Governador do
Estado tiver sua casa invadida, sua casa assaltada? Vou precisar tomar
providências quando? Quando assaltarem o Palácio dos Leões? Quando
adentrarem o Palácio dos Leões e levarem pertences do Palácio dos
Leões? Quando então? Não é um pedido meu. Não é um clamor meu.
É um clamor da população. A voz não é minha, a voz é a voz da
população, é um clamor das ruas. A falta de segurança pública é absurda.
Vamos esperar mais quantos médicos, advogados, jornalistas,
radialistas, professores, estudantes, donas de casa serem assaltados,
furtados, roubados? Deputado César Pires, antes a população ficava
trancada em casa, refém da falta de segurança, deputado Alexandre,
mas hoje nem trancada em casa pode ficar. No caso do Paulo, no
Araçagi, os marginais pularam o muro, o fizeram de refém, ele e toda a
sua família, com humilhação, com constrangimento. Pergunte a quem
mora no Araçagi, a população do Araçagi está sobressaltada,
aterrorizada. Deputado César Pires, lembro-me do ano passado que V.
Ex.ª fez um pronunciamento muito duro sobre a chacina que ocorreu
na praia de Panaquatira. Vamos esperar acontecer uma chacina? Vamos
esperar matar uma família ou matar famílias para tomar providências?
Senhoras e senhores, isso é grave, isso é gravíssimo. Solicitamos
audiência pública, solicitamos à Comissão de Segurança Pública desta
Casa. Deputado Alexandre, o projeto da criação e fortalecimento da
Comissão Parlamentar de Segurança Pública, pois do jeito que está não
dá mais. Eu estive, no último final de semana, na cidade de Barreirinhas,
ouvindo a população de Barreirinhas, os aprovados no concurso
público. Deputado Alexandre, pasme! População de São Luís, pasme!
População do Maranhão, pasme! O meliante, o marginal comete algum
delito e é preso em Barreirinhas, deputado Alexandre, fica algemado no
quadriciclo, fica algemado no poste, porque a delegacia está em
péssimas condições. Eu estive na cidade de Paraibano, o Ministério
Público pediu interdição da delegacia. Na cidade de Paraibano, é uma
viatura comunista, é uma viatura socializada, é uma viatura da Polícia
Militar administrada nos termos comunistas, socializada. A viatura
serve, a viatura presta segurança em Paraibano, com mais de 20 mil
habitantes, em Passagem Franca e em Pastos Bons. Ou seja, quando a
viatura sai de Paraibano e vai para Pastos Bons, as duas outras ficam
descobertas. Quando vai para Passagem Franca, da mesma forma. Ou
seja, a falta de segurança no estado do Maranhão. E, senhoras e
senhores, não é de hoje, não é um discurso oportunista. Deputado
Alexandre, só concluir o raciocínio, por gentileza. Não é um discurso
oportunista, pelo contrário. Desde o primeiro dia do mandato, eu
tenho me preocupado com a segurança pública e já falei em duas
vertentes: segurança pública da população e qualidade de vida,
garantindo segurança para os policiais militares e policiais civis. Eu
não vou abrir mão, eu não vou desistir. Quando distribuir o meu panfleto
nas ruas, feiras, mercados, portas de faculdades, eu deixava bem claro
que ia fazer defesa dos professores, da educação, servidores públicos,
policiais militares, policiais civis da segurança pública. E faço essa
defesa nas duas vertentes: segurança pública da população, e segurança,
qualidade de vida, garantia. Senhoras e senhores, o nosso policial militar
vive estressado, é uma carga de trabalho estressante. O policial militar
sai de casa, se despede da esposa, se despede dos filhos, sem saber se

volta vivo para casa. Foi assim no carnaval com uma escala apertada,
foi assim e é assim em todas as escalas. A Polícia Militar, o policial
militar tem uma carga de trabalho diferente dos demais servidores. E é
por isso que estamos também apresentando uma Emenda à Constituição
Federal solicitando apreciação desta Casa, até porque a Assembleia
Legislativa também pode fazer Emenda à Constituição, é bem claro,
com 50%, com metade da Assembleia. Estamos fazendo a apresentação
desse projeto para que seja desvinculado em alguns momentos, inclusive
na Reforma da Previdência que é preciso ser discutida, em alguns
momentos o militar ainda sendo colocado como servidor público federal,
policial militar junto com as Forças Armadas. Então essa é uma ampla
discussão que precisamos travar. Só para concluir, deputado Alexandre,
então apresentamos o Projeto de Lei n.º 019/2017 que garante a
gratuidade na emissão da segunda via de documentos furtados. Senhoras
e senhores, é no mínimo dever de justiça. Por quê? Eu estou pelo
menos contemplando, compensando a falta de segurança, a minha
incompetência em gerir a segurança, mas que o senhor Paulo que teve
a casa invadida por marginais, que teve furtado bens da sua casa, que
teve furtado o seu carro, que foi humilhado, que foi ultrajado, que foi
constrangido, está abalado psicologicamente, que pelo menos a segunda
via dos seus documentos, que sejam gratuitos. É tão simples, é tão
básico, não estamos pedindo nada demais. Além disso, falei de segurança
pública, solicitamos ao Governo do Estado algumas ações, já
implementadas, como a gratificação por apreensão de arma de fogo.
Ideia nossa, projeto nosso executado pelo Governo do Estado um ano
depois. Solicitamos também ao Governo do Estado que pudesse
aparelhar, que pudesse colocar barreiras fixas da polícia. Não tem.
Senhoras e senhores, a Polícia Rodoviária Estadual só atua em São
Luís, só atua na região metropolitana. Precisamos expandir suas ações
para todo o Estado do Maranhão, precisamos colocar barreiras nas
nossas fronteiras, nós não temos e todos vocês são testemunhas, quem
viaja e quem sai de São Luís para Tocantins, Piauí e Ceará, em todas as
nossas fronteiras nós não temos a fiscalização necessária, é deficitária
por parte da Polícia Federal, mas podemos fazer sim por parte da
nossa Polícia Estadual. Deputado Alexandre com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(aparte) – Eu quero parabenizar V. Ex.ª, deputado Wellington, que faz
um resumo das ações que V. Ex.ª já apresentou tanto para discussão
como também aprovação nesta Casa, no sentido de dar uma contribuição
efetiva para a solução de problemas estruturais que a nossa sociedade
vem enfrentando e que, por essa razão, termina promovendo uma vida
sem qualidade a todos os maranhenses. De forma específica, eu quero
até fazer uma crítica à postura do atual governo do estado em relação
ao que ele entende como prioridade. Indiscutivelmente, nós sabemos
que o problema de segurança pública também é a falta de estrutura, ou
seja, quanto mais estruturas nós conseguirmos para a Polícia Militar,
a Polícia Civil de nosso Estado, nós iremos ter então essas duas polícias,
que de fato fazem um trabalho tanto ostensivo como investigativo,
com resultados e índices bem melhores, tendo em vista a quantidade
avassaladora de crimes praticados contra o patrimônio que nós temos
vivido aqui no Estado do Maranhão, furto, roubo. Ou seja, nunca se
teve tanto furto de moto, como nós estamos tendo atualmente. Nunca
tivemos tanto roubo de moto como nós estamos tendo atualmente,
nunca nós tivemos tanto furto e roubo de carros como nós estamos
tendo atualmente. Ou seja, é uma realidade que deixa qualquer cidadão
apreensivo, inseguro e sem condições de sair de casa com a mesma
tranquilidade de poder voltar. E nessa linha, eu ofereci uma contribuição
ao Governo no ano passado da seguinte forma. Eu destinei das minhas
Emendas individuais, que nós temos aqui para aprovar ao orçamento
mais de um milhão e meio praticamente, para equipar, estruturar a
Polícia Militar em alguns municípios. Por exemplo, deste montante
nós destinamos os recursos para a construção da sede da Polícia Militar
em Matões. Nós terminamos o ano de 2016 e o Governo não executou
esta Emenda e, consequentemente, Matões continua sem uma sede
para a Polícia Militar desenvolver o seu trabalho. Da mesma forma
destinamos mais de setecentos mil reais, na verdade, mais de novecentos
mil reais para a aquisição de novas viaturas para o município de Timon.
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Nós fechamos o exercício de 2016 e estas viaturas não foram adquiridas
para o município de Timon. Ou seja, eu não quero mais ouvir ninguém
dizer que segurança pública é prioridade neste atual Governo, pois, se
prioridade fosse, estaria de fato priorizando todas as ações, as indicações
que nós fazemos para melhorar a estrutura da segurança pública em
nosso estado. Eu lamento a postura do governo, mas parabenizo a
postura de V. Ex.ª que, de forma insistente, intransigente, tem
trabalhando para trazer o sentimento que V. Ex.ª tem entendido que o
cidadão maranhense tem vivido. Então, parabéns a V. Ex.ª que cumpre
o seu papel sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, mas trazendo
a realidade dos fatos. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado
Wellington?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Alexandre, V. Ex.ª tem compreendido que não é a voz do
deputado Wellington, mas a voz de 23 mil pessoas que me trouxeram
a esta Casa. Eu fui eleito com quase 23 mil votos, mas a minha voz não
é de 23 mil votos, é de quase sete milhões de habitantes. Sou deputado
estadual do Maranhão e é em todo o estado do Maranhão eu faço a
defesa sempre que posso nas duas vertentes, segurança pública da
população e segurança dos agentes de segurança pública. Não fui eu
quem prometeu, deputado Sousa Neto, a PEC 300. Eu tenho lá no meu
projeto, quando eu entreguei o meu panfletozinho de campanha nas
feiras, mercados de São Luís e conquistei um mandato consciente, pelo
voto consciente, eu já solicitava a atenção do público militar porque eu
ia lutar em defesa, discutir em defesa da aprovação da PEC 300 e de
muitas outras causas em defesas dos militares. Eu já deixei bem claro
que, debaixo de meu terno, existe uma farda; embaixo de meu sapato,
existe um coturno, corre no meu sangue o sangue militar. Durante 15
anos fui sargento do Exército, durante 10 anos no serviço de inteligência,
sou especialista em Inteligência Militar. Há necessidade da atenção do
Poder Público na Inteligência Militar, atenção do poder público, do
governo do estado na Polícia Ostensiva e por isso solicitei, desde o
primeiro ano de mandato, barreiras policiais. Mas creio que o governo
do estado irá se sensibilizar, porque é um bom projeto. Assim como
ele colocou em prática, sem fazer menção ao deputado Wellington, a
gratificação por arma aprendida. Sem falar no Projeto “Sim, eu Posso”,
de alfabetização, que é de autoria do deputado Wellington, sem fazer
menção ao deputado Wellington. Projetos colocados em prática de
autoria do deputado Wellington. Solicitar a sensibilidade do governo
para que ele possa colocar em prática as barreiras fixas da Polícia Civil
e Polícia Militar. Deputado Sousa Neto com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Primeiro
quero parabenizar V. Exa pelo pronunciamento, usar o Grande
Expediente para tratar de um assunto muito preocupante que é a
segurança pública, principalmente aqui no estado do Maranhão. Eu
por 02 anos nesta Casa, V. Exa. tem acompanhado, a gente tem
participado da Comissão de Segurança, a qual começou em 2015 com
certa evolução. Foi aprovada a LOB dos Bombeiros que já havia sido
discutida no governo anterior, mas foi aprovada neste governo e essa
LOB da Polícia Militar que é o sonho de todo policial militar, que é a
certidão de nascimento de ser policial militar. Mas eu queria, deputado
Wellington, pedir que a nossa Comissão de Segurança realmente, que
eu faço parte novamente, que ela não fosse mais motivo de piada entre
os policiais militares do estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pode ter certeza que não será mais, deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Porque
ano passado, eu me lembro, que diversas vezes os próprios policiais
marcavam a audiências na Comissão de Segurança e o Governo do
Estado de maneira truculenta mandava que não houvesse, esvaziava
toda vez a nossa comissão. Tanto que uma vez a gente foi fazer uma
reunião em uma sala aqui e mandaram até um espião, que V. Exa ficou

sabendo depois. Mas quero só lhe dizer e parabenizar, que a gente
mesmo faça esse coro, que eu não fique sozinho naquela tribuna ali só
reclamando sobre a situação dos policiais militares, das perseguições
daqueles presidentes de Associações que já foram transferidos por não
poder brigar por seus direitos, que foram os direitos que o próprio
governador prometeu ainda em campanha, trazer a PEC 300 estadual,
no primeiro dia de governo. Eu fiz a PEC 300 em julho, apresentei, V.
Exa. assinou e mais oito deputados assinaram. É para agradecer e
pedir: vamos batalhar. V. Exa. tem toda uma trajetória na polícia, no
Exército brasileiro. Então que eu não fique falando sozinho aqui, que
na hora em que aconteceu o problema no Espírito Santo, que houve
uma reunião marcada pelas Associações das Esposas aqui em São Luís
do Maranhão. Até o patrulhamento comunista foi dizer que foi uma
coisa minha, que eu estava querendo deflagrar greve aqui. Pelo amor de
Deus, eu jamais faria isso. E tratamento digno aos nossos policiais,
haja vista que teve um jogo no Castelão que V. Exa. tomou ciência do
lanche que foi servido pelos policiais que estavam lá fazendo a segurança.
Parabéns pelo seu pronunciamento e eu quero que a gente continue
nessa luta.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Fazendo referência nessa linha ainda, Deputado Sousa Neto, eu quero
destacar a ausência de campanhas educativas por parte do Governo do
Estado e do DETRAN no período de carnaval. As campanhas que nós
tivemos conhecimento foram de cobrança do IPVA, nós não tivemos
campanhas educativas do DETRAN, no período de carnaval. Para
quem não sabe, nós tivemos aí muitos acidentes nas nossas BR’s e
rodovias estaduais, muitos, inclusive um relato de uma pessoa que
estava saindo da cidade e quase seria assaltado porque teve que reduzir
por conta de alguns buracos e redutores de velocidade e a tentativa de
assalto. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo ao Governo do
Estado, contando com a sensibilidade do Governo do Estado e dizer
que ainda acredito, ainda creio no Secretario de Segurança Pública. O
Secretário Jefferson Portela, já mantivemos contato muitas outras
vezes, quando então eu ainda era sargento do Exército, o Delegado
Jefferson Portela, na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Civil,
em muitas oportunidades, trocamos informações, dados com relação à
Segurança Pública, e a Segurança Pública de forma macro. Ainda creio,
eu ainda acredito na ação que possa ser desenvolvida pelo Secretário
Jefferson Portela. Senhor Presidente, aproveito a oportunidade também
para concluir este meu pronunciamento sobre a segurança pública
fazendo um relato sobre a cidade de Paraibano. Na cidade de Paraibano,
como já falei, uma única viatura que ela presta apoio em duas outras
cidades. Nós temos um caso de uma jovem que foi assassinada em
dezembro com seis tiros no rosto, desferiram seis disparos de arma de
fogo no rosto de uma jovem de dezoito anos, e a população ficou
sobressaltada, a população nem comenta com medo de represálias.
Durante a transferência de presos para a cidade de Balsas três detentos
fugiram nas proximidades da cidade de Paraibano. Um deles tem
aterrorizado a cidade, porque ele cometeu um crime há quatro anos, foi
a júri popular e tem ameaçado a todos que participaram do júri popular,
a todos que foram testemunha. Senhoras deputadas e senhores
deputados, isso é grave, isso é gravíssimo. Deputado Sérgio Frota, V.
Ex.ª que foi vereador, que tem essa sensibilidade da comunidade, que
tem esse trabalho mais próximo na cidade, V. Ex.ª com certeza percebe
e tem ouvido o clamor da população. Não é a voz do Deputado
Wellington, é a voz da população, é a voz das ruas. Homens de bem,
mulheres de bem estão inseguros, estão sobressaltados, pedindo apoio
da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado para que nós
possamos acompanhar, fazer as ações. Ah, o Governo do Estado tem
feito ações? Tem. Estou pedindo mais empenho, ações mais enérgicas
para que possamos também desenvolver, desencadear as ideias dos
deputados. O Deputado Wellington apresentou o projeto sendo da
base do Governo. Hoje, mesmo não sendo da base do Governo, mas é
um projeto bom, acessível, possível de ser realizado, barreiras fixas
nas nossas fronteiras. Deputado Sérgio Frota, se V. Ex.ª viajar daqui
para Teresina, se V. Ex.ª viajar daqui para Parnaíba, daqui para o
Tocantins, V. Ex.ª não é parado em nenhuma blitz, em nenhuma barreira.
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Ah, mas existem barreiras e blitz em São Luís para rebocar carros para
o pátio da Vip Leilões! Inclusive é um tema de uma discussão que
travaremos também em uma audiência pública com as pessoas
envolvidas, sobre as apreensões de veículos por parte da Prefeitura de
São Luís e por parte do governo do estado do Maranhão. Então mais
uma fica aqui o nosso apelo para a Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa, a fim de que possa apreciar, em caráter de urgência, o
Projeto de Lei nº 019/2017 que garante a gratuidade na emissão da
segunda via de documentos furtados ou roubados. Era o que tinha para
o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, vou abrir o Tempo dos Blocos, mas eu já pediria pela
liderança do governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério Cafeteira, pela liderança do
governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu fiquei até agora para ouvir atentamente o
pronunciamento do deputado Wellington. Iria até lhe pedir um aparte,
deputado, tenho certeza de que iria me conceder, mas não quis lhe
atrapalhar no seu tempo. No entanto, queria pontuar algumas afirmações
feitas por V. Ex.ª porque tenho certeza de que não é proposital o seu
equívoco. A região de Paraibano é a região, deputado, onde eu sou mais
votado em duas eleições, Médio Sertão, e o 6º Comando, é comandado
pelo Tenente-Coronel Emerson, que lhe digo e V. Ex.ª como tem ido
bastante a Paraibano, faça uma visita a ele, eu tenho certeza de que V.
Ex.ª vai gostar muito, é uma pessoa de bem, um profissional do mais
alto gabarito. E eu queria lhe esclarecer sobre a questão das viaturas,
que eu já sabia, mas liguei para ele para confirmar, na região todos os
municípios, deputado, têm viatura exclusiva, a de Paraibano inclusive
é uma Palio Weekend, a caminhonete que V. Ex.ª falou que faz cobertura
em outros municípios, é uma Blazer, que é da unidade tática de cidades,
que é uma unidade, deputado, pra combater assalto explosão aos
bancos. Então, aqui eu queria deixar registrado que não existe nenhum
dos municípios da região que não tem uma viatura exclusiva. Então, só
para rebater a questão que V. Ex.ª falou da viatura comunitária. Sobre
as palavras, infelizmente, não está mais presente o deputado Alexandre
Almeida, que fala de forma genérica sem especificar a questão, deputado
Levi, de segurança e de investimento. Eu acho que o deputado Alexandre
Almeida está com a memória um pouco enfraquecida, deputado Rafael
Leitoa, porque é por meio de emenda dele, atendida pelo governo, foi
colocado o sistema de monitoramento, no município de Timon,
importante para a segurança pública de lá, mas não sei por qual motivo
o deputado preferiu esquecer essa parte. Um milhão e meio, deputado
Levi Pontes, foi aplicado lá, indicação do deputado Alexandre Almeida.
De parabéns o deputado e de parabéns o governo. Mas é difícil você
debater com uma pessoa que não quer ver. V. Ex.ª pode tecer críticas,
deputado Wellington, como V. Ex.ª aqui fez, apontar falhas que sempre
existirão, mas V. Ex.ª fechar os olhos! E o deputado Alexandre Almeida
me chega aqui e dizer que o governo não investe em segurança! Olha,
nos últimos tempos, nenhum governo investiu tanto como o atual,
tanto que o Maranhão tinha a pior relação per capta de policial em
relação aos cidadãos. Agora mesmo, nessa semana, houve a formatura
de mais de 465 policiais, deputado Levi, que estão indo para as ruas. É
óbvio que a solução não acontece da noite para o dia, mas daí se colocar
uma questão de falta de prioridade como se o governo não tivesse
prioridade na educação. As nossas prioridades são: educação, saúde e
segurança. Eu acho que no mínimo é querer tampar o sol com a peneira.
Eu acho que a eleição ainda está um pouco longe para a gente utilizar a
tribuna aqui como palanque. No que diz respeito, deputado Wellington,
à questão dos professores, amanhã com mais tempo eu gostaria de
voltar a este assunto da MP, até porque eu sinto estranhamente,
deputado Levi, que o governo faz um gesto grandioso, muito positivo
para a classe de professores, de educação e se coloca na defensiva,

quando isso não pode ocorrer, Deputado Levi. Eu vou fazer aqui uma
leitura rápida de alguns pontos importantes dessa Medida Provisória
e aqui eu queria lhe falar mais uma coisa: essa Medida Provisória, esse
aumento, Deputado Levi, essa medida, Deputado Levi, ela foi debatida
nas Assembleias nas 19 regionais. Lá, sim, é foro legítimo para essa
discussão, e no tempo adequado. Eu não vi os deputados que hoje
criticam, um deputado que critica aqui, e que hoje fez uma audiência
pública com a chapa dos derrotados no sindicato, eu não vi esse
deputado se preocupar com isso, em janeiro, quando foi debatido nas
19 regionais, das 19, Deputado Levi, Deputado Rafael, duas não tiveram
quórum para deliberar. Das 17, 12 aprovaram. E aqui, Senhor Presidente,
se me permitir, eu ou fazer uma leitura rápida e amanhã gostaria que a
gente se aprofundasse  nesse debate. Os três pontos principais: reajuste
aos professores contratados. O Governador já havia concedido reajuste
a eles no ano de 2015 e agora estamos concedendo outro reajuste para
professores contratados dividido em duas etapas: uma de ata com
efeito retroativo a primeiro de janeiro, como manda a lei, elevando o
salário dos professores contratados para o piso nacional de 2.149, e,
em maio, esses mesmos professores receberão acréscimo salarial que
totalizará no mês de maio 8% de reajuste aos professores contratados.
Então, nós fizemos um reajuste no vencimento elevando o piso e aí
daremos um aumento de mais 8% agora. O segundo, diz respeito aos
professores I e II, e aos especialistas em educação, que são
aproximadamente mil educadores, Deputado Levi. Aqui é importante
que a gente saliente que na remuneração final, que é vencimento mais
GAM e todos os professores têm, esses professores vão receber acima
do piso, desculpem, já recebem acima do piso. Mas o governador
determinou que o vencimento base fosse aumentado. No nível de
professor I todos promovidos até a última referência. Os professores
II também foram promovidos até a última referência, assim como os
especialistas na educação I. Com essa promoção, todos estão ganhando
acima do piso nacional, inclusive no vencimento. Aí não entra,
Deputado Levi, a GAM. E o terceiro ponto importante, diz respeito
ao aumento salarial, todos os professores receberão aumento salarial
de 8%, inclusive todos que eu já falei anteriormente. Lembrando que a
remuneração é vencimento mais GAM. O governo elevou os percentuais
de todas as GAMs, de todos os educadores do Estado, e todos receberão
na sua remuneração de 8% acima até do índice, Deputado Levi, que era
proposto pelo Sindicato que era de 7% e que era pleiteado pela categoria.
Isso é inédito, nenhum Estado da Federação fez isso, isso é importante
que fique e seja ressaltado: nenhum estado do Brasil fez isso. Todos
fizeram reajuste para receber, para quem recebia abaixo do piso, o
Maranhão foi o único que deu aumento. Sendo que esse reajuste de
8%, foram 4 agora em fevereiro. Os professores já receberam no dia
24, Deputado Levi, Deputado Bira. E a outra etapa, os outros 4%
serão feitos em maio. De forma que não há nenhum prejuízo. E eu
queria falar, porque um deputado falou há pouco. Não foi o Deputado
Wellington, foi o Deputado Eduardo Braide, que no Pequeno Expediente
citou a questão de alteração do Estatuto do Magistério. A extinção de
cargo era o que ele se referia, o próprio Estatuto já prevê isso, quando
disse que cargos estão extintos a vagar. O que quer dizer isso? No
momento em que os professores que ocupam essas funções se
aposentarem, Deputado Levi, essas vagas não mais serão preenchidas.
Isso já estava, não existe nenhum mudança. Então, presidente, eu gradeço
pela sua compreensão, mas é importante, Deputado Wellington, que a
gente entre nesse debate. Agora a questão dos professores, sem dúvida
nenhuma, foi um grande avanço. E com grande sacrifício que o Governo
do Estado fez, pode conceder esse aumento. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco parlamentar Democrático. Deputado
Vinícius Louro, por oito minutos, com apartes. Deputado Wellington,
pois não. V. Ex.ª utiliza após o Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
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funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para pedir ao secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
que possa de, forma atenciosa, cobrar a empresa que está fazendo
manutenção da estrada que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga,
que faça uma operação efetiva nesse momento de período chuvoso. É
uma estrada de 27 km de piçarra, onde a empresa está fazendo um
serviço de manutenção da estrada de piçarra, mas nas subidas, Senhor
Presidente, no lugar deles estarem colocando mais piçarra para que
possa ter realmente uma sustentação e os carros não virem a deslizarem
ou atolarem, eles estão fazendo só um serviço de raspagem, e esse
serviço vai tirando aquela camada de piçarra que já tem ali na via, e vai
ficando barro. Isso está impossibilitando que ônibus escolares do
município de Trizidela do Vale trafeguem para buscar os alunos para
estudarem. E muito preocupado, o prefeito Fred Maia, nos procurou
e eu fiquei de vir a pedir, a cobrar que esse serviço possa ser feito com
mais efetividade. O secretário de Infraestrutura esteve nesta Casa onde
também foi cobrado pelo deputado Vinícius Louro, tanto a estrada de
Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga, como a manutenção da estrada
de Pedreiras a Joselândia, e a recuperação também da estrada do Cariri,
que liga Esperantinópolis ao povoado Cariri, no município de Igarapé
Grande. E eu peço de forma atenciosa onde isso, deputado Levi, eu já
venho cobrando há muito tempo sobre a questão do asfalto, eu acho
até para que acabe esse problema de piçarra, é um trecho só de 27
quilômetros, então que o governador possa olhar com carinho e
realmente efetivar essa obra e asfaltar o trecho que liga Trizidela do
Vale a São Luís Gonzaga, haja vista que já houve o tapa-buraco de São
Luiz Gonzaga até a BR. Mas isso vai diminuir porque o governo do
estado já fazendo a estrada de São Raimundo do Doca Bezerra até
Barra do Corda, ligando o sul do Maranhão ao norte e também pegando
esse trecho de 27 quilômetros, o que vai diminuir mais de 200
quilômetros ligando o sul do Maranhão ao norte, concretizando a rota
da soja, possibilitando a economia rodoviária tanto para os donos de
carretas como também para os empresários da soja. Então eu quero
aqui pedir ao secretário que possa ver com carinho e possa já fazer
uma força-tarefa nessa estrada que liga Trizidela do Vale a São Luiz
Gonzaga para que não deixe atolar nenhum tipo de veículo naquela
extensão. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Bloco Parlamentar Democrático, deputado Alexandre
Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, eu volto a esta tribuna e quero
inclusive agradecer a compreensão do deputado Wellington do Curso
que cedeu o seu tempo da liderança para que eu pudesse aqui me
manifestar. Eu venho agora, Senhor Presidente, fazer um repúdio a
uma prática de alguns colegas que, não tendo capacidade de enfrentar
um debate, tenta desqualificar quem aqui traz informações importantes
para o conhecimento da sociedade. Olha, quando ainda no Pequeno
Expediente eu trouxe a realidade que os estudantes da rede estadual de
educação do Maranhão estão enfrentando lá em Timon, é porque eu
entendo que aqueles jovens precisam que esta Casa conheça a sua
realidade nua e crua. Eu não quero acreditar, deputado Bira, que essa
seja uma postura diante da qual devemos fazer vista grossa. Senão,
vejamos: o problema da falta de vigilância nas escolas de Timon não é
de hoje, não é um fato isolado. Eu aqui trouxe uma manifestação de
estudantes que fizeram, agora há pouco após o carnaval, mas eu posso
facilmente aqui, deputado Inácio, V. Exa que tem agora a missão de
presidir esta Casa, estou aqui, por exemplo, com uma matéria do dia
16/06/2016, que fala: Com medo, servidores de escolas cruzam os
braços. E vem aqui na matéria: Timon. Os gestores e professores da
escola Centro Educacional José Ribamar Elouf, no município de Timon,
cruzaram os braços desde o último dia 14. Eles cansaram de serem
vítimas dos constantes assaltos devido a falta de segurança pública.
Os alunos também acabam sendo alvo dos criminosos que aproveitam
a falta de vigilantes para agir. Segundo relatos da comunidade os
assaltantes tomam os celulares e até veículos, além de levar o medo

para dentro das salas de aula, com ameaças pinchadas nas paredes.
Os servidores elaboram um relatório elencando a sequência de ações
criminosas. Apenas nesta última semana do dia 05 ao dia 10 de junho
de 2016, a escola foi invadida várias vezes, oportunidades nas quais
levaram ventiladores, roteadores, gás de cozinha, celulares, etc. Além
dos furtos materiais, ameaças foram lançadas acerca das vidas.
Aponta o documento. Isso no dia 16 de junho de 2016. Uma unidade
escolar, que é diferente da unidade escolar que eu aqui relatei. Na
mesma linha, está o blog do Elias Lacerda que também repercutiu esse
problema em Timon. “Sem vigilantes, escolas do estado seguem sendo
roubadas em Timon”. Ora, na qualidade de deputado estadual, de
representante da população maranhense, consequentemente do povo
timonense, eu tenho a responsabilidade de trazer esta realidade que
nós estamos vivendo. Agora o colega, querendo cumprir o seu papel de
advogar a todo custo a favor do governo, fica me agredindo, fica criando
desconforto. Essa não é a melhor defesa. Vamos enfrentar a problemática
de fato como ela está se apresentando. O que é que está acontecendo?
A licitação ainda não foi concluída? O contrato ainda não foi concluído?
Tem algum problema financeiro? Enfim. Não. Os advogados do governo
querem a todo custo desqualificar quem aqui traz a realidade da
população maranhense, da população timonense. Por isso, Senhor
Presidente, eu cuidei de fazer esse repúdio. Não é dessa forma que a
gente vai contribuir para uma sociedade melhor. Quando eu
indignadamente trouxe esta realidade vivida pelos jovens, eu quero de
fato é uma solução, não quero ficar aqui, de alguma maneira, remoendo
um problema que já faz um ano, até, por exemplo, considero o Secretário
de Educação um quadro qualificado do governo, o Secretário Filipe
Camarão, diga-se de passagem, é um Secretario qualificado que eu
inclusive tenho na cota dos melhores Secretários deste governo, esta é
uma realidade que até agora a Secretaria de Educação não conseguiu dar
uma solução. Por isso, eu venho lamentar, venho dizer que não é
desqualificando nenhum colega que a gente vai ter uma defesa adequada.
Por isso, Senhor Presidente, Deputado Inácio, repito, V. Exa. que, de
alguma forma, tem a missão de presidir ainda esta sessão. Quero
agradecer a oportunidade e lamentar, mais uma vez, em nome do povo
timonense, em nome dos jovens que estudam na Unidade Escolar Aluísio
Azevedo, esta Unidade que conheço desde quando tenho 2 anos de
idade, pois ela fica ao lado da casa da minha mãe, e todos nós sabemos
a importância que esse centro educacional tem para o município de
Timon, e é triste ver hoje, na entrada deste Centro Educacional uma
placa colocada pelos estudantes fazendo um apelo ao ladrão, que não
pratique mais o crime na escola tão somente porque a escola não
consegue ter uma vigilância necessária de garantir segurança aos
estudantes, aos professores, aos servidores que no dia a dia é quem de
fato contribui para uma sociedade melhor. Senhor Presidente, muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Concedo a palavra ao deputado Wellington do Curso,
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pela ordem,
Deputado Presidente Zé Inácio, o Deputado Alexandre estava pela
liderança do bloco, agora V. Ex.ª deve chamar o Bloco Unidos pelo
Maranhão. Já foi utilizada a liderança do bloco anterior.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Já
estou aqui. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, imprensa que
acompanha os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, internautas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Wellington, fazendo uma pequena correção,
primeiro, dar o tempo ao Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - V.
Ex.ª vai garantir quórum e garantir presença, o Senhor vai garantir, não
é?
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Sim, vou garantir a sua fala.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Por gentileza, V. Exa. me garanta aí que eu quero trabalhar, arrocha aí.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - V. Ex.ª vai abrir mão da...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
Deputado Wellington já está aqui, vamos ganhar tempo, deixa eu falar,
por gentileza. O Deputado Wellington já está aqui...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - O deputado Alexandre já falou pela liderança. V. Exa. vai
falar pelo tempo do Partido. Só que primeiro tem que falar o Bloco
Unidos pelo Maranhão e em seguida o deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Já
estou aqui. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Wellington, por favor, nos permita colocar
ordem na Casa. Ainda que nós estejamos descumprindo o Regimento
neste momento, que não tem o quórum mínimo, mas nós estamos
garantindo a sua fala. Só que vou passar a direção dos trabalhos ao
deputado Rafael para eu usar a tribuna pelo nosso Bloco Unidos pelo
Maranhão. Em seguida V. Exa fala.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pela autoridade do cargo que V. Exa está exercendo na manhã de hoje,
como Presidente desta Casa, V. Exa garante a minha fala logo após, não
é? Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Pelo Bloco Unidos pelo Maranhão, deputado Zé
Inácio, por 10 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, o que me traz a esta tribuna, mais uma
vez, é para fazer um relato bem rápido, bem breve a respeito do VI
Congresso Nacional do PT, que se realizará nos dias 01, 02 e 03 de
junho e que renovará a direção do PT, em nível nacional. Neste mesmo
momento aproveito a oportunidade para dizer que ontem encerraram
os prazos para as inscrições de chapa, em nível nacional, chapas que
foram registradas para renovar as direções do Partido nos municípios,
assim como também o prazo para registro de chapa estadual que vai
concorrer a Direção Estadual do Partido. E quero simplesmente destacar
o apoio que tivemos para garantir o nosso registro de chapa, a Chapa
“Por um Maranhão justo para todos e para Lula”, que tem na nossa
pessoa o candidato a presidente com o apoio de várias lideranças do
Estado, principalmente eu destaco aqui o nosso companheiro Raimundo
Monteiro, que é o Presidente do partido, o nosso candidato a Presidente
Municipal, Fernando Magalhães, uma liderança, um dos fundadores
da CUT, que é o nosso candidato a Presidente de São Luís e nos apoia
em nível estadual e várias outras lideranças que, em outro momento, eu
vou ter a oportunidade de destacar, mas em razão do adiantar da hora,
eu me reservo simplesmente, Deputado Wellington, para fazer esse
que é um importante registro, nossa chapa tem no seu registro mais de
quase 500 filiados de quase 150 município do Estado do Maranhão e
nós pretendemos fazer uma disputa dentro da democracia que o partido
vem trabalhando ao longo dos anos, mas também aproveito para
destacar as outras chapas que foram registradas, a Chapa do
companheiro Paulo Romão, que será candidato a presidente, a partir
de uma fusão com a chapa do companheiro Márcio Jardim, candidato
a presidente o Eri, também candidato a presidente, a chapa do Francimar,

a chapa do Augusto Lobato e a nossa chapa do Deputado Zé Inácio.
Muito Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Pelo Bloco Parlamentar Independente, deputado
Wellington do Curso. Deputado Wellington, só para registrar, o
deputado Rafael Leitoa não faltou com o respeito a V. Exa. Teci uma
crítica, opinião pessoal e acredito que sua imunidade parlamentar não
atinja as críticas. Fiz uma crítica e como todos nós políticos e em uma
casa de debates somos sujeitos a receber críticas. Se V. Exa, obviamente,
não deve ter gostado, é um direito seu, mas também é um direito meu
fazer uma crítica seja à sua atuação, seja ao seu trabalho, seja a qualquer
proposição. Não ofendi a sua pessoa, mas sim a forma como V. Exa.
coloca os pronunciamentos. E com respeito a V. Exa. que tenho também
não vou encerrar a sessão, apesar de ter apenas três parlamentares,
para que V. Exa. possa usar o tempo do Bloco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais deputados, galeria,
imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia
Legislativa. Em primeiro lugar, deputado Rafael Leitoa, ofensa à honra
é objetiva e é subjetiva, e ofensa à honra de forma subjetiva, como V.
Exa fez algumas observações com relação à atuação parlamentar. Mas
como eu falei, eu ainda continuo nutrindo, mantendo respeito a V. Exa.
Senhoras e senhores, trago à tribuna desta Casa, na manhã desta terça-
feira, uma grave denúncia pautada por alunos da Universidade Federal
do Maranhão, já publicada em algumas redes sociais. E hoje alunos
ocuparam a Reitoria da Universidade Federal do Maranhão. O que os
alunos pleiteiam? Os alunos têm questionado a forma de ocupação das
vagas ociosas pela Universidade Federal do Maranhão. E os alunos
também reclamam da falta de transparência por parte da Universidade
Federal do Maranhão. A universidade emitiu inclusive uma nota, essa
nota é rebatida pelos alunos, pelos acadêmicos que pleiteiam essas
vagas ociosas. Senhor Presidente, senhoras e senhores, população do
Maranhão que nos acompanha através da TV Assembleia, em momento
algum estou fazendo juízo de valor, mas estou utilizando a tribuna
desta Casa, ocupando a tribuna desta Casa em defesa dos alunos, em
defesa daqueles que pleiteiam uma vaga de Medicina na Universidade
Federal do Maranhão em todos os Campi. E faço referência também a
um projeto que estamos defendendo que é o sistema de cotas, com uma
bonificação para quem é do estado do Maranhão para que essas vagas
não fiquem ociosas, para que essas vagas sejam ocupadas efetivamente
por maranhenses. Faço inclusive uma referência elogiosa ao jovem
Mateus Carvalho, aluno do Curso Wellington, estudante de escola
pública. Vejam que é difícil conquistar uma vaga para Medicina alunos
de escolas particulares, imaginem alunos de escola pública, e o jovem
Mateus, um aluno de escola pública conquistou uma vaga para Medicina
na Universidade Federal do Maranhão. Faço um relato de alguns trechos
da nota emitida pela Universidade Federal do Maranhão e rebatida
pelos alunos. Primeiro, da omissão da UFMA em divulgar, mais uma
vez, o nome dos docentes da banca examinadora. Ou seja, por falta de
transparência, não sabemos os motivos, a Universidade Federal do
Maranhão não divulgou a banca. E é pertinente a preocupação dos
candidatos que pleiteiam essas vagas ociosas, por não saber quem está
fazendo parte dessa banca, se tem parentes envolvidos, e assim por
diante. Senhoras e senhores, essa é uma questão tão delicada e tão
grave que alguns ainda não perceberam a gravidade da denúncia. Em
outras oportunidades já tivemos acompanhado denúncias de fraudes
em vestibulares, ENEM, em vagas para Medicina e para Direito,
inclusive cobrando valores absurdos, exorbitantes para conquistar uma
vaga de medicina através da ilicitude, da fraude, da máfia. E o que
ocorre agora é algo indescritível, é algo que foge da nossa compreensão
de valor. Nós não temos a perfeita compreensão de como está sendo
dada a ocupação dessas vagas ociosas por parte da Universidade Federal
do Maranhão. Eu não vou me ater a todo o documento na íntegra.
Vamos publicar nas nossas redes sociais. Mas o que chamamos a
atenção é que na manhã de hoje protocolamos um pedido de
esclarecimento ao Ministério Público Federal sobre o andamento de
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uma Ação Civil Pública para esclarecer a disputa dessas liminares. O
Edital 184, que é um documento nulo, porque ele estabeleceu, inclusive,
critério subjetivo para a seleção, como critério de análise curricular e
fere o princípio da igualdade, que é um pilar existente no estado
democrático de direito, e também a não divulgação antecipada da banca
avaliadora. Primeiro, porque é um ato secreto que ofende o princípio
base da publicidade; e segundo a não divulgação antecipada da banca
produz um ato administrativo ilegal e nulo. Então toda essa situação
dessas vagas de medicina na Universidade Federal em todos os campi
precisa ser bem esclarecida. A Universidade Federal do Estado do
Maranhão entra numa discussão de pauta nacional. Então é bom que a
Reitoria da Universidade Estadual do Maranhão possa esclarecer, até
para que não manche a Universidade Federal do Maranhão, não manche
o Estado do Maranhão, porque é uma denúncia gravíssima, e uma
denúncia de repercussão nacional. Então vamos solicitar
esclarecimentos à Universidade Federal do Maranhão, ou melhor, de
forma oficial e solicitamos também ao Ministério Público Federal quais
foram essas providências adotadas até o presente momento. Então
estamos acompanhando, recebemos inúmeras denúncias. São 79 alunos
prejudicados e que estão requerendo de forma transparente a
demonstração dessas vagas e a ocupação dessas vagas ociosas. Então
solicitamos a Universidade Federal do Maranhão que possa ser
transparente, que possa ser sensível nesse momento e evite mais
constrangimentos, mais do que já esta sendo exposto nas redes sociais,
inclusive chegando à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. É o que tinha para o momento, Senhor Presidente, muito
obrigado, que Deus seja louvado, estamos acompanhando. Vamos ter
uma reunião com os aprovados, com os candidatos que pleiteiam essas
vagas e vamos continuar monitorando e prestando o nosso apoio e
solidariedade. Até porque nós temos respeito pela Universidade Federal
do Maranhão, respeito pelo curso de medicina e os demais cursos. Já
tivemos uma reunião na reitoria da UFMA, solicitando, inclusive,
apoio para o curso de direito. E mais uma vez é solicitado nosso apoio
para o curso de medicina, para acadêmicos de medicina ou para pretensos
acadêmicos de medicina. Estamos aqui protocolando ações em defesa
dos alunos e protocolando também as nossas ações e acompanhamentos
deste caso, que até então é muito estranho. E com a palavra a
Universidade Federal do Maranhão.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Sem oradores inscritos.

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

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

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

Costa.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do

Curso e Zé Inácio. Ausentes: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Glaubert Cutrim,
Humberto Coutinho, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Sérgio Frota e Stênio
Rezende. O Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da
Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Professor
Marco Aurélio, Júnior Verde, Bira do Pindaré, Rigo Teles, Wellington
do Curso e as Deputadas Graça Paz e Ana do Gás. Esgotado o tempo
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente em
exercício, Deputado Othelino Neto declarou aberta a Ordem do Dia
anunciando a discussão e votação da Medida Provisória nº 227/16,
encaminhada pela Mensagem nº 113/2016, que dispõe sobre a
organização administrativa da Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão (UEMASUL). Com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta Medida Provisória
foi aprovada e encaminhada à promulgação. Em seguida, foi anunciada
a discussão e votação da Medida Provisória nº 228/17, encaminhada
pela Mensagem nº 001/2017, que altera a Lei Estadual nº 8.959/2009,
que estabelece normas gerais para a elaboração e tramitação dos atos e
processos administrativos no âmbito do Poder Executivo do Estado
do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, esta Medida Provisória foi discutida e encaminhada
à votação pelo Deputado Eduardo Braide que o fez pelo Bloco
Parlamentar Independente, contrariamente a sua aprovação e pelo
Deputado Rogério Cafeteira que, pela Liderança do Governo,
encaminhou a votação no sentido da sua aprovação. Submetida à
deliberação do Plenário a Medida Provisória foi aprovada contra os
votos dos Deputados Eduardo Braide, Alexandre Almeida, Sousa Neto,
Wellington do Curso e da Deputada Nina Melo, sendo encaminhada a
promulgação. Em seguida foram aprovados os Requerimentos nºs 061/
17, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 234/
16, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 6.915/1997, que
dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público e 063/17, de
autoria do Deputado Júnior Verde, subscrito pelos Deputados Vinícius
Louro, Cabo Campos, Alexandre Almeida e pelas Deputadas Valéria
Macêdo e Nina Melo, solicitando que seja encaminhada mensagem de
aplausos ao Presidente do Partido Republicano da Ordem Social –
PROS, Senhor Gastão Vieira, pela iniciativa de promover o 1º Encontro
de Vereadores e Prefeitos do partido no Maranhão, que ocorreu no dia
10 de fevereiro. O Projeto de Lei nº 232/16, de autoria do Deputado
Antônio Pereira e os Requerimentos nºs 056, 057 e 064/17, de autoria
do Deputado Edilázio Júnior e 062/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária
devido à ausência dos respectivos autores. Por fim, a Mesa deferiu o
Requerimento nº 066/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
subscrito pelo Deputado Cabo Campos, solicitando o envio de
mensagem de profundo pesar aos familiares do Compositor e Sambista
José Ribamar Costa, mais conhecido como “Zé Pivó”, em virtude de
seu falecimento ocorrido no dia 21 de fevereiro do corrente ano. Na
forma do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária Requerimentos nºs 067/17, da
Deputada Valéria Macêdo; 068/17, do Deputado Ricardo Rios e 069/
17, de autoria do Deputado Othelino Neto. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos ouviu-se o Deputado Vinícius Louro pela Liderança do Bloco
Parlamentar Democrático e o Deputado Cabo Campos pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão e a Deputado Andrea Murad falou
pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. A Deputada Andréa Murad e o Deputado
Cabo Campo falaram no Expediente Final. 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, 07 de março de 2017.
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RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO  DE  PROPOSIÇÕES  DA
COMISSÃO DE CONSTIUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 07 DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

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

PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS:
MENSAGEM  GOV. Nº 095/2016 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 004/2016, que  DISPÕE
sobre a inserção do Tipo Sanguíneo e do fator RH, na cédula de
Identidade, na forma  que menciona, de iniciativa do Senhor Deputado
SÉRGIO FROTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
MENSAGEM  GOV. Nº 096/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 022/2016, que  DISPÕE
sobre a obrigatoriedade de acesso à cozinha de estabelecimentos que
comercializam alimentos para consumo, como restaurantes, bares,
lanchonetes, fast food, hotéis, motéis, casas noturnas e congêneres, no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências, de iniciativa
do Senhor Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 097/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 066/2016,  que DISPÕE
sobre a gestão da Fauna Silvestre Brasileira e Exótica no âmbito do
Estado do Maranhão e estabelece outras providências, de iniciativa  do
Senhor Deputado SÉRGIO FROTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MENSAGEM  GOV. Nº 098/2016 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 002/2016,  que TORNA
obrigatória a oferta de acompanhamento médico nas especialidades de
geriatria e gerontologia nos asilos e instituições similares, públicos ou
privados, de longa permanência para idosos e dá outras providências,
de iniciativa  do Senhor Deputado SÉRGIO FROTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 104/2016 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 139/2016,  que INSTITUI
o “Biênio da Matemática 2017-2018 Gomes de Sousa” no Maranhão
e dá outras providências, de iniciativa  do Senhor Deputado BIRA DO
PINDARÉ.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 106/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto ao PROJETO DE LEI Nº 137/2016,  que
DISCIPLINA o funcionamento de academias, associações, clubes
desportivos ou recreativos, escolas de iniciação desportiva e outros
estabelecimentos que ministrem artes marciais, atividades físicas,
desportivas, recreativas e de lazer no território do Estado do Maranhão,
de iniciativa  da Senhora Deputada VALÉRIA MACÊDO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado  LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 117/2016 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 220/2016, que DENOMINA
“Governador Luiz Rocha”, o Terminal Rodoviário de São Luís-Ma,  de
iniciativa  do Senhor Deputado ALEXANDRE ALMEIDA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 118/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 175/2016, que INSTITUI
no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o mês de “Julho Amarelo”
de conscientização da importância do combate às hepatites viriais e dá
outras providências,  de iniciativa  da Senhora Deputada VALÉRIA
MACEDO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MENSAGEM  GOV. Nº 119/2016 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 194/2016, que DISCIPLINA
a veiculação impessoal de publicidade e propaganda do Governo
Estadual e dos Municípios, seus respectivos Poderes e Entidades da
Administração Indireta,  de iniciativa  do Senhor Deputado CÉSAR
PIRES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 120/2016 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 203/2016, ACRESCENTA
dispositivo à Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, que INSTITUI
sistemática especial de Tributação do ICMS para Instalação e Operação
de Usina Termelétrica movida a Gás Natural no Estado do Maranhão,
para dispor sobre a base de cálculo do imposto, de iniciativa  do
PODER EXECUTIVO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 014/2017 –  INSTITUI o Programa de

Educação para a Segurança no Trânsito, no Ensino Médio da Rede
Pública de Educação do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 209/2016 – DISPÕE sobre a inclusão

da disciplina Introdução ao Estudo do Direito na estrutura curricular
do ensino médio da rede pública de ensino no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/2016

– CONCEDE Título de Cidadão Maranhense ao Senhor DICIVAL
GONÇALVES DA SILVA..

AUTORIA: Deputado VINICIUS  LOURO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 016/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 226,
de 25 de novembro de 2016, que Altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho
de 2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos
e Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica, e dá outras providências.
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A Medida Provisória está alterando o art. 36, da Lei nº 9.860/

2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica, onde transforma a Gratificação de Dedicação Exclusiva em
Gratificação por Exercício em Unidade de Ensino de Tempo Integral e
amplia a concessão para o professor que possui regime de trabalho de
20 (vinte) horas semanais.

A presente Medida Provisória está alterando, também, o inciso
II, do art. 82, da Lei nº 8.959/2009, que “Estabelece normas gerais para
a elaboração e tramitação dos atos e processos administrativos, no
âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão”.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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)”

De acordo com o art. 43, IV, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “servidores
públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de
militares para a inatividade”.

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

 Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, IV, da Constituição Estadual, assim
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62,
§1º, da CF.

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

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma
inconstitucionalidade do assunto tratado pela referida Medida
Provisória, até mesmo porque está tratando de servidor púbico, matéria
essa privativa do Governador do Estado consoante os preceitos do
art. 43, IV, da Constituição Estadual.

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

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

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, inviabilizando assim a análise.

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 da lavra do Excelentíssimo Governador
do Estado, proporcionar uma remuneração mais justa aos profissionais
que exerçam as atividades nos Centros de Ensinos Integrais e que os
mesmos possam exercer outras atividades em outro turno. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.

Por fim, objetivando aprimorar o texto original da presente
Medida Provisória sugerimos a sua aprovação na forma de Projeto de
Lei de Conversão.

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

Provisória nº. 226/2016, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do Projeto de Lei de Conversão, anexo a este
parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 226, de 25 de novembro
de 2016, nos termos do voto do relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

PROJETO DE LEI DE CONVERSAO Nº 001/2017.

Altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que
dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dos integrantes do
Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá
outras providências.

Art. 1º A Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“(...)
Art. 36. Fica instituída a Gratificação por Exercício em
Unidade de Ensino de Tempo Integral, de caráter temporário,
aos integrantes da Carreira de Docência da Educação Básica
do Subgrupo Magistério da Educação Básica, com regime
de trabalho de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais,
que se encontram em atividade de docência nas Unidades
de Ensino de Tempo Integral, no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento), calculada sobre o vencimento.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos integrantes
da Carreira de Docência da Educação Básica do Subgrupo
Magistério da Educação Básica, com regime de trabalho de
20 (vinte) horas semanais, e estejam, exclusivamente, em
efetiva atividade de docência nas Unidades de Ensino de
Tempo Integral, os quais farão jus à Gratificação por
Exercício em Unidade de Ensino de Tempo Integral, que
será calculada somente com o vencimento dessa matrícula.
§ 2º A Gratificação por Exercício em Unidade de Ensino de
Tempo Integral de que trata o § 1º deste artigo será concedida
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculada
sobre o vencimento de cada matrícula.
(...)
Art. 45. (...)
(...)
Parágrafo único. (...)
I - em estágio probatório, ressalvados os casos dos incisos
I e IV do caput deste artigo.
(...)”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 020/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 229,
de 02 de fevereiro de 2017, que Altera a estrutura orgânica da
Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

A presente Medida Provisória está alterando a Lei nº 10.213,
de 09 de março de 2015, que dispõe sobre a Estrutura Orgânica da
Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão,
bem como propõe a fundição da Secretaria de Estado de Minas e
Energia - SEME e a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio -
SEINC, que ficam transformadas em Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Energia - SEINC.

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.
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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

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)”

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

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).”

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

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

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma
inconstitucionalidade do assunto tratado pela referida Medida
Provisória, até mesmo porque está tratando de estruturação de
Secretarias de Estado, matéria essa privativa do Governador do Estado,
consoante os preceitos constitucionais acima descritos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 da lavra do Excelentíssimo Governador
do Estado, a redução de custos e despesas administrativas. Assim
sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 229/2017, 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 229, de 02 de fevereiro
de 2017, nos termos do voto do relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 021/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Edson Araújo, que visa conceder a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Grupo dos Atores
da Comédia Pão com Ovo.

 Na justificativa esclarece o autor, que “os atores da comédia
Pão com Ovo, César Boaes, Adeilson Santos e Charles Júnior,
conseguiram empatia muito grande dentro do Maranhão e fora dele
com o espetáculo “Pão com Ovo”, atual fenômeno do teatro
maranhense, espetáculo teatral com opção de entretenimento, pelo
talento artístico, versatilidade e capacidade de improviso desses atores
que em cena se revezam em vários personagens. O sucesso da comédia
Pão com Ovo, não se restringe às fronteiras maranhenses, o
espetáculo já foi encenado em outros estados brasileiros como: São
Paulo, Rio Grande do Norte, Piauí, Rio de Janeiro e até em Portugal,
cujas plateias são sempre lotadas e contagiadas pelo humor dos três
atores em cena, que representam arquétipos contemporâneos,
(presentes nos mitos, lendas e contos de fadas) comuns em toda
sociedade atual, independentemente da nacionalidade renda
provocando muita rizada, sem, no entanto, deixar de despertar no
público uma reflexão, sobre as relações sociais, levando a cultura e
entretenimento inclusive a vários municípios maranhenses por meio
do espetáculo da Comédia Pão com Ovo. Com uma estrutura de palco

simples, o que facilita a montagem e o acesso a qualquer espaço
cênico já conseguiram apresentar de forma itinerante e com caráter
popular, a Comédia Pão com Ovo, levando Teatro Maranhense gratuito
para o público de diversas cidades do maranhão, Peça encenada nas
principais praças públicas com o patrocínio da CEMAR/Gov. do Estado.
Os temas encenados levam as pessoas às gargalhadas e ao mesmo
tempo, as fazem refletir sobre questões sociais e classes emergentes.
Desse modo, ressalta-se a importância da atuação dos atores da
Comédia “Pão com Ovo”, tendo em vista que o teatro é a forma de
expressão artística mais antiga da humanidade e que ao longo dos
séculos, além de entreter visa também educar, formar, politizar, incluir
e contribuir para a conscientização das pessoas sobre os mais diversos
temas. Sabe-se, que apesar dessa relevância, ainda são muitos os
brasileiros que estão à margem dessa oferta cultural e sem qualquer
contato com produções teatrais profissionais e de qualidade, estando,
portanto, ociosos culturalmente, porem com o Projeto da Caravana
Pão com Ovo, os atores da Comédia, viabilizam as possibilidades de
oferecer à população menos favorecida, (criança ao idoso), um teatro
de qualidade profissional e com temas regionais e de total identificação
popular, que apesar de ter como foco principal a comicidade e o
humor, o texto busca, além da diversão e do entretenimento, a discussão
das relações sociais na nossa cidade. Assim, a solicitação é justificada
pela relevância da contribuição dos atores, por meio da encenação da
Peça Teatral da Comédia “Pão com Ovo”, para a formação cidadã,
pois, teatro é cultura, conhecimento e também, um excelente
instrumento de cidadania. Ajuda resgatar a cultura e construir
conhecimentos, portanto, muito importante para a formação de bons
e cultos cidadãos”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 033/2016, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 033/
2016, nos termos do voto da relatora.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 022/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 017/2016, apresentada pela Senhora

Deputada Valéria Macêdo, que propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos aos 42 (quarenta e dois) municípios maranhenses pelo
recebimento, no dia 02 de dezembro de 2016, do “Selo Unicef
Município Aprovado”, Edição 2013/2016. Os Municípios de
Açailândia, Afonso Cunha, Alto Parnaíba, Araioses, Bacabal,
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Bacabeira, Balsas, Barão de Grajaú, Barreirinhas, Buriti Bravo,
Buriticupu, Caxias, Cedral, Chapadinha, Codó, Coelho Neto, Coroatá,
Estreito, Governador Eugênio Barros, Humberto de Campos,
Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Nina Rodrigues, Nova Iorque, Paraibano,
Pastos Bons, Paulo Ramos, Pedreiras, Pinheiro, Pio XII, Porto Franco,
Presidente Vargas, Rosário, São Domingos do Maranhão, São João
do Sóter, São João dos Patos, São José de Ribamar, Sucupira do
Riachão, Timon, Trizidela do Vale, Urbano Santos e Vargem Grande.
Cumpre ressaltar que o Selo Unicef Município Aprovado é uma
certificação internacional concedida pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), que reconhece avanços reais e positivos
para a vida das crianças e dos adolescentes, que resultaram do esforço
de municípios por meio de políticas públicas que promovem, protegem
e asseguram direitos de meninos e meninas. Para receber o Selo
Unicef, foram avaliados três eixos: impacto social, gestão de políticas
públicas e participação social. Nesta edição, foram destaques a
diminuição da taxa de mortalidade infantil, redução da distorção idade/
série, diminuição da desnutrição em mobilização social e o esforço no
combate ao mosquito Aedes Aegypti. Nesta Edição, no Maranhão, 150
municípios iniciaram o processo em 2013, 71 terminaram e 42 deles
forma premiados”.

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 017/2016 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 017/2016, nos termos do voto do
Relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 023/2017

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 233/2016, objeto da mensagem do Executivo n° 111/2016,
de autoria do Poder Executivo, que revoga dispositivo da Lei n°
7.799/02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do
Maranhão, para derrogar a possibilidade de adoção de regime especial,
pelo Secretário de Estado da Fazenda, para concessão de benefício
fiscal.

O §7° do art. 9º da Lei n° 7.779/2002, estabelece que “§ 7º Os
benefícios enumerados no § 1º poderão também ser adotados mediante
regime especial pelo Secretário de Estado da Fazenda em proteção ao
desenvolvimento socioeconômico do Estado. (AC Lei nº 9.379/11)”.

A medida visa corrigir vício de inconstitucionalidade material
trazido pela Lei n° 9.379/2011 à Lei n° 7.799/2002, pois, ao possibilitar

a adoção de Regimes Especiais para concessão de benefícios fiscais
considera-se afronta ao art. 150, §6°, bem como no art. 155,§2°, XII,
“g”, todos da Constituição Federal.

É o relatório sucinto.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à

constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43 da
Constituição Estadual. Senão vejamos:

 “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:”[.. .] III – organização
administrativa e matéria orçamentária.[...] Parágrafo único-
A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria
tributaria só será permitida a projetos dos quais não decorra
renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição
nº 068, de 28/08/2013).”

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 sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei
capaz de macular o processo legislativo.

Ultrapassando o aspecto formal, será analisado a
constitucionalidade material da proposição.

Assim sendo, consoante a disposto §7° do art. 9° da Lei 7.799/
2002, poderá o contribuinte requerer ao fisco, a critério do Secretário
de Estado da Fazenda, adoção de regime especial, adequando as
obrigações tributárias acessórias as peculiaridades de suas atividades,
evitando prejuízos ao seu desenvolvimento.

É certo que a obrigação tributária não pode ser obstáculo ao
exercício ou desenvolvimento de qualquer atividade ou profissão, por
conta disso, os regimes especiais ajustam certas exigências tributárias,
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em especial de natureza acessória, compatibilizando determinadas
atividades econômicas as obrigações exigidas pelo fisco.

No entanto, o estabelecimento desse regime especial, não
poderá dispensar total ou parcialmente o pagamento de tributo e/ou
penalidade, a pretexto de criar condições para possibilitar
desenvolvimento do exercício de qualquer atividade econômica, servindo
como fonte de privilégios ou perseguições.

Para Celso Bandeira de Melo (O conteúdo Jurídico do princípio
da Igualdade, 3° edição, 2010, p. 10): “A lei não deve ser fonte de
privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida
social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”.

No mesmo sentido, Deonísio Koch assevera que (Manual do
ICMS: Teoria e Prática, 2016, p. 402-403):

“[...]Matéria tributária, exatamente por interferir no
patrimônio do contribuinte, de forma coercitiva, deve merecer
o tratamento no rigor da lei, norma que se submete ao crivo
popular através dos seus representantes. Deixar tal assunto
ao critério discricionário do poder executivo poderia
atrair intervenções de interesse pessoal ou político
partidários no sistema, especialmente, tratando-se de
ICMS, há de ser observado também o regime próprio
para concessão de benefícios fiscais, baseado na Lei
Complementar 24/75. No entanto, de forma
desautorizada, não raro os entes tributantes se utilizam
de regimes especiais, ou simples decretos do poder
executivo para veicular tal matéria, acirrando cada vez
mais a conhecida guerra fiscal entre os Estados e o
Distrito Federal.”

A concessão ou revogação de benefícios e incentivos fiscais
concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto no art. 155, §2°,
XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do ICMS e consequente
preservação do equilíbrio do pacto federativo. Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular
a forma como, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados.[...]

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS
devem respeitar o disposto na Lei Complementar 24/75, veículo
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por
sua vez, dispõe:

 Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de Convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei:
Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica:
I- à redução da base de cálculo;
II- [...]
III – à concessão de créditos presumidos;
IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução
ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;
V – às prorrogações e às extensões das isenções vigentes
nesta data;
Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados
em reuniões para as quais tenham sido convocados
representantes de todos os Estados e do Distrito Federal,
sob a presidência de representantes do Governo federal.
[...]
§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de
decisão unânime dos Estados representados; a sua

revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro
quintos, pelo menos, dos representantes presentes.

Por esse prisma, podemos considerar como benefícios ou
incentivos fiscais, a redução ou eliminação, direita ou indireta, do
respectivo ônus financeiro do tributo concedido mediante lei específica,
cujo intuito é estimular os contribuintes a praticarem determinados
comportamentos visando diversos propósitos do Poder Público na
realização de atividades de interesse coletivo.

Por isso, os convênios firmados no âmbito do Confaz
expressam a necessidade de solução para preservação da autonomia
dos entes regionais, sem colocar em risco a unidade econômica e
financeira da federação, no contexto de um tributo de caráter nacional.
Por esse prisma, limita-se a autonomia dos entes federados em prol do
equilíbrio do pacto federativo.

Nessa senda, existe a necessidade de aprovação unânime
entre os entes federados, pelo menos em tese1, para concessão de
incentivos ou benefícios fiscais unilateralmente, com fito de evitar
prática predatória de atração de empresas e empreendimentos
para o seu território, em detrimento dos demais.

Em sintonia com isso, a não observância do consentimento de
todos os estados membros acarretará a nulidade do crédito fiscal, bem
como aquele tomado por um estabelecimento que receber mercadoria
oriunda de um contribuinte que tenha benefício fiscal, cujo processo
para concedê-lo não tenha atendido ao disposto na Lei Complementar.

Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta lei acarretará,
cumulativamente:

Posta dessa maneira a questão, qualquer incentivo concedido
pelos Estados e Distrito Federal sem a observância da Lei
Complementar 24/75 será considerado inconstitucional.3

Sendo assim, o estabelecimento de regimes especiais que, além
de adequar as obrigações tributárias acessórias ao exercício e
desenvolvimento de certas atividades econômicas, dispensam
pagamento no todo ou em parte de tributos e penalidade pecuniárias,
possuem nitidamente natureza de benefícios fiscais.

Dessa forma, a desoneração de ICMS, sem o consentimento
do CONFAZ, mesmo veiculada por lei específica, afigura-se eivada de
inconstitucionalidade, comprometendo o equilíbrio do pacto federativo
e ferindo o disposto nos art. 150, §6° c/c 155, §2°, XII, “g” da
Constituição Federal de 1988.

Portanto, a revogação do §7° do art. 9° da Lei n° 7.799/2002,
criando a possibilidade de instituição de regime especial unilateralmente
pelo Secretário de Estado da Fazenda, possui compatibilidade com o
Sistema Tributário Nacional.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opina-se pela aprovação do Projeto de Lei n° 233/2016, por não
encontrar nenhum vício formal ou material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 233/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 07 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 024/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 003/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que institui o “Dia Estadual de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas”.

Nos termos da proposição de lei sob exame, fica Instituído, no
âmbito do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas”, a ser comemorado
anualmente, no dia 10 de junho.

Segundo a Justificativa, no Maranhão a influência portuguesa
resistiu há mais de 500 anos de descoberta, materializada, na arquitetura
da capital de São Luís e em outras cidades do Estado, onde os
portugueses constituíram famílias, integrando-se à comunidade.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos  Municípios,  de  interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 003/2017, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 003/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 025/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto de Lei Ordinária nº 004/2017, subscrito

pelo Senhor Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário
Turístico do Estado do Maranhão o Espetáculo Religioso “Via Sacra”,
a ser realizado, anualmente, durante o período da Semana Santa, no
Bairro do Cohatrac, no Município de São Luís.

Esclarece o autor da Proposição de Lei, em sua Justificativa,
que “o Espetáculo Via Sacra completa, em 2017, 21 anos de encenação
no bairro do Cohatrac, em São Luís. Além de ser uma importante
manifestação cultural do nosso Estado, o espetáculo Via Sacra do
Cohatrac é realizado por jovens do grupo Contracenando para Cristo,
da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - que já se notabilizou por
realizar todos os anos, um dos mais tradicionais festejos religiosos do
Estado do Maranhão, o Círio de Nazaré. A Via Sacra do Cohatrac
conta com mais de 500 pessoas envolvidas diretamente na sua
organização, sendo este um espetáculo que precisa ser preservado,
uma vez que promove a integração de toda a comunidade do Cohatrac
e adjacências por meio da arte”. A justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”.

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

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 e
regimental.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 004/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 026/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 228/2016, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre os direitos dos usuários
dos serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras providencias.

É o relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
Na repartição constitucional de competências, ficou

estabelecido que é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
(Art. 23, II, CF); bem como é competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal “previdência social, proteção e defesa
da saúde” (art. 24, XII, CF).

Assim, o PL 228/2016 se limita a compilar os direitos dos
usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado do Maranhão,
sem criar nenhuma obrigação direta a órgãos do Poder Executivo
Estadual, e também sem afrontar normas federais.

Quanto à legalidade, à juridicidade e à técnica legislativa,
não há também objeções para a aprovação do Projeto de Lei apresentado.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

228/2016 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 228/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  027/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 235/2016, de
autoria do Senhor Deputado Junior Verde, que estabelece diretrizes
para o controle de circulação de pessoas nas dependências dos órgãos

da administração pública estadual direta e indireta no Maranhão (Lei
do Acesso Livre).

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de organização
administrativa do governo estadual, como é o caso em análise desta
proposição, mesmo que sob a forma de diretrizes, visto que cria
atribuições a órgãos do Poder Executivo.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
III –  organização administrativa e matéria
orçamentária; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 68/2013)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização
administrativa ou que visem a criação, estruturação e atribuições de
órgãos da administração pública estadual, bem como a organização
administrativa do Estado. Estes dispositivos da Constituição
estadual inviabilizam a continuidade da proposição em análise,
apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei estabelece
obrigações aos órgãos públicos estaduais referente ao acesso, à
circulação e à permanência de pessoas nas dependências dos
mesmos.

Assim, de acordo com a decisão colacionada, nota-se que não
pode o Parlamento - cuja função típica é legislar -, promulgar lei
de forma a regular a atividade administrativa típica do Poder
Executivo, caso em espécie, dispor sobre a organização da
administração pública estadual direta e indireta.

Atipicamente o Legislativo administra, porém sobre
assuntos de sua própria administração, não podendo estender sua
competência para a administração dos outros Poderes.

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo, sob
pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

235/2016, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 235/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 07 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  028/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 006/2017, de
autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que cria o Programa “Pulseira
Legal” que objetiva a colocação de pulseira de identificação nos menores
de 12 anos de idade em eventos nos Estádios de Futebol, Ginásios
Poliesportivos, Shows, Espetáculos Culturais de grande concentração
popular, Shopping Centers, Parques de Diversões e em locais
específicos das praias de grande frequência de pessoas no Estado do
Maranhão.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha sobre criar
atribuições a órgãos do Poder Executivo, como é o caso em análise
desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

Nesta linha, segue decisão do STF:

“A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição
à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria,
são de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis
que versem sobre a organização administrativa do Estado,
podendo a questão referente à organização e funcionamento
da administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-
2007.)

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

 Ademais, a Constituição Federal, em ser art. 167, inciso I,
veda início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei
Orçamentária Anual.

 Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da
proposição de Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo,
para que adote as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame,
por tratar-se de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

VOTO DA RELATORA:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

006/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 006/2017, nos termos do
voto da relatora.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  029/2017

RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 005/2017, de
autoria da Senhora Deputada Ana do Gás , que obriga todos os recintos
fechados localizados no Estado do Maranhão a utilizarem espumas
acústicas de isolamento antichamas.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Na repartição constitucional de competências, ficou
estabelecido que competente aos Municípios “legislar sobre assuntos
de interesse local” (art. 30, I, CF/88).

A Suprema Corte Brasileira, assim se manifestou:
Aparenta inconstitucionalidade a resolução de autoridade
estadual que, sob pretexto do exercício do poder de polícia,
discipline horário de funcionamento de estabelecimentos
comerciais, matéria de consumo e assuntos análogos. [ADI
3.731 MC, rel. min. Cezar Peluso, j. 29-8-2007, P, DJ de 11-
10-2007.] = ADI 3.691, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-8-
2007, P, DJE de 9-5-2008

Verifica-se que estabelecimentos que realizam shows, como
restaurantes, casas noturnas, buffets e similares, estão incluídos no
conceito de estabelecimentos comerciais enunciado no julgado citado
acima.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 30, I, compete
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja,
legislar em matéria de interesse predominantemente municipal. No
tocante a esse dispositivo, a Supremo Corte Brasileira assim se
posicionou em alguns de seus julgados:

É competente o Município para fixar o horário de
funcionamento de estabelecimento comercial. (Súmula
Vinculante 38.)
_____________________________________________________
Competência do município para legislar em matéria de
segurança em estabelecimentos financeiros. Terminais
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de autoatendimento. (ARE 784.981-AgR, rel. min. Rosa
Weber, julgamento em 17-3-2015, Primeira Turma, DJE de
7-4-2015.)
_____________________________________________________
Atendimento ao público e tempo máximo de espera na
fila. Matéria que não se confunde com a atinente às atividades
fim das instituições bancárias. Matéria de interesse local
e de proteção ao consumidor. Competência legislativa
do Município. (RE 432.789, rel. min. Eros Grau, julgamento
em 14-6-2005, Primeira Turma DJ de 7-10-2005.) No mesmo
sentido: RE 285.492-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa,
julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 28-8-
2012; RE 610.221-RG, rel. min. Ellen Gracie, julgamento
em 29-4-2010, Plenário, DJE de 20-8-2010, com repercussão
geral.
_____________________________________________________
O Município pode editar legislação própria, com
fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente
(CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às
instituições f inanceiras, que instalem, em suas
agências, em favor dos usuários dos serviços bancários
(clientes ou não), equipamentos destinados a
proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas
e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante
oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de
cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros.
Precedentes. (AI 347.717-AgR, rel. min. Celso de Mello,
julgamento em 31-5-2005, Segunda Turma, DJ de 5-8-2005.)
No mesmo sentido: RE 266.536-AgR, rel. min. Dias Toffoli,
julgamento em 17-4-2012, Primeira Turma, DJE de 11-5-
2012.

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local,
cuja a competência legislativa é do Município por força do disposto
no art. 30, inciso I, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado
implicitamente normatizar matérias expressamente afetas a outros entes
públicos pela Constituição Federal.

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está
limitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes
assegura autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito
à organização autônoma dos Municípios, também assegurada
constitucionalmente.

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise
é, segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade,
visto que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em
que propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DA RELATORA:
Isto posto, somos pela rejeição do Projeto de Lei em

referência, com base no art. 30, inciso I, da CF/88, que outorga aos
Municípios atribuição de legislar sobre assunto de interesse local.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 005/2017, nos
termos do voto da relatora, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
  PARECER Nº 031 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Parcial Aposto ao Projeto de Lei nº 049/2016,
de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que cria Semana
Estadual de Conscientização da manutenção preventiva de veículos
automotores e da Responsabilidade no Trânsito.

Na Mensagem nº 114/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que o veto à proposição decorre da
inconstitucionalidade da disposição constante no art. 2º, visto que cria
atribuições a órgão do Executivo.

É o sucinto relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 114/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto parcial ao projeto de lei
ordinária nº 049/2016, considerando seu art. 2º inconstitucional por
cria atribuições a órgão do Governo.

No tocante ao veto jurídico (inconstitucionalidade formal),
destaca-se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional quanto
à forma, visto que dispõe sobre atribuições a órgãos do Poder Executivo,
matéria que compete privativamente ao Governador iniciar o projeto
de lei (art. 43, V, da Constituição do Estado). Assim, corretamente foi
mencionado que o arts. 2º é inconstitucional, pois cria atribuições a
órgãos do Executivo para desenvolverem palestras, cursos, seminários,
explanações, entres outras atividades que ressaltem a importância de
políticas públicas voltadas a prevenção de acidentes de trânsito,
envolvendo motoristas e pedestres, quanto as condições mecânicas e
elétricas dos veículos, bem como a finalidade de despertar, na
comunidade, a consciência sobre a responsabilidade, individual e
coletiva, relativa ao trânsito.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela manutenção do veto parcial ao

Projeto de Lei nº 049/2016 , por estar eivado de
inconstitucionalidade formal no art. 2º, nos termos das razões do
veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
Projeto de Lei nº 049/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº032 /2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 133/2016, de
autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que estabelece as diretrizes
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para a Orientação Profissional dos alunos do Ensino Médio, no âmbito
das escolas públicas do Estado do Maranhão.

Na Mensagem nº 108/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto total, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada no inciso V do art. 43
da Constituição Estadual (iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições
das Secretarias do Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual).

É o sucinto relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 108/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 133/2016, considerando-o inconstitucional.

Corretamente foi destacado que o projeto em análise é
formalmente inconstitucional, visto que dispõe sobre atribuições
de órgãos do Poder Executivo, matéria que compete
privativamente ao Governador iniciativa o projeto de lei.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela manutenção do veto integral

ao Projeto de Lei nº 133/2016 , por estar eivado de
inconstitucionalidade formal nos termos apresentados nas razões
do veto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 133/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 033 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto Lei nº 221/2016, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a criação, composição e o funcionamento do Conselho
Estadual de Economia Solidária do Maranhão – CEESOL, e dá outas
providências.

Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto
coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser
obedecido pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos,
decorre do devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos
Deputados, é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito
acarreta, inexoravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo
normativo.

Nos termos do Regimento Interno desta Casa legislativa,
compete à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania,
pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do projeto.

A Magna Carta Federal estabelece normas sobre a competência
dos Poderes para deflagrar o processo legislativo, essas normas devem
ser obedecidas compulsoriamente pelos Estados-Membros nas suas
Constituições, em obediência ao princípio da simetria constitucional.

O princípio da simetria estabelece que devem ter uma relação
similar entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as
Constituições dos Estados- Membros.

Consoante o art.43, da Constituição Estadual é da competência
privativa do Governador do Estado a criação, estruturação, e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
Administração Pública Estadual. (modificada pela Emenda Constituição
023/98), vejamos:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia 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.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/
2008 e nº 068 de 28/08/2013) 33
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 Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

 Com efeito, o presente projeto obedece a reserva de iniciativa,
bem como é a espécie legislativa adequada, sendo assim formalmente
constitucional.

Ressalte-se, por oportuno, que em relação ao conteúdo do
Projeto não vislumbramos nenhuma irregularidade, sendo materialmente
constitucional, assim como não há nenhuma ilegalidade na proposição.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade formal

e material do Projeto de Lei nº 221/2016.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 221/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 034/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2016,

apresentado pelo Senhor Deputado Vinicius Louro, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Tenente
Coronel, Everaldo Coutinho Morais.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, o Tenente Coronel Everaldo Coutinho Morais, tem
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desempenhado inúmeras ações no atributo de suas funções quando na
promoção do Sistema de Segurança Pública, bem estar e combate a
marginalidade no âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 035/2016, de autoria do Senhor Deputado
Vinicius Louro.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 035/
2016, nos termos do voto da relatora.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 035/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 174/

2016, de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que institui
o Dia Estadual da Poesia, e dá outras providências.

Através da Mensagem Governamental nº 110/2016, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts.
43, V, e 47, “caput”, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o
referido projeto, destacando nas razões do veto que “a redação contida
no art. 2º institui concurso com o objetivo de descobrir novos talentos
para a poesia e o art. 3º propõe, através da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo, a celebração de acordos com municípios e outras
instituições que porventura manifestam interesse em participar das
atividades”, padecem de vício formal de inconstitucionalidade, visto
que colide frontalmente com as disposições incertas no inciso V, do
Art.43, da Constituição Estadual, comprometendo, desse modo, sua
forma.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa
Legislativa, nos termos do que estabelece o art.47, § 1º, da Constituição
Estadual.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar os dispositivos da propositura de lei. Sendo
assim, as razões do veto governamental são convincentes, uma vez que
a matéria tratada nos dispositivos, ora vetados, padecem de
inconstitucionalidade formal.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, somos pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 174/2016 , por
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 174/2016, nos termos do voto da
relatora, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 036/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 182/

2016, de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que institui
a Semana Estadual de Conscientização sobre as Patologias Psiquiátricas
(Transtornos Depressivos, Ansiosos, Transtornos Mentais Graves e
Persistentes e Transtornos Mentais decorrentes do uso do álcool e
outras drogas), no âmbito do Estado do Maranhão.

Através da Mensagem Governamental nº 116/2016, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts.
43, V, e 47, “caput”, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o
referido projeto, destacando nas razões do veto que “ao instituir a
Semana Estadual de Conscientização sobre as Patologias Psiquiátricas
no Calendário Oficial de Eventos a proposição legislativa contida no
art. 2º, caput e incisos, delega atribuições ao Poder Executivo. Em que
pese a relevância material contida nos dispositivos, conteúdos neles
visível não se coaduna com as disposições constitucionais de regência,
notadamente aquelas que diz respeito ao processo formal de
elaboração das Leis”, padecem de vício formal de inconstitucionalidade,
visto que colide frontalmente com as disposições incertas no inciso V,
do Art.43, da Constituição Estadual, comprometendo, desse modo,
sua forma.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa
Legislativa, nos termos do que estabelece o art.47, § 1º, da Constituição
Estadual.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar os dispositivos da propositura de lei. Sendo
assim, as razões do veto governamental são convincentes, uma vez que
a matéria tratada nos dispositivos, ora vetados, padecem de
inconstitucionalidade formal.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, somos pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 182/2016 , por
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 182/2016, nos termos do voto da
relatora, contra os votos dos Senhores Deputados Eduardo Braide e
Antônio Pereira.

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

em 07 de março de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 038 /2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 015/2017, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que Considera de Utilidade Pública a SOBBEPAM-
Sociedade Beneficente para o Bem Estar e Proteção dos Animais do
Maranhão, com sede e foro no Município de São Luís, neste Estado.

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 educar o povo, em geral,
conscientizando-o no trato e amor aos animais. Assisti-los, protegê-
los e defendê-los. Colaborar com autoridades no cumprimento das leis
em defesa dos animais.

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 015/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de março de 2017.

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

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 223/2017, de 06 de março de 2017, nomeando ANA PAULA

BEZERRA DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 224/2017, de 06 de março de 2017, exonerando WALAS
DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de março do ano em curso.

Nº 225/2017, de 06 de março de 2017, nomeando ELYSSON
LUIS ANDRADE GONÇALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 226/2017, de 06 de março de 2017, exonerando MARIA
DE FÁTIMA PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 227/2017, de 06 de março de 2017, nomeando GABRIEL
VALERIANO SABINO TENORIO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 228/2017, de 06 de março de 2017, exonerando
ESMERALDO SILVA ARAÚJO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 229/2017,  de 06 de março de 2017, nomeando
AGAMENON MORAES PROCOPIO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 230/2017, de 06 de março de 2017, exonerando TATIANA
AGUIAR DANTAS FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 231/2017, de 06 de março de 2017, nomeando ERNELTO
DIONIZIO OLIVEIRA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 232/2017, de 06 de março de 2017, exonerando JOSMAEL
GOMES DE CASTRO JÚNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 233/2017, de 06 de março de 2017, nomeando MARIA
MARLENE SOARES ARAÚJO DA SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 234/2017, de 06 de março de 2017, nomeando TIAGO
GLEISON SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 235/2017, de 06 de março de 2017, exonerando LILAMAR
FERNANDES CORREA DE ABREU, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; ROBERVAL LOPES
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo e HAILTON COSTA DINIZ, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 236/2017, de 06 de março de 2017, nomeando BRUNA
DANYELLE PINHEIRO DAS CHAGAS SANTOS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial;
HAILTON COSTA DINIZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo e CÉLIO ALEX ALVES PAIVA, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 237/2017, de 06 de março de 2017, exonerando VANDA
DE JESUS LOPES ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 238/2017, de 06 de março de 2017, nomeando RICARDO
DE CASTRO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 239/2017, de 06 de março de 2017, exonerando
RAIMUNDO NONATO LIMA CALDAS, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
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Nº 240/2017, de 06 de março de 2017, nomeando MAIKELLY

SOUZA CARVALHO, para   o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 243/2017, de 07 de março de 2017, exonerando ELENILDE
LINHARES ABREU, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 244/2017, de 07 de março de 2017, nomeando EVA MARIA
OLIVEIRA CUTRIM DANTAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 245/2017, de 07 de março de 2017, exonerando ARY
MENEZES FERNANDES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 246/2017, de 07 de março de 2017, nomeando SAMYA
SANTOS COUTINHO LEITE, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 252/2017, de 07 de março de 2017, nomeando ANA MARIA
DE ABREU MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 253/2017, de 07 de março de 2017, nomeando JOSÉ
MARIA PEREIRA DE CARVALHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 257/2017, de 07 de março de 2017, exonerando MIRLA
CRISTINA SILVA PONTES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 258/2017, de 07 de março de 2017, nomeando MARIA
ALVES DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 259/2017, de 07 de março de 2017, exonerando RINKIO
ROSSINE SILVA DE MERCEDES, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 260/2017, de 07 de março de 2017, nomeando RICHARD
WAGNER SILVA DE MERCEDES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 261/2017, de 07 de março de 2017, exonerando CICERA
EMERITA FIUZA CALDAS, HÉLIO GOMES FIUZA, JOSEFA
LUCIA GUEDES DE LIMA, DANIELLE SILVA GARCES e
GIRLEANE DOS REIS MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial; MARCOS ANDRE BRAS
MENDONÇA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente
Técnico Legislativo; LUCIANA MACEDO BARBOSA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; MARIA
DENISE FIUZA DE MORAIS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo e TALLYS BRUNO CALDAS MENEZES,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 262/2017, de 07 de março de 2017, exonerando PATRICIA
SANTOS DOURADO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo; JESSICA SOARES DE SOUSA, do
Cargo em Comissão, DAS-3 de Secretário Executivo; ADAGILSON
CUTRIM CARNEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo e IRIANA DIAS RIBEIRO, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 263/2017, de 07 de março de 2017, nomeando PAULA
DENISE RIBEIRO AGUIAR PESSOA, MAYSA HELLEN
MENDES FIUZA, JOSE ADMIR VIANA LIMA, TALLYS BRUNO

CALDAS MENEZES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; MARIA DENISE FIUZA DE
MORAIS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente
Técnico Legislativo; DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto;
ANYELLE BARBOSA CHAVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo e FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
FONSECA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano
em curso.

Nº 264/2017, de 07 de março de 2017, nomeando LAYANE
CRISTINA DE FARIAS CARDOSO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; GILDEILMA DOS
REIS MARTINS, para o Cargo em Comissão, DAS-3 de Secretário
Executivo; LUCIANA MACEDO BARBOSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e WILLAME
POLICARPO PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 265/2017, de 07 de março de 2017, nomeando CARIZE
RYANNE SILVA E SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar; ELISANDRO MENDES MELO, para o
Cargo em Comissão, DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto;
RAQUELINE MOTA ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo e SANDRA MARIA DOS SANTOS
ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 266/2017, de 07 de março de 2017, nomeando ANA
CAROLINA BACELAR DE FRANÇA MESQUITA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
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