
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 027 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 32 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

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

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

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

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

REQUERIMENTO.........................................................................05

INDICAÇÃO................................................................................06

RESUMO DA ATA.........................................................................18

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................19

RESENHA......................................................................................20

PARECER.......................................................................................21

PORTARIA....................................................................................30

VOTO DO RELATOR...................................................................30

OFÍCIO.........................................................................................31

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

13. Deputado Júnior Verde (PRB)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

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

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

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

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

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

PV - PEN

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

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

LÍDER VICE-LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro    Dep. Carlinhos Florêncio

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

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

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

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

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

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

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

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

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

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

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

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

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

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

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

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

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

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

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

V - Comissão de Saúde

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

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

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

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

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

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

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

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

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

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

X - Comissão de Ética

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

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

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

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

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

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Marco Aurélio

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICE PRESIDENTE-
Dep. Júnior Verde

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/02/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28.02.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 262/2017 (MENSAGEM Nº
115/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA “ADOTE UM
CASARÃO” PELO GOVERNO ESTADUAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ.  NºS 046 E 034/2018)

2. PROJETO DE LEI Nº 018/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO COMO CULTURAL IMATERIAL DO
MARANHÃO OS BLOCOS TRADICIONAIS MARANHENSES
EM ATIVIDADE NO ESTADO. COM PARECER VERBAL E
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO.

3. PROJETO DE  LEI Nº 012/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE DENOMINA DE DR.
HUMBERTO COUTINHO O HOSPITAL DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (NºS  036 E 045/2018).

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018,
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE EXTINGUE A
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AOS DEPUTADOS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
REVOGANDO AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448/2014. . DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (Nº 044/2018).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/
2018, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE
A ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 036/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 010/2017, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“JACKSON LAGO” PARA A SENHORA TEREZINHA RÊGO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA
EM PLENÁRIO (2º SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 039/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISPENSADO DE
PAUTA E ENVIADO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA PARA EMISSÃO DE PARECER, O
PROJETO DE LEI Nº 022/2018, SUA AUTORIA, QUE CONSIDERA
DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DA NOVA JERUSALÉM E EURICO GALVÃO – AMNJEG, NO
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS – MA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 040/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ANTECIPADA PARA O DIA 04 DE
ABRIL DE 2018 A SESSÃO ESPECIAL VOLTADA PARA O
FOMENTO E APOIO À CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018,
CUJO TEMA É “FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA
VIOLÊNCIA”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 041/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, A SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DO CURSO DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA, JÁ
APROVADA POR ESTA CASA, SEJA REALIZADA NO DIA 25
DE ABRIL DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(1º SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 047/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO OFÍCIO À CÂMARA
DOS DEPUTADOS E AO SENADO SOLICITANDO O APOIO
DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PELO
MARANHÃO, PARA REJEITAREM O VETO PRESIDENCIAL
AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (PERT).
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11. REQUERIMENTO Nº 048/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
VOTO DE APLAUSO AO EXCELENTÍSSIMO MINISTRO JOÃO
BATISTA BRITO PEREIRA, PARABENIZANDO-O POR SUA
POSSE NA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO (TST).

12. REQUERIMENTO Nº 050/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, SENHOR JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA, POR
SUA POSSE NO CARGO DE PRESIDENTE DO TST.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 049/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA
E ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES
DO SENHOR FRANCISCO MOREIRA PAIXÃO, POR OCASIÃO
DO SEU FALECIMENTO. OCORRIDO NO DIA 25/02/18.

14. REQUERIMENTO Nº 051/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
E PUBLICADO NO DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA, O EDITORIAL
PUBLICADO NO JORNAL ‘O ESTADO DO MARANHÃO”,
EDIÇÃO DO DIA 23/02/18, COM O TÍTULO “FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA E AS MULTAS”.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 28/02/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 024/18, de autoria do Senhor

Deputado Júnior Verde, que institui o Dia Estadual do Policial Civil e
o inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 025/18, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que institui o Dia Estadual em homenagem
aos Policiais Civis, mortos em serviço, e os inclui no Calendário Oficial
de Eventos do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 026/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que fica instituída, no âmbito do Estado do
Maranhão, a divulgação dos serviços “Disque 100”, para denúncia de
práticas de abuso e exploração a crianças, adolescentes e violência
contra idosos, e do “Disque 180”, para denúncia de práticas de violência
contra mulher, ao final das propagandas televisivas do Governo do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 027/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a Instituição da Semana de
Combate à Pedofilia no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 028/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que altera os vértices de que trata o Art.
1º da Lei Nº 10.171 de 12 de dezembro de 2014, que cria no Estado do
Maranhão o Parque Estadual Marinho “Banco do Tarol” e dá outras
providências”.

6. PROJETO DE LEI Nº 029/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Estadual de Apoio Social – IDEAS.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a Maria Dalvanir de Oliveira Mota.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/18,
de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Engenheiro Robson Braga Andrade,

Presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI, natural de
São João Del Rei-MG.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/18,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, natural
de Jacundá-Pará.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
valores arrecadados com leilões de apreensão de veículos no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 022/18, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que considera de Utilidade
Pública a Associação de Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão
– AMNJEG, no Município de Santa Inês – MA.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor Carlos Alessandro Rodrigues Assis.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Ronald Alexandre Camilo.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/18,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Miguelina Paiva Vecchio e dá outras
providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE FEVEREIRO DE
2018.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 047 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o
Plenário desta Casa, seja enviado ofício à Câmara dos Deputados e ao
Senado solicitando o apoio dos Senadores e Deputados Federais eleitos
pelo Estado do Maranhão para rejeitarem o veto presidencial ao
Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PERT) optantes
pelo Simples Nacional, aprovado no Congresso no fim de 2017 e que
foi pauta de discussão no âmbito da Frente Parlamentar da Micro e
Pequena Empresa desta Casa.

O projeto estabelece condições especiais para o pagamento de
dívidas tributárias de micro e pequenas empresas, reflexo da grave
crise econômica que assolou o País nos últimos anos. O tratamento
diferenciado despendido para as microempresas e empresas de pequeno
porte é uma atitude prevista no Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, visando incentivar o desenvolvimento e a
competitividade para estes pequenos empreendimentos. Porém, muitas
empresas estão preocupadas em não conseguir parcelas suas dívidas e
serem excluídas do Simples Nacional.

Como as micro e pequenas empresas são responsáveis por
27% do PIB brasileiro e 57% dos empregos formais no País, é essencial
evitar que 600 mil micro e pequenas empresas sejam excluídas do
Simples, o que implicaria, no mínimo, em dois milhões de empregos a
menos. A ideia é criar para as empresas do Simples condições similares
às estabelecidas pelo Refis das grandes empresas, sancionado em
outubro passado, garantindo também a isonomia de tratamento prevista
na Constituição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de fevereiro de 2018. -
ADRIANO SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.18
EM: 27.02.18

REQUERIMENTO Nº 048 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência, que após ouvido o plenário, seja
encaminhado  voto de aplauso ao Excelentíssimo Ministro JOÃO
BATISTA BRITO PEREIRA, presidente do Tribunal Superior do
Trabalho (TST).

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de
parabenizar a o ministro maranhense, Excelentíssimo JOÃO BATISTA
BRITO PEREIRA, nasceu em Sucupira no Norte (MA), em 4 de
setembro de 1952. Bacharel em Direito formado pelo Centro
Universitário do Distrito Federal - UDF. Pós-graduado em Direito
Público. Foi advogado militante e consultor na área jurídica de 1982 a
1990.

Integra o TST desde maio de 2000, em vaga destinada a
integrante do Ministério Público do Trabalho. Entre 2014 e 2016,
exerceu o cargo de corregedor-geral da Justiça do Trabalho.

Ao tomar posse, nesta segunda feira ele disse que: “que a
prioridade agora será adequar a nova lei trabalhista à jurisprudência da
Justiça do Trabalho. Ele destacou que, no depender dele, a legislação
será cumprida”.

Ante o exposto, solicito dos meus ilustres pares a necessária
aprovação para este requerimento, pois reconhecer a atuação do
Excelentíssimo Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA,
presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.18
EM: 27.02.18

REQUERIMENTO N° 049 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja consignado nos Anais desta Casa e encaminhada
Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor FRANCISCO
MOREIRA PAIXÃO, também conhecido como “Macaquinho” por
ocasião do seu falecimento, ocorrido no dia 25 do corrente mês, nesta
cidade, em nome da sua filha Prefeita de Santa Luzia Francilene Paixão
de Queirós (França do Macaquinho).

A referida Nota de Pesar deverá ser encaminhada para a
Prefeitura Municipal de Santa Luzia, situada na Av. Nagib Haickel, 58,
Santa Luzia - MA, CEP-65390-000

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em São Luís (MA), 26 de fevereiro de
2018. - FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.18
EM: 27.02.18

REQUERIMENTO Nº 050 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, Senhor João Batista Brito Pereira, por sua posse para
exercer o cargo de Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 27 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.18
EM: 27.02.18

REQUERIMENTO Nº 051 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação da Mesa, seja inserido
nos Anais da Assembleia Legislativa do Maranhão  e publicado no
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Diário da casa, o Editorial publicado no Jornal “O Estado do Maranhão’,
edição do dia 23 de fevereiro de 2018 , com o titulo “A
FISCALIZAÇÃO  ELETRONICA E AS MULTAS”.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE FEVEREIRO DE
2018. - Edivaldo Holanda - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.18
EM: 27.02.18

INDICAÇÃO Nº 062 / 18

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 Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, e ao Defensor Geral do Estado do Maranhão, Senhor
Werther de Moraes Lima Júnior solicitando que sejam adotadas as
medidas legais e administrativas para instalação de um escritório da
Defensoria Pública do Estado do Maranhão no Município de Colinas/
MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 26 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 063 / 18

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 Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa,
solicitando que sejam adotadas, pela Universidade Estadual do
Maranhão -UEMA, as medidas legais e administrativas para que os
cursos regulares de nível superior em Agronomia e Direito também
sejam oferecidos pelo Centro de Estudos Superiores de Grajaú -
CESGRA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 26 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 064 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e em reiteração ao teor das
Indicações nºs 469/2017 e 697/2017, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa,
solicitando que sejam adotadas, pela Universidade Estadual do
Maranhão - UEMA, as medidas legais e administrativas para que os
cursos regulares de nível superior em Agronomia, Direito e Medicina
Veterinária também sejam oferecidos pelo Centro de Estudos Superiores
de Colinas - CESCO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 26 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 065 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e reiterando o teor da Indicação nº
1151/2017, solicito a Vossa Excelência, após apreciação da Mesa, que
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Maranhão, Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo, solicitando que
sejam adotadas as medidas legais e administrativas para instalação de
uma Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar no
Município de Colinas/MA, para que a região possa contar com uma
força de combate a incêndios de pronto emprego, considerando que
possui um alto índice de ocorrências de queimadas.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 26 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 066 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e reiterando o teor da Indicação nº
1142/2017, solicito a Vossa Excelência, após apreciação da Mesa, que
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Maranhão, Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo, solicitando que
sejam adotadas as medidas legais e administrativas para instalação de
uma Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar no
Município de Grajaú/MA, para que a região possa contar com uma
força de combate a incêndios de pronto emprego, considerando que
possui um alto índice de ocorrências de queimadas que afetam,
principalmente, as comunidades indígenas, dada sua localização afastada
da sede do Município.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 26 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 067 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a
possibilidade de APRESENTAR PROPOSTA DE LEI, NA FORMA
DO QUE DISPÕE O ANTEPROJETO, no sentido de dispor sobre
a composição dos valores de ajuda de custo ao aluno matriculado
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no Curso de Formação de Soldado Polícia Militar e Corpo de
Bombeiro do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Considerando o disposto no art. 1º, III, que trata da dignidade
da pessoa humana; e no art. 6º, das garantias sociais, faz-se necessário
o aumento da ajuda de custo para os alunos do curso de formação de
soldado da PMMA e do CBMMA.

Além dos gastos, por exemplo, com transporte, alimentação,
saúde e lazer, muitos deles saem de outras localidades ou abandonam
seus empregos anteriores para realizarem o sonho de servir às
corporações.

Esta lei visa, por tanto, aprimorar a ajuda de custo aos alunos
da PMMA e do CBMMA, de modo que estes possam alcançar suas
garantias constitucionais e investir em conhecimento pessoal, com
estimulo aos estudos e busca pela melhoria pessoal e social.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de fevereiro de
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

“Dispõe a composição dos valores de ajuda de
custo ao aluno matriculado no Curso de Formação
de Soldado Polícia Militar e Corpo de Bombeiro
do Estado do Maranhão, e dá outras
providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – O aluno matriculado no Curso de Formação de Soldado
PM e CBM fará jus à ajuda de custo, constituída de:

I -25 % do subsídio do Soldado PM e BM;
Art. 2º - O aluno matrículado no Curso de Formação Soldado

PM e CBM contribuirá para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).

Art. 3º - O aluno que deixar de comparecer ao Curso de
Formação de Soldado PM e CBM, será desligado, o que implicará no
cancelamento da ajuda de custo.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão à conta dos créditos orçamentários próprios.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de fevereiro de

2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 068 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente INDICAÇÃO
seja encaminhada ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODVASF, Exmo. Sr.
ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA, solicitando a conclusão
imediata das obras do Programa do Governo Federal “ÁGUA PARA
TODOS” executado pela CODEVASF, que estão paralisadas no
Município de Coroatá, localizadas nos Povoados: Boa União, Estiva,
Jurema, Laranjeiras, Meninas e São Joaquim. Tendo em vista a
necessidade da população desses Povoados, que padecem sem água
para sobrevivência.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de fevereiro de
2018. - ANDREA MURAD - Deputada Estadual PMDB/MA

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

INDICAÇÃO Nº 069 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Senhor Superintendente Regional do
DENIT no Estado do Maranhão, Dr. Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando providências no sentido de definir apenas um limite de
quilometragem para efeito de fiscalização, através dos medidores de
velocidades instalados nas rodovias federais que atravessam o Estado
do Maranhão, a exemplo do é aplicado no Ceará e em outros estados da
federação, tipo 60, 50, 40 km, etc.

O DENIT poderá definir o limite uniforme da velocidade que
poderá ser de 60, 50 ou 40 km., ficando assim a critério do órgão
competente.

Justificamos nossa solicitação tendo em vista que a alteração
do limite de velocidade em alguns trechos das rodovias federais,
garantindo assim o trânsito dos veículos com maior segurança.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de fevereiro de 2018. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 070 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o regimento interno em seu Art. 152,
apresentamos a esta Casa Legislativa Anteprojeto (em anexo) a ser
endereçado a Exmo. Sr. Governador Flávio Dino que visa à gratuidade
do exame de mormo e anemia infecciosa equina no Estado do Maranhão
e dá outras providências

Nossa sugestão e solicitação de Projeto de Lei se fazem
inicialmente por ser de competência do poder executivo impetrar tais
normas as quais se referem nosso anteprojeto. Ademais, justificamos
nossa iniciativa fundamentada na real necessidade da administração,
controle e fiscalização do contingente equino estadual como forma de
prevenção de doenças e, consequentemente, possíveis prejuízos ao
Estado.

Concluímos assim com o sentimento de estar cumprindo
fielmente nosso propósito de trabalhar para o desenvolvimento do
nosso Estado e a promoção da qualidade de vida de todos os
Maranhenses.

Anteprojeto _______/2018.

 Torna gratuito o exame de mormo e anemia
infecciosa equina no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1º. Fica concedido exame gratuito de mormo e anemia
infecciosa equina, pois ambas enfermidades causam sérios prejuízos
aos proprietários, sacrifício dos animais e embargo da propriedade.

Art. 2º. Os exames laboratoriais para diagnóstico de mormo e
anemia infecciosa equina deverão ser realizados em laboratórios
credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Justificativa
Esta proposição tem por finalidade auxiliar no avanço quanto

a questão da facilidade e ampliação ao combate de enfermidades equinas,
possibilitando a criadores o engajamento em ações que visam a
erradicação e controle dos vários desdobramentos de quadros
infecciosos que atacam os animais de nosso estado.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 26 de fevereiro de 2018. - Vinícius
Louro - 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 STÊNIO REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras deputadas e
senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, eu quero destacar que, na manhã de ontem, eu estive reunido
com o Secretário Carlos Lula para tratar de alguns assuntos pertinentes
à Regional de Saúde do município de Timon, à qual pertencem os
municípios de Parnarama, Matões e São Francisco do Maranhão. Nós
temos um hospital regional que infelizmente iniciou um processo,
ainda na gestão passada, de maneira totalmente desapropriada, sem os
projetos executivos entregues. É uma situação totalmente lamentável
por conta da execução da engenharia. Mas, graças a Deus, conseguimos
vencer essas etapas todas durante esses anos e a obra está sendo
retomada. Fomos discutir ontem com o secretário, além dessa retomada
da obra, a entrega urgente do local do Centro Cirúrgico e UTI, para que
a gente transfira ali leitos cirúrgicos para dar uma amplitude maior ao
hospital. Foi discutida também uma adaptação de outro espaço físico
do hospital existente que está lá em desuso, transformando em mais
leitos cirúrgicos, sem falar da evolução do número de cirurgias no
hospital do meio do ano passado até os dias de hoje, praticamente
dobrando o número de cirurgias. Discutimos a implantação dos serviços
24 horas, de ultrassonografia, até porque o Hospital Alarico Pacheco é
um hospital que faz 200 partos por mês, aliás, mais de 200 partos. É
um hospital amigo da criança referenciado e precisa desse serviço 24
horas, além da contratação de mais um cirurgião ginecologista para que
a gente possa ter ali extinta uma fila de mulheres que precisam fazer
esses tipos de cirurgias. Trata-se de uma questão social tremenda,
além também da ampliação dos serviços de pré-natal de alto risco com
a contratação de mais um ginecologista obstetra e também de um
anestesista para dar suporte a uma terceira sala de cirurgia que existe
no hospital. Além também dos nossos pleitos municipais com relação
à ambulância e um Fundo a Fundo para custear ainda mais os recursos
da saúde. Ou seja, foi uma reunião produtiva, uma reunião que teve
encaminhamento e que mostrou mais uma vez a sensibilidade do
Governo Flávio Dino com relação à saúde, porque não é fácil você não
ter nenhuma estrutura regionalizada funcionando e, em apenas um
governo, você colocar cinco ou seis e a previsão de instalar mais duas
ainda este ano, para atender ao Estado do Maranhão. Além do
lançamento e aqui, obviamente, fica o convite, mas acho que todos os
deputados já estão sabendo do programa inédito que o Estado do
Maranhão vai implantar que é o Programa Sorrir, com as especialidades
odontológicas, com ortodontia, com implantodontia, com endo, com
todo o aparato de especialidades, já que muitas vezes os municípios
não têm esse tipo de serviço ou, quando tem, é uma situação tímida, e
o Estado do Maranhão vai oferecer esses serviços aqui na capital. São
quase 90 ou um pouco mais de 90 profissionais diretamente ligados à
odontologia que vão trabalhar nesse centro de especialidades. Então,

na quarta-feira, amanhã, às 9h, o Governador Flávio Dino vai entregar
mais esse centro. E aqui, Senhor Presidente, eu ia inclusive fazer um
pronunciamento ontem, mas não teve tempo por conta do final da
sessão. Seria sobre uma denúncia que o Deputado Wellington fez aqui
com relação à criança que está no Hospital Juvêncio Matos. Um governo
preocupado na atenção que implanta uma casa inédita no Brasil, que é
a Casa Ninar. Um governo que implanta um serviço inédito como é o
serviço Sorrir. Um governo que abre cinco, seis hospitais
Macrorregionais. Um governo que investe maciçamente seus recursos
na saúde, na atenção básica, que muitas vezes não é nem sua
competência. Um governo que cria um programa inédito, que é a Força
Estadual de Saúde. Municípios que nunca viram um médico, hoje tem
um médico graças ao programa do Governo do Estado. Eu não poderia
acreditar na denúncia que o Deputado Wellington do Curso fez ontem
aqui que há um mês uma criança esperava para fazer um exame de
endoscopia porque o aparelho estava quebrado. Tenho as informações
concretas da Secretaria de Saúde que este aparelho nunca esteve
quebrado. Obviamente que é uma situação a se lamentar. É uma criança
de 1 ano e 8 meses que ingeriu solda cáustica, um acidente doméstico
grave. E a gente faz todas as preces para que ela se recupere. Mas ela
está sendo atendida rigorosamente no Hospital Juvêncio Matos. Ela
estava tendo uma alimentação via sonda e a médica que acompanha o
caso decidiu retirar a sonda por conta da situação da criança, que
começou a ingerir a alimentação via oral. Até para que o intestino da
criança se adapte e se acolha normalmente. Mas isso é gradativamente
de acordo com a lesão. A criança não tinha feito ainda o exame de
endoscópio, porque o intestino da criança não suportaria, foi uma
ingestão de solda cáustica. Graças a Deus essa criança não veio a óbito,
mas ela está sendo atendida no leito 27 do hospital Juvêncio Matos.
Então é de se lamentar. Que toda vez que a oposição suba a esta
tribuna, suba com fatos reais, para não tentar descaracterizar e colocar
uma situação que não existe. Era um absurdo no mínimo, uma
irresponsabilidade um aparelho ficar 30 dias quebrado e a criança não
poder fazer uma endoscopia. Jogar para a plateia, porque está se
aproximando o período eleitoral, qualquer coisa e com qualquer
manifestação. Vamos averiguar os fatos. Dessa forma é no mínimo
irresponsável que o Deputado venha a tribuna para fazer. E assim são
vários atos que traz, que coloca, que esculhamba, que diz que não
funciona. Vamos analisar os fatos friamente e ver realmente o que está
acontecendo. Volto a repetir, Senhor Presidente: S criança está sendo
atendida no Hospital Juvêncio Matos no leito 27. E é uma situação
dramática? Claro que é. Eu vi a imagem da criança e jamais... Eu sou pai
e tenho três filhos e não queria que o meu filho passasse por uma
situação como essa. Mas infelizmente um acidente doméstico provocou
aquilo tudo. Mas o importante é que a criança está tendo os devidos
tratamentos. Como foi, por exemplo, o caso do final de semana,
Presidente Othelino, de um recém-nascido que nasceu em Timon e que
foi transferido para Caxias. E a gente aguardando o leito de UTI aqui
no Hospital Juvêncio Matos. E mais uma vez o transporte aeromédico
foi a Timon para trazer esse paciente, essa criança, esse recém-nascido
para São Luís. Então o Governo que é humano, que usa os recursos do
Governo para o povo do Maranhão, que não usa aeronave para outros
fins. Eu não posso acreditar que essa denúncia seja verdadeira, e que
foi comprovada ontem que não é. Então muito se fala. Fala muito,
pouco age e apenas aponta o dedo. Vai lá ver realmente a situação da
criança, não fica jogando para plateia, porque isso é, no mínimo,
irresponsabilidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Sérgio Vieira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia, colegas Deputados e
Deputadas, galeria, imprensa, servidores da Casa, toda a população do
Maranhão. Quero tratar aqui hoje, Senhor Presidente, sobre um assunto
na área da infraestrutura. A gente tem conhecimento que o Maranhão
está passando por um período muito chuvoso, o maior dos últimos
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anos e isso vem causando problemas na infraestrutura dos municípios.
A gente sabe que enquanto não terminar esse período chuvoso é
desperdício de dinheiro público. De repente você levar um programa
Mais Asfalto, vem chuva, carrega tudo e caracteriza-se desperdício de
dinheiro público. Mas também não podemos deixar de procurar soluções
alternativas para essas situações. Estive a maior parte do final de
semana na cidade de Açailândia onde pude percorrer alguns bairros da
cidade, conversar com algumas pessoas, moradores, representantes de
classe, fizemos algumas reuniões e uma das maiores reclamações
daquelas pessoas é a questão dos buracos que a chuva vem causando.
Os municípios, todos sabem, estão passando por momentos de
dificuldades financeiras, econômicas, para dar uma resposta, a rapidez
necessária na resposta de acordo com que a necessidade vem crescendo
as pessoas nos procuram cada vez mais. Estou aqui hoje protocolando
uma indicação ao Senhor Governador Flávio, direcionada ao Senhor
Governador Flávio Dino para que nos ajude e autorize o Secretário de
Infraestrutura a enviar para o município de Açailândia uma operação
tapa-buracos, já agora, já por esses dias, para que a gente possa ir
resolvendo os problemas mais graves até o término das chuvas, para
que haja a implantação do programa Mais Asfalto, do ré-asfaltamento
e dos convênios de bloqueteamento, como já estão agendados pelo
governo do estado. Mas não podemos aguardar para que as chuvas
terminem para que se tome uma solução. Então peço aqui, solicito ao
Governador do Estado, vamos enviar para Açailândia um programa da
Operação Tapa-Buracos, porque é necessário. As ruas estão começando
a atrapalhar demais o tráfego de veículos, de pessoas e já atrapalhando
a ida e vinda da população de Açailândia pelas vias urbanas. Então
peço ao Senhor Governador Flávio Dino, encarecidamente, autorize o
Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto a enviar uma Operação
Tapa-Buracos para o município de Açailândia, para que dessa forma a
gente vá resolvendo esses problemas dos buracos até que a gente consiga
chegar ao término do período chuvoso para que possamos levar o
programa Mais Asfalto para Açailândia. Não pude deixar de fazer esse
pedido aqui, porque estive em Açailândia no final de semana e a
população nos procurou e essas demandas vão chegando até nós e
temos que procurar as soluções para essas demandas. Assim que
terminar a sessão hoje aqui, neste Parlamento, irei ao Palácio dos Leões
tratar desse assunto para que possamos, o mais rápido possível, definir
metas e estratégias de quando e como vai ser feita essa operação. Mas
isso não pode demorar, isso tem que ser logo, porque a população
clama. Andei principalmente em um bairro chamado Vila Ildemar, em
Açailândia, e lá a situação está cada vez pior. Como o município está
passando por problemas, vamos fazer essa parceria Governo do Estado,
Governo municipal para que a gente possa priorizar essa questão do
“tapa buracos” em Açailândia, vamos juntos procurar essas soluções
porque juntos somos mais fortes e tenho certeza de que o Governo do
Estado não vai se furtar a essa parceria. Então, assim que terminar esta
sessão, irei ao Palácio dos Leões, irei à Secretaria de Infraestrutura do
Estado procurar o Secretário de Infraestrutura também para que a
gente possa traçar estratégias e saber que dia nós vamos poder começar
essa operação “tapa buracos” com a mobilização do maquinário e,
posteriormente, com a solução dessa questão das vias urbanas de
Açailândia, não me furtarei um minuto enquanto nós não conseguirmos
levar essa Operação Tapa-Buracos para Açailândia porque o povo
clama, nos procurou e nós temos que dar uma resposta positiva para
aquela população, é para isso que estou aqui e tenho certeza de que
vamos conseguir levar essa operação para lá. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto,
Senhoras e Senhores Deputados, Comitê de Imprensa. O Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior, Senhor Presidente, entregou no dia 19 deste
mês de fevereiro o Centro-Dia Infantil, que é um serviço especializado

de assistência social para pessoas com deficiência, localizado lá no
bairro da Cidade Operária. O público-alvo do serviço são crianças de 0
a 6 anos com microcefalia, autismo e outras deficiências. São Luís é um
dos primeiros municípios do País a desenvolver este tipo de
atendimento específico servindo inclusive de referência nacional nessa
modalidade de assistência. A ação se configura como uma das mais
importantes ações de inclusão social e de fortalecimento de vínculos
familiares da gestão do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, sendo um
equipamento público de grande alcance social. A entrega do Centro-
Dia Infantil representa ainda uma resposta a demandas de movimentos
sociais nessa área. As atividades do Centro-Dia Infantil resultam na
expansão de atividades do Centro-Dia que, há quase 4 anos, presta
serviços especializados a pessoas com deficiência intelectual e física
na faixa etária de 18 a 59 anos. O espaço é administrado pela Secretaria
Municipal da Criança e Assistência Social que promove atividades
educativas e de lazer, culturais e de capacitação. O Centro-Dia Infantil
é fruto da parceria entre a Prefeitura de São Luís e o Instituto Pobres
Servos da Divina Providência, que mantém o Centro Educacional São
José Operário, onde funcionam o Centro-Dia e o Centro-Dia Infantil
na região da Cidade Operária. A proposta do Centro-Dia Infantil é com
atividades lúdicas, rodas de conversas e oficinas terapêuticas para
trabalhar o fortalecimento dos vínculos entre a criança e a família. O
serviço trabalha na perspectiva de ampliar a rede de cuidados e
atendimentos especializados e organizar as ofertas próprias com vistas
à acessibilidade, inclusão e participação social. É também um espaço
de referência de descanso nos intervalos entre atendimentos
importantes para as famílias que moram distante ou frequentam
distintos serviços durante o dia. Nas primeiras semanas de atividades
do Centro-Dia Infantil, teve início o trabalho de triagem das famílias
que serão inicialmente beneficiadas pelo serviço. Após a triagem, a
proposta do centro é colaborar ou elaborar o planejamento de atividades
que serão desenvolvidas. O serviço inclui a articulação com a saúde e a
educação, a fim de contribuir para que as crianças possam ter acesso à
escola e aos serviços de saúde. O novo espaço é dotado de total estrutura
com salas de múltiplas atividades, lactário, berçário, banheiros, salas
de tv, sala de escuta e salas de apoio administrativo onde serão prestados
atendimentos por uma equipe multidisciplinar, capacitada e
diferenciada, composta de assistentes sociais, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, profissionais da competência da assistência social, além
de cuidadores e auxiliares de cuidadores. São Luís tem 58 casos
registrados de microcefalia, condição neurológica em que a criança nasce
com a cabeça e o cérebro menores do que o considerado normal, ou em
que o crânio do bebê para de crescer após o nascimento. De acordo
com o Ministério da Saúde, foram confirmados, no Brasil, 3.037 casos
da doença entre 08 de novembro de 2015 e 2 de dezembro de 2017.
Está de parabéns o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a secretária Dra.
Andréa Lauande, que tem desenvolvido um grande trabalho na área
social da administração de São Luís. Muito obrigado, Senhor Presidente,
senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo palavra ao Deputado Roberto Costa, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho trazer um assunto que para mim é de
suma importância não só para o Maranhão, mas, principalmente, para
a região ali do Médio Mearim. Um dos grandes sonhos da cidade de
Bacabal é a instalação do curso de Medicina em Bacabal. É uma luta
antiga do Senador João Alberto, do Deputado João Marcelo, nossa. E
já estivemos em Brasília diversas vezes com o Ministério da Educação.
Há mais de seis anos nós conseguimos colocar Bacabal dentro da relação
para ser agraciada com direito a instalação do curso de Medicina.
Inclusive no tempo que foi a cidade de Imperatriz , a cidade de Pinheiro.
E Bacabal, já naquele tempo, Deputada Graça Paz, perdeu a
oportunidade da instalação do curso pela falta de estrutura. E agora,
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mais uma vez, o Deputado Antônio Pereira, que tem acompanhado
esse processo de instalação de curso de Medicina no Maranhão. O
Ministério da Educação, no ano passado, escolheu acho que quatro
cidades do Maranhão, mais uma vez, a cidade de Açailândia, Santa
Inês, Codó e Bacabal. Para mais uma vez terem a oportunidade de se
qualificarem para receberem o curso de Medicina. E esta semana, para
tristeza nossa, a avaliação que o Ministério da Educação fez através da
Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior do
Ministério da Educação reprovou a cidade de Bacabal. Dentro do
relatório, foi colocado como não satisfatório. Por que não satisfatório?
Porque, Deputado Edivaldo Holanda, a cidade de Bacabal, mais uma
vez, continua sofrendo pela irresponsabilidade das gestões municipais.
Hoje nós temos uma cidade sem prefeito, sem gestor. O atual prefeito,
que ainda se discute a sua eleição no TCE, ele está afastado
definitivamente pela justiça do Brasil, pelo Tribunal de Justiça, pela
Comarca de Bacabal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu
o seu ato de improbidade numa antiga gestão. Resolveu cassar os seus
direitos políticos. E a Câmara Municipal, desde o dia cinco de janeiro,
afastou o Prefeito Zé Vieira. E o vice, que assumiu o mandato, resolveu
por medo do prefeito Zé Vieira, do ex-prefeito Zé Vieira, resolveu não
tomar assento na cadeira. E é uma cidade hoje que ninguém respeita
absolutamente nada. Não tem prefeito, não tem vice-prefeito, não tem
ninguém que venha resolver os problemas da população. E isso causou
a reprovação do curso de medicina em Bacabal, porque foram fazer
uma avaliação no sistema de Saúde do município onde os postos de
saúde não funcionam, não têm médico, não têm medicação, o hospital
é com os salários atrasados dos funcionários, não tem condições de
fazer uma cirurgia e o médico mais uma vez pela irresponsabilidade de
um gestor municipal, tanto do ex-prefeito como do vice-prefeito que
não assumem as suas obrigações, termina a cidade pagando um preço
altíssimo que foi a perda desse direito de ter esse curso de medicina. A
cidade de Bacabal vive hoje em uma situação calamitosa. Temos o rio
Mearim subindo, atingindo a nossa população ribeirinha e a Defesa
Civil do município está fechada, não existe Defesa Civil no município
de mais de 100 mil habitantes como a cidade de Bacabal. Porque não
existe prefeito, não existe vice-prefeito, não existe absolutamente
ninguém da administração municipal que tome as rédeas da situação da
Prefeitura de Bacabal e o povo continua pagando um preço altíssimo.
As ruas de Bacabal estão intrafegáveis. Quando chove a população
fica ilhada dentro de suas casas, é esgoto a céu aberto. Não existe
absolutamente nada feito pela prefeitura. Pasmem, temos uma avenida
importante da cidade, Avenida João Alberto, essa avenida estava
intrafegável, foi preciso o Governador Flávio Dino autorizar o Secretário
Clayton Noleto para fazer um tapa-buraco nessa avenida para dar
trafegabilidade. Porque o prefeito de Bacabal, a prefeitura de Bacabal
não consegue fazer absolutamente nada pela cidade. O dinheiro todo é
desviado nos grandes esquemas que existem dentro do município. É
mulher do prefeito Zé Vieira enriquecendo, é o irmão da mulher
enriquecendo no SAAE, é a irmã tirando dinheiro da ação social. Hoje
quem termina sendo atendido pela prefeitura são aquelas famílias
tradicionais que sempre tiraram o dinheiro da prefeitura e o povo, mais
uma vez, continua abandonado. E o pior de tudo, eles não respeitam
nem a decisão da justiça, que foi um processo e não foi oriundo pelo
Deputado Roberto Costa, foi um processo que se iniciou pelo
Ministério Público Estadual do Maranhão e que tem condenação
transitada e julgada em todas as esferas da justiça, e até em Brasília.
Mas a irresponsabilidade da atual gestão faz com a cidade continue
sendo prejudicada, o povo continua sofrendo esse abandono que existe
na cidade de Bacabal e, por isso, nós mais uma vez pela
irresponsabilidade deles perdemos o curso de medicina. Eu venho fazer
esse aviso, porque estou mandando inclusive um recado a ele, que até
o dia 02 nós podemos ainda entrar com recurso no Ministério da
Educação, que eles façam esse recurso para que a gente possa continuar
lutando por esse curso. Eles não sabem o mal que estão fazendo para
a cidade de Bacabal, à juventude de Bacabal, às famílias bacabalenses
com essa irresponsabilidade. Por isso venho, Senhor Presidente, fazer
esse apelo, mais uma vez, às pessoas que devem o Vice-Prefeito,

Florêncio Neto, que ele assuma a responsabilidade da cidade e faça
com que a cidade dê uma resposta às demandas da população e que
esse curso de Medicina, como eu disse, ele é fundamental para o
desenvolvimento da nossa cidade. Bacabal é uma cidade de mais de
cem mil habitantes e tem cerca de 15 faculdades e esse curso de Medicina
seria o coroamento do sistema educacional da cidade. Por isso, Senhor
Presidente, eu subo a esta tribuna, mais uma vez, revoltado exatamente
pelo abandono da administração com a cidade de Bacabal e com a
população, mas principalmente, triste, porque eu estou vendo o nosso
povo e a nossa população sofrendo mais uma vez por irresponsabilidade
dos gestores de Bacabal, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano Sarney, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados e Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários desta Casa, maranhenses. Subo hoje a esta
tribuna para lamentar o ocorrido de ontem e dizer que eu peço desculpas
à sociedade do Maranhão, peço desculpas aos Deputados e às
Deputadas desta Casa, ontem, me descontrolei. Eu acho, Senhor
Presidente, que nós devemos conversar entre cada um e debater ideias,
Deputada Graça Paz, debater números, debater o que é bom para o
Maranhão e deixar, à parte, as baixarias pessoais e deixar, à parte, as
questões familiares, porque eu fico aqui, Deputada, fiquei três anos e
ouço questões sobre minha família, meu avô, meu tio, a empresa da
minha família, o meu pai, e chega um momento que a gente... o corpo
começa a virar, começa a entornar, a gente não aguenta mais. Isso não
quer dizer que eu não queira comparar o governo passado com o governo
atual, eu acho natural, normal e sadio, inclusive é o meu desejo,
Deputado Paulo Neto, comparar o governo passado com o governo
atual, é o meu desejo comparar a gestão da ex-governadora Roseana
Sarney, a gestão do ex-governador Cafeteira, a gestão do ex-governador
José Sarney com a gestão atual, mas quando você começa a entrar na
seara pessoal, começa a falar mal da outra família, do outro parente,
das empresas que as pessoas têm, da vida profissional que cada um
tem, aí eu acho que a gente entra numa seara explosiva, que foi isso que
causou ontem e eu falo da minha parte, não falo da parte do outro
deputado que estava aqui presente, que se ele quiser ele vai falar, mas
eu falo da minha parte, eu acho que aquilo que ocorreu ontem foi
lamentável - foi lamentável - para toda a população que viu aquilo
ocorrer dentro desta Casa. Eu reprovo o que aconteceu ontem e estava
seriamente, vamos dizer assim, possesso por uma emoção que eu
venho segurando há três anos e que vou continuar sem admiti-la, vou
continuar combatendo, pois, quando se colocam questões pessoais e
questões familiares, seja da minha pessoa, seja de qualquer deputado,
eu vou sair em defesa, pode ser deputado da oposição, pode ser
deputado de situação, se envolver questões familiares de cada deputado
aqui, eu vou sair em defesa do deputado que será atacado em relação à
família, em relação à pessoa dele. Vamos discutir, senhoras deputadas
e senhores deputados, ideias, vamos discutir números, vamos discutir
o Maranhão porque para isso fomos postos aqui nesta Casa. Então
essas são as minhas palavras e mais uma vez eu peço desculpas
humildemente para toda a população do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, alguém mais gostaria
de ir ao Pequeno Expediente? Deputado Dr. Levi Pontes, por cinco
minutos. Em seguida, Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Deputado Othelino
Neto, demais membros da Mesa, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, TV e Rádio Assembleia. Senhor Presidente, subo a
esta tribuna para falar sobre um dos maiores projetos para educação
neste estado, realizado pelo atual governo e pela Secretaria de Educação
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de Estado. Este projeto, ora em curso nesses três anos, nos orgulha
porque recupera a dignidade de todos aqueles que entendem que a
educação é fundamental para o Estado e para a Nação. Em três anos de
gestão, o governo do Maranhão demonstra total comprometimento
com a valorização da educação maranhense, contabilizando conquistas
importantes e históricas para a categoria e também no que reflete a
melhoria da educação de todo o Estado, o que demonstra o diálogo
permanente que é a marca registrada deste governo. Eu gostaria,
Deputada Graça Paz, de destacar os benefícios mais significantes, as
conquistas históricas para este governo como, por exemplo, o concurso
público para 1.500 professores com carga horária de 40 horas. Pela
primeira vez na história desse estado, inclui duzentas e trinta vagas
para professores da educação especial, simples, mas histórico. Concurso
previsto, Deputado Antônio Pereira, para agora este ano de 2018, com
inéditas vagas para a educação indígena, educação do campo e para a
educação dos quilombolas. Este Governo liberou concessões das
gratificações, nunca antes implantadas neste estado, como as
gratificações de dedicação exclusiva para a educação integral e para a
educação inclusiva para todos os docentes da rede estadual, além do
reajuste de gratificação para gestores escolares. Inédito também para o
estado e para a educação o concurso interno para a ampliação de jornada
e a unificação das matrículas, que beneficiaram até agora mil e duzentos
professores só em 2017. E serão feitas mil e duzentas agora em 2018.
Portanto, Deputado Paulo Neto, são três mil progressões e unificações
de matrículas neste Estado. Também, nesses últimos três anos, foi
realizado pela Secretaria de Estado de Educação número recorde de
estímulos a professores neste período, mais de vinte e duas mil
progressões, promoções e titulações. Resgatando com isso a dignidade,
a força de trabalho dos professores. Reconhecendo a importância dos
professores na educação deste estado, tivemos 22% de recomposição
salarial durante esses três anos em plena crise histórica que existe
nesse país, chegando ao maior salário inicial para professores de 40
horas da educação básica entre todos os estados da federação. Isto é
inconteste, é número. Neste ano o Governo do Estado está negociando,
hoje mesmo teremos uma reunião com os sindicatos dos professores e
demais categorias, e nos próximos dias será anunciado uma
recomposição salarial para os professores em plena crise. Três medidas
provam que mesmo dentro desses limites financeiros do Estado, segue
valorizando essa categoria. E refutamos qualquer notícia inverídica,
desrespeito aos educadores. Portanto, a atual gestão jamais atuou no
sentido de intervir às decisões judiciais. Até porque o Senhor
Governador, ora na função de Executivo, também é oriundo do Judiciário
e jamais iria interferir em decisões judiciais. O processo que ora está
tramitando, lá no Judiciário, vem de 2001, Deputado Edivaldo Holanda,
está na mão do Ministério Público e a ele competem as decisões, na
sua tramitação independente, sem qualquer vinculação com o Governo.
Portanto, quero deixar bastante claro que as discussões, ora em curso,
dizem respeito ao Judiciário, ao Ministério Público, portanto nada
tem a ver com o Governo do Estado. E a sua atuação, nesses autos dos
processos, é exclusivamente de obedecer à ordem do Judiciário. Portanto,
o Tribunal de Justiça do Maranhão terá o poder de decidir. Senhor
Presidente, obrigado pela tolerância. Muito obrigado a todos que me
ouviram.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Rogério Cafeteira, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Assim como o Deputado Adriano, que esteve há
pouco na tribuna, eu também quero aqui registrar minhas desculpas a
todos que tiveram o desprazer de ver a nossa discussão ontem. Eu
tenho certeza que não é o tipo de discussão que se espera dentro de um
Parlamento. Então eu queria registrar minhas desculpas. De maneira
nenhuma, aqui faço questão de enfatizar, ontem até entramos depois
em uma rádio, e de maneira nenhuma, em nenhum momento, Deputada

Graça, desde que me elegi deputado eu jamais faltei com respeito com
a família do Deputado Adriano Sarney. Eu jamais fiz um ataque pessoal.
Ontem inclusive quando citei uma questão do governo anterior, da
governadora, fiz questão, e pode ser ouvido no áudio, fiz questão de
dizer que acreditava inclusive que aquilo era fruto de uma questão
metodológica e que desvirtua o índice aferido. Eu não quero me alongar
nesse assunto, mas queria registrar minhas desculpas ao povo do
Maranhão sobre os fatos ocorridos ontem e espero que daqui para
frente a gente possa, eu e o Deputado Adriano e todos aqui presentes,
todos de governo e oposição, possamos fazer um debate no mais alto
nível, defendendo sempre o melhor para a população do nosso estado.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – 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,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, primeiramente, eu quero
aqui trazer notícias da região do Médio Mearim, se tratando tanto das
vias, das estradas, das MAs que cortam a região do Médio Mearim
como também das águas do rio Mearim, que vêm subindo
assustadoramente, Deputado Edivaldo Holanda, estivemos agora nesta
semana, na MA-122, que liga Independência ao Município de Pedreiras,
na MA-119 que liga Pedreiras a Lago da Pedra, como também na MA-
247, que liga São Luís Gonzaga a Trizidela do Vale. Primeiramente,
estivemos na SINFRA, onde fomos recebidos pelo subsecretário, o
Senhor Luna, que trouxe o responsável da empresa que faz a
conservação de todas essas estradas da região do Médio Mearim e, em
reunião, nós tratamos, primeiro, dos momentos ali nos trechos que as
estradas estão cortando. São vários trechos da estrada, principalmente
que liga Pedreiras a Lago da Pedra, onde já houve um corte no povoado
Barraquinha, no Município Lago dos Rodrigues. Graças a Deus, eu
quero aqui agradecer ao Governador Flávio Dino, ao Secretário de
Infraestrutura, Clayton Noleto, que, de prontidão, imediatamente,
instantaneamente, já disponibilizou os maquinários para que pudesse
arrumar logo aquele trecho que foi cortado. Chegou já uma retro, a
estrutura de pré-moldados já está no local, a população não queria
deixar a empresa trabalhar pedindo uma ponte, mas nós fomos lá, in
loco, conversar com os populares do povoado Barraquinha e mostrar
para eles a solução mais eficaz e mais rápida. Se fosse esperar a
construção de uma ponte duraria mais de mês, mas com essa estrutura
tubular, de pré-moldados, ela vai possibilitar já sanar o problema com
uma semana, Deputada Graça Paz. E isso foi muito importante, pedi a
compreensão e agradecer a compreensão dos populares daquele
povoado que sofreram bastante, foi uma via ali que antes só tinha
umas manilhas de um metro, não conseguia, Deputado Antônio Pereira,
suportar a vazão da água. Então, transbordou entrando nas casas,
muita gente perdendo televisão, geladeira, sofás e aí eles mesmos foram
lá e abriram a estrada porque senão os danos iam ser bem maiores.
Então, eu quero agradecer ao governador por imediatamente mandar
toda equipe da SINFRA para que pudesse solucionar esses problemas.
Voltando também a questão da estrada Trizidela do Vale a São Luiz
Gonzaga, que é a MA-247, eu venho pedir aqui, mais uma vez, que o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, possa
mandar um maquinário, Deputada Graça Paz, para, pelo menos, fazer
um paliativo para que aquela estrada não possa ficar intrafegável como
ela está. As chuvas estão muito fortes, mas lá nem trator está passando.
Então, eu venho pedir aqui novamente ao Governo do Estado do
Maranhão que possa disponibilizar os maquinários, pelo menos, para
fazer um paliativo a fim de que aquela estrada não fique intrafegável
como está, já que as chuvas estão muito fortes, então lá nem trator está
passando. Portanto, eu venho pedir aqui novamente ao governo do
estado do Maranhão que possa disponibilizar os maquinários, pelo
menos para amenizar o sofrimento daquelas pessoas, como também na
MA que liga Pedreiras a Joselândia. Já tivemos um relatório fotográfico
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do Vereador Adonias, que reside ali na região de Marianópolis,
mostrando vários pontos como no caso do Cazuza que já está na
iminência do corte da estrada. O proprietário da empresa, o engenheiro
da empresa responsável pela conservação de todas aquelas rodovias já
está sabendo, já está montando uma força-tarefa, para que possa
realmente solucionar o problema dessas estradas que estão sendo
cortadas pós-chuva, para continuar o serviço de tapa-buracos
viabilizando uma melhor comodidade àquela população. Voltando,
Senhor Presidente, à questão das águas do Rio Mearim. O Prefeito
Fred Maia ontem decretou estado de emergência, já há uma crise caótica,
o rio subiu absurdamente, a previsão é de mais água, aumento de águas
no mês de abril, e a gente está muito preocupado. O prefeito Fred
Maia entrou em contato com a gente e, na semana passada, estivemos
nesta tribuna reivindicando a questão de uma força de emergência do
governo do estado, medidas que fossem tomadas logo para evitar ou
amenizar a questão do sofrimento das famílias desabrigadas. Nós
tivemos uma resposta, Deputado Adriano Sarney, tivemos uma resposta
do governo do estado do Maranhão e, sábado mesmo, domingo, sábado,
o Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, e o coronel Célio
Roberto sobrevoaram toda a região do Médio Mearim, passando por
Marajá do Sena, Paulo Ramos, Lago dos Rodrigues, Pedreiras, Trizidela
do Vale, já observando, fazendo um sobrevoo, registrando os momentos,
recebendo os relatórios dos municípios e da Defesa Civil de cada
município para que sejam tomadas medidas emergenciais. Agradeço
pela disponibilidade do secretário que de lá já fez um compromisso
com o Prefeito Fred Maia que pediu que o Estado pudesse disponibilizar
tantos veículos e caminhões F-4000 para tirar as famílias de dentro da
água, como também já pedindo que fossem disponibilizadas várias
cestas básicas para quando essas pessoas estiverem nos galpões, nos
ginásios, nos auditórios, a fim de suprir a necessidade daquela
população, como também botijão de gás e outros utensílios. É muito
importante, porque na enchente de 2009 todas as ações já foram
acontecer depois de um mês, Deputado Paulo Neto, ou seja, as pessoas
passaram um mês depois de perder tudo e ainda estavam lá passando
fome, não tinham sequer estrutura e o Município sozinho bancando,
ajudando aquela população. Agora não, nós precisamos da Secretaria,
da Defesa Civil nacional, da Secretaria de Infraestrutura, de Meio
Ambiente, do Governo do Estado do Maranhão, do Corpo de
Bombeiros, para que possamos realmente sanar esse problema. Agora
há pouco, escutei o discurso do Deputado Roberto Costa que também
trouxe todo o relatório da cidade de Bacabal e região, unindo forças e
esforços para que cada um possa trabalhar e atuar na sua região de
forma ímpar, tentando ajudar aquela população. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença, na galeria, dos vereadores de Vargem
Grande Célio Mendes, Chaguinha do Bala, Trabulsinho e Braga. Sejam
bem-vindos à Assembleia. Queria antes de iniciar a Ordem Dia, registrar
com satisfação as falas dos Deputados Adriano e Rogério Cafeteira,
que tiveram aí a boa atitude de se desculpar pelo ocorrido ontem. São
dois deputados, dois deputados atuantes, que exercem papéis em lados
opostos, mas sempre com muito equilíbrio. E acho que Vossas
Excelências têm razão. Eu acho que o debate aqui ele tem que acontecer.
A divergência é natural e é da essência do Parlamento. Claro, acontecendo
sempre de forma respeitosa. Nós somos todos sujeitos a falhas. Em
alguns momentos os ânimos se exasperam um pouco. Mas foi muito
bom ver os dois de volta à tribuna já com ânimos mais serenos e
voltando às discussões de forma cordata, como Vossas Excelências
costumam tratar.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei 018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré.
O Projeto de Lei 018, assim como o Projeto de Resolução 004, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que trata de Título de

Cidadão, e o Projeto de Resolução 005, de autoria também do Deputado
Marco Aurélio, também concede Título de Cidadão, dependem de
parecer. Vou suspender a Sessão para que as Comissões possam emitir
os pareceres e, em seguida, nós retomaremos a Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, foram analisados o Projeto de Lei 018/2018, Projetos de
Resolução Administrativa 004 e 005, que concedem títulos de cidadão
maranhense, todos os aprovados por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Projeto 018/2018 vai ficar transferido para a Ordem do Dia
de amanhã, porque o Deputado Bira está ausente. Projeto de Lei 236/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei 249/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa 004/2018, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação. Projeto
de Resolução Legislativa 005/2018, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento 036/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macedo. (lê). A Deputada está ausente,
fica transferido para a próxima sessão. Requerimento 039/2018, de
autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho. (lê). O Deputado
está ausente, fica transferido para a próxima sessão. Requerimento
040, de autoria do deputado Bira do Pindaré, o deputado está ausente,
fica transferido para a próxima sessão. Requerimento 041, de autoria
do deputado Bira do Pindaré, também o deputado está ausente.
Requerimento 044, de autoria do deputado Stênio Rezende (lê). Em
discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 045/2018, de autoria
do deputado professor Marco Aurélio (lê). Em discussão, em votação,
os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 046, de autoria do deputado Stênio Rezende
(lê). Em discussão, em votação, os senhores deputados que aprovarem
ficam como estão. Aprovado. Os três projetos ficam incluídos na Ordem
do Dia, de amanhã. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento
038/2018, de autoria do deputado Vinícius Louro (lê). Deferido.
Requerimento 042, de autoria do deputado Wellington do Curso, o
deputado está ausente, mas se trata de justificativa de falta, vamos
apreciar (lê). Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Professor Marco Aurélio, por trinta
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, saúdo todos da imprensa na pessoa do jornalista
Ribamar Correa, que temos grande respeito, os que acompanham a
transmissão pela TV Assembleia, pelo aplicativo, os que estão na
galeria. Eu venho nesta oportunidade do Grande Expediente, que é um
tempo razoável, de trinta minutos, entretanto, é pouco para falar deste
assunto, assunto relevante, uma causa que tem se fortalecido no
Governo Flávio Dino e que é preciso falar um pouco mais, falar da
dimensão, falar do alcance deste grande projeto de educação, que é o
ensino em tempo integral. O ensino em tempo integral tem muitas
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pessoas que pensam que é simplesmente uma escola com mais aulas,
mas a rede de ensino em tempo integral do Governo do Estado do
Maranhão está muito além do que uma carga horária maior. É um
projeto que foi pensado e muito bem pensado exatamente para dar a
ferramenta suficiente aos estudantes e que, se tivesse sido iniciado
algumas décadas atrás, nós teríamos hoje um resultado fantástico. Em
três anos do governo Flávio Dino, as escolas em tempo integral no
Maranhão da rede estadual saíram de zero e vão chegar agora a 49,
sejam as da rede da SEDUC, sejam as da rede do IEMA, que é o ensino
tecnológico, o médio integrado com o técnico das unidades plenas. Eu
faço questão de destacar as escolas da rede da SEDUC. Semana passada,
mais de 500 professores selecionados para as escolas de tempo integral
que irão inaugurar agora, que irão iniciar agora. Mais de 500 que já são
professores efetivos da rede, mas se inscreveram em uma seleção para
estarem na Escola em Tempo Integral e essas escolas que iniciarão as
aulas agora no próximo mês. Mais de 500 professores estiveram em
São Luís no treinamento da semana inteira, foi uma semana toda. Eu
tive a satisfação de participar em um dos dias, de acompanhar um
pouco o treinamento e pude entender a grandeza desse projeto. Está
para além de uma escola com mais aulas, mas, acima de tudo, prepara
o aluno e dá condições para ele enfrentar os desafios da vida. E existe
na rede em tempo integral, que é a rede Educa Mais. Essa rede Educa
Mais traz todo um formato, um modelo já testado no Brasil todo, com
parcerias com o Governo Federal e instituições que reforçam as
condições dessa escola funcionar. Essa rede Educa Mais traz um papel
fundamental de despertar no jovem a busca para que ele identifique o
seu sonho, não somente estar por estar, mas identificar o seu sonho, o
motivo pelo qual lutar. Esse jovem, o jovem protagonista, passa então,
por meio da identificação desse sonho, a ter uma dinâmica e toda uma
formatação de um trabalho pedagógico em torno desse sonho, o jovem
passa a ter uma formação integral, não só o vestibular, não só para o
Enem, mas uma formação completa, uma formação cidadã, uma
formação que lhe dá condições de contribuir com a sociedade, de
interagir com ela, de modificá-la. Esse conceito pedagógico é algo
fantástico e eu pude conhecer um pouco mais desse trabalho da rede de
ensino em tempo integral que traz na sua grade a base comum curricular,
que são as disciplinas que nós conhecemos: Português, Matemática,
História, Geografia, Biologia, Química, Física. Todas as disciplinas.
Mas, além disso, traz a parte diversificada que é exatamente no
contraturno que vem esta complementação com a parte diversificada,
que traz as disciplinas eletivas. O aluno escolhe aquelas disciplinas
que ele quer se aprofundar, seja robótica, seja em outras áreas. Faz
uma identificação do seu projeto de vida. Tem o estudo orientado que
traz ali o nivelamento escolar, as aulas de reforço escolar. Eu sou
professor, e na sala de aula é muito comum a gente ter uma sala muito
heterogênea. E de repente tem um percentual da sala que tem uma
facilidade de aprendizagem e está no nível de conhecimento mais alto e
outro aluno no nível de conhecimento de aprendizagem mais baixo. E
essas aulas de nivelamento escolar trazem todos para um patamar. E é
nivelar por cima e não baixar de repente o nível do ensino para que se
tenham todos aprovados. Muito pelo contrário, nivelar por cima, dando
condições de o aluno ter os seus desafios garantidos. As práticas
experimentais que trazem aí toda a parte de laboratórios, de estudos
práticos, de colocar em prática aquele conhecimento que o aluno
aprendeu e a iniciação científica. E destaco esse viés: No ensino médio
ainda o aluno fazendo toda a base de iniciação científica, da metodologia
científica para que ele possa já chegar à universidade com o caráter
acadêmico adquirido ainda no ensino médio. O aluno pesquisador, o
aluno que sabe pesquisar. Um aluno que tem ferramentas. Um aluno
que sabe de fato aplicar aquele conhecimento e de uma maneira universal
com um conhecimento científico. Isto é muito importante. Isto é
trabalhado na rotina das escolas de tempo integral. O aluno entra sete
e meia da manhã e só sai cinco horas da tarde, tendo o café da manhã,
tendo o almoço, tendo um lanche vespertino na própria escola. E isso
pode parecer simples, mas há muitas crianças e jovens que de repente
não têm essa condição nem de uma refeição com um balanceamento
nutricional correto. Isso facilita até mesmo para garantir a saúde do

aluno, a condição de aprendizagem do aluno, porque infelizmente nem
todos têm a condição de uma alimentação equilibrada todos os dias. E
o aluno passa a ter nesta rotina uma escola que dá condições de ele
estar enfrentando todos os desafios e também a parte física. A escola
em tempo integral educa para a vida. Ela prepara para a vida, não só
para seguir nos estudos. E ela dá as ferramentas necessárias para o
estudante. A partir do próximo mês, já se somarão 36 escolas da rede
estadual pela SEDUC e 13 escolas do IEMA, que já tem uma quantidade
inaugurada e as outras já estão sendo finalizadas para serem inauguradas.
Isso a escola em tempo integral, que é a unidade plena do IEMA, que
trabalha o aluno no ensino médio integrado ao ensino técnico. A exemplo
do IFMA, o modelo do IEMA foi muito bem formatado no modelo do
IFMA, que conheço muito bem e sabemos dos resultados que hoje
pontua uma das escolas mais importantes do estado do Maranhão, é o
Instituto Federal do Maranhão por meio de suas unidades. Eu quero
destacar essa visão do programa Escola Digna, programa que o
Governador Flávio Dino criou, que esta Casa aprovou exatamente a
implementação como um programa de governo e os vários eixos desse
programa. O programa Escola Digna é uma macropolítica que tem nos
seus eixos a formação continuada, e essa formação continuada à rede
estadual por meio das URES dar formação aos professores de ensino
fundamental inclusive, não só na escola em que o Estado construiu
uma escola digna lá, substituindo as escolas de taipa, cobertas de palha,
mas todos os municípios que quiserem aderir ao programa Escola
Digna e ter essa formação continuada, o Governo do Estado dá esse
suporte para que os professores estejam sempre recebendo essa
interação e condições de estarem melhorando cada vez mais o IDEB de
suas escolas, dos seus municípios. Outro eixo importante do programa
Escola Digna é o programa Mais IDEB que trabalha com metas. O
ensino não é feito de qualquer maneira, mas trabalha com metas,
verificando o IDEB de cada escola, fazendo a projeção, colocando o
desafio e acompanhando essa execução da rotina das escolas para que
consigam alcançar suas metas. Além disso, aulas específicas e simulados
de português e matemática preparando os alunos para as avaliações,
que inclusive agora está perto de ser divulgado o resultado do IDEB e
não temos dúvida que o IDEB do Maranhão está crescente e aumentará
ainda mais a partir dessas ações, muito focadas na melhoria do IDEB.
E melhorar o IDEB é melhorar a qualidade do ensino, é ter um aluno
melhor preparado, é ter um aluno que sonhe, mas que tenha condições
de alcançar os seus sonhos, porque ele tem as ferramentas. Eu digo
isso porque muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento suficiente
e de repente por não ter um conhecimento suficiente ela subestima
todos os desafios, porque nem sabe qual o tamanho dos desafios. E
quando a pessoa começa a estudar, isso eu mesmo experimentei na
prática, eu vim de uma base de ensino médio em que eu trouxe pouco
conhecimento na bagagem. Eu fiz curso técnico em Contabilidade, no
interior do estado do Pará, e naquele tempo eu me achava com condições
de passar em qualquer curso do jeito que eu estava, pela ignorância que
tinha. Na hora que comecei a estudar para valer, focado foi que vim
perceber o quanto eu não sabia e que os desafios, que a gente tinha que
alcançar, necessitavam cada vez mais de a gente aprender. Então temos
que ter um aluno motivado sim, mas temos que dar as ferramentas para
que ele consiga alcançar os seus sonhos. Não é somente a motivação
interior sem ter as ferramentas, é aliar essa motivação com as condições,
com o ensino forte, com uma educação forte que lhe dá condições para
disputar qualquer vaga que ele almejar, que lhe dá condições para
alcançar o sonho que ele quiser, para que ele possa realizar sim seu
projeto de vida. E o outro eixo...

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO –
Deputado Marco Aurélio, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Já, já eu concedo a palavra à Vossa Excelência, Deputado Fernando.
E o outro eixo importante do Programa Escola Digna, dessa
macropolítica, é a Escola em tempo integral, é este modelo, seja ele da
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SEDUC e seja a escola em tempo integral da rede do IEMA que eu faço
questão de destacar. Deputado Fernando Furtado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (aparte)
– Deputado Marco Aurélio, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo
pelo belíssimo discurso que V. Ex.ª vem fazer hoje no Grande Expediente
que se refere ao Projeto, de um grande projeto do Governador Flávio
Dino no que se refere à Escola Digna e aos IEMAS. Os IEMAS que
estiveram à frente como Secretário o nosso colega de Parlamento Bira
do Pindaré que devemos ressaltar também que fez um grande trabalho
à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia quando começa o trabalho
dos IEMAS e que vem mostrar que os IEMAS são uma Instituição que
forma cidadãos que não tinham essa oportunidade no passado, muita
vezes só a Escola Técnica Federal e que tínhamos apenas uma e que o
Governo Federal acabou por eliminar muitos desses projetos para
nosso Estado, mas dizer que eu lembro uma fala há poucos dias, em
uma rede social, quando um pai faz a comparação da sociedade de hoje
e a sociedade, a nossa juventude de outrora. Quando diz que, eu que fui
aluno do Liceu Maranhense e que se entrava na escola sete horas da
manhã e saia uma hora da tarde e à tarde tinha educação física, dentre
outras atividades. Então, você tinha o dia todo ocupado e
consequentemente originou essa geração nossa, que é uma geração que
hoje está aí mostrando que não se perdeu. E hoje esse projeto da
Escola Digna e dos IEMAS vem resgatar aquilo que não foi feito no
passado, dentre alguns governos anteriores ao governo Flávio Dino, e
que se sabe que essa é uma revolução, porque a grande revolução se faz
por meio da educação, formando os nossos jovens, nossas crianças, já
trazendo da base. E aí a escola de tempo integral faz isso, ela forma não
só o profissional, mas forma o cidadão e forma aquela pessoa que vai
poder se preparar e ter um futuro melhor para escolher quando da sua
formação, parabenizo mais uma vez pelo seu belo discurso.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Fernando, eu faço exatamente esse, o reforço
nesse, nessa visão, a escola em tempo integral. Imperatriz, por exemplo,
Deputado Edivaldo Holanda, não tinha nenhuma escola de tempo
integral e agora nas próximas semanas vai inaugurar a primeira, que é a
Escola Tancredo Neves. E a visão que o Governo Flávio Dino tem tido,
que é exatamente colocar essas escolas que são equipamentos de
proteção dos jovens e de acolhimento dos sonhos, ele poderia muito
bem colocar uma escola dessas em uma escola do centro, bem feita, já
bonita, em que não precisasse investir tanto na infraestrutura. Mas,
em Imperatriz, por exemplo, o Governador Flávio Dino, junto com a
Secretaria de Educação, e a gente participou muito dessa discussão,
fez uma escolha por uma escola lá no bairro, na Vila Redenção, num
bairro que tem muitas carências, um bairro que precisa de educação
talvez mais do que alguns outros bairros da cidade, lá onde há muito,
de repente, aliciamento contra o jovem, aliciamento para tirar do
caminho certo, há riscos, há vulnerabilidade, então se protege com a
escola, incluindo o aluno, protege recebendo o aluno o dia todo e dando
condições de ter uma formação cidadã, uma formação profissional, um
estudo forte para que ele não pense duas vezes em qual caminho ele vai
escolher.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Deputado
Marco Aurélio, um aparte, por favor.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Sérgio Vieira, por favor.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, realmente, esse programa Escola Digna, se
existe uma coisa que não pode haver contestação, são essas escolas e
núcleos de tempo integral. Você vê lá na cidade de Açailândia, este ano
vai ficar pronto o Núcleo de Ensino Integral, uma batalha nossa, da
classe política da cidade, que nós encabeçamos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Um investimento de cinco milhões de reais.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Investimento
de cinco milhões de reais. Quando ficar pronto, este ano, vai atender
cerca de 700 alunos. O aluno entra pela manhã, sai à tarde, tem
alimentação, atividades curriculares, extracurriculares, esportivas,
laboratoriais. Então, o ambiente propício para que o aluno tenha o
aprendizado necessário, porque, se existe uma coisa necessária, é que
o poder público conceda esse ambiente. As escolas de tempo integral
funcionam, está aí o exemplo de Pernambuco, está o exemplo do Ceará,
onde os índices educacionais se elevaram de forma muito rápida, muito
acelerada e tenho certeza de que não vai ser diferente aqui no Maranhão.
Então, não há contestação porque já há experimentos no Brasil da
qualidade e da eficiência desse tipo de ambiente, desse tipo de ensino
que esses núcleos e que essas escolas proporcionam aos alunos, até
tirando os alunos da rua para que o seu tempo ocioso seja num ambiente
adequado de ensino. Em Açailândia, a gente ainda acha pouco núcleo.
Pedimos a toda classe política, à administração municipal, nós pedimos
para que uma escola do estado se transformasse em escola de tempo
integral, a Escola Lourenço Gallete, os professores já vieram à capital
semana passada, já receberam o treinamento e já vão começar nesse
primeiro semestre a adotar o regime em tempo integral na Escola
Lourenço Gallete. Então, a gente não pode deixar de reconhecer esses
avanços porque não vai ser feito um experimento, são coisas já
experimentadas no nosso país e em outros estados que deram certo.
Então, essas coisas a gente tem que reconhecer e parabenizar o governo
e parabenizar toda a classe estudantil e aqueles que lutaram por isso no
Maranhão, como especificamente relatei dois exemplos da cidade de
Açailândia.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Muito bem, Deputado Sérgio, duas escolas que serão em tempo
integral, a Lourenço Gallete, eu já dei aula lá inclusive, e lá em Imperatriz,
a Escola Tancredo Neves que é em tempo integral. No ano de 1999, eu
também dei aulas na escola quando na época era Escola Jonas Ribeiro.
Essa escola lá de Imperatriz, Deputado Sérgio, há várias décadas não
tinha uma reforma sequer. Piso não prestava, parede rachada, telhado
não prestava. Estava numa situação crítica. O Governo Flávio Dino,
que poderia de repente colocar uma escola que já estivesse pronta em
que ele não precisasse investir tanto, escolheu reconstruir a escola.
Nesse momento, a escola está em obras com mais de 30 trabalhadores
lá e daqui a algumas semanas a escola vai inaugurar totalmente nova,
com uma nova proposta, com um novo modelo. Eu quero avançar
destacando que todos os países que superaram suas dificuldades e se
projetaram para um patamar mais elevado investiram fortemente na
educação. Sabemos o exemplo da Finlândia. E lá educação é em tempo
integral. Alguns estados no Brasil que conseguiram superar essas
dificuldades aqui do Nordeste mesmo. Eu destaco, por exemplo,
Pernambuco em que 80% da rede estadual de lá de Pernambuco é
ensino em tempo integral. 80% da rede estadual é ensino em tempo
integral. No Ceará, esse número chega a 50%. No Maranhão, esse
projeto começou agora de três anos para cá. Mas já são 49 escolas.
Daqui a três semanas, mais ou menos, já tem 40 em funcionamento, já
vai inaugurar uma nova quantidade. E vai chegar em quase 50. E é só o
começo, porque nós temos a convicção de que esse trabalho vai
continuar, esse trabalho de valorização dos estudantes. E eu não tenho
dúvidas que daqui a alguns anos o Maranhão vai ter uma rede muito
maior de ensino em tempo integral. E sem deixar de investir também
nas escolas que ainda não são de tempo integral. Eu quero, portanto,
destacar que a impressão que eu tenho, Deputado Edivaldo Holanda, é
que neste exato momento há uma revolução silenciosa sendo feita
através da educação. A uma geração de líderes sendo preparada através
da educação. A uma geração de jovens recebendo a formação apropriada
com as ferramentas que lhe dão condições de realizar os seus sonhos.
Isso traz dignidade. É onde a gente percebe a grandeza da educação e o
papel transformador que ela tem na vida de um ser humano. É algo que
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é difícil até de conseguir traduzir porque o efeito desse trabalho é daqui
a alguns anos, pois não se colhe agora nesse exato momento. Eu fiquei
surpreendido na semana passada quando eu fui lá ao curso de formação
dos professores. Quem deu aula para os 500 professores em um dos
dias de formação, foram estudantes, jovens de 16 anos, de 15 anos, de
17 anos. E esses jovens alguns deles já receberam a escola em tempo
integral no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio. E eu vi o
brilhantismo daqueles meninos e meninas. Tanto conhecimento,
capacidade de mostrar para os professores que eles podem aprender
com eles. Uma capacidade fora de sério que eu fiquei impressionado. E
eu até perguntei para algumas pessoas da formação: “Vem cá, esses
meninos aqui brilhantes chamados de jovens protagonistas, esses
meninos são exceção? É alguma rara exceção dentre os meninos que
estão sendo formados?” Me falaram: “Não, professor. A média de
interação de preparo desses meninos é essa bem aí”. É uma média. Eu
não tenho dúvida de que daqui a alguns anos esse resultado vai trazer
líderes importantíssimos para o Estado, para motivar os outros jovens,
para fazer despertar, para fazer acordar, para mostrar que o caminho é
a educação. Eu não tenho dúvida disso. Há uma revolução sendo feita
e eu nunca deixarei de destacar...

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA –
Permita-me um aparte, nobre deputado?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu nunca deixarei de destacar o papel de um governo que se preocupa
com a educação. O Governo Flávio Dino que valorizou a construção
desse projeto. O Secretário Felipe Camarão e todos os outros que se
integram nesse sonho, não só de construir uma escola, que é importante,
não só de reformar uma escola, mas de construir um sonho, mas de
reformar um sonho para quem de repente a dificuldade do dia a dia lhe
fez perder o sonho, fazer o jovem encontrar esse sonho e saber que é
possível, com a fé em Deus e com a força da educação. Deputado
Edivaldo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
- Quero parabenizar V. Ex.ª em proferir nesta manhã/tarde na tribuna
desta Casa um assunto tão importante. Esse é o caminho. Hoje os
estados de Pernambuco e do Ceará são os mais avançados nesse projeto.
O Governador Eduardo Campos, de saudosa memória, iniciou esse
trabalho com muita galhardia no seu governo, lá em Pernambuco. O
estado do Ceará fez a mesma coisa. Eu visitei os dois Estados, nós
visitamos, uma comissão desta Casa em legislatura passada, visitamos
para conhecer de perto esse tipo de trabalho. O Governador Flávio
Dino está de parabéns, porque recebeu, inclusive no início do seu
governo, autoridades na área vindas de Pernambuco e do Ceará. Essas
autoridades falaram a esta Casa e a impressão, mais do que isto, a
certeza de que esse é o caminho. É o relato que V. Ex.ª traz nesta
manhã/tarde à tribuna deste Poder. A crise de liderança que vivemos
pode ser resolvida a partir da educação, com tempo integral. Parabéns
a V. Ex.ª. Parabéns ao Governador, porque se integra nesse projeto
nacional e faz com muito gosto e prazer o desenvolvimento deste
projeto aqui no Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Edivaldo. Obrigado a todos que ouviram com
atenção este pronunciamento e tenho esta convicção de que esse trabalho
haverá de ser ampliado no estado do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Registro a presença do Presidente da Câmara de
Lago da Pedra, Ananias Bezerra. Seja bem-vindo, Presidente, a esta
Casa. Deputada Andréa Murad, pelo tempo da liderança, por cinco
minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,

galeria, imprensa, hoje, Deputado Vinícius Louro, eu vim tratar sobre
uma situação que para mim realmente é muito delicada que vem
acontecendo no município de Coroatá. Ano passado, eu fui chamada
pelo Superintendente Regional da CODEVASF, o Jones Braga, aqui
em São Luís, convidei os representantes da zona rural de Coroatá para
tratar da situação dos poços artesianos que foram paralisados pelo
governo federal por falta de recursos, ou seja, seis povoados foram
beneficiados com o programa Água para Todos, executado pela
CODEVASF, por meio de solicitação da ex-Prefeita Teresa Murad. Em
2016, as obras foram paralisadas. Em 2017, eu conversei com o
Superintendente Regional da CODEVASF, Jones Braga, que me garantiu
que existiam recursos para retomada das obras, obras simples,
Deputado Fábio Macedo, obras como ligar um cano na casa, como só
chegar a bomba, ele me garantiu que era muito simples, que só faltava
isto para que tivesse a inauguração e as pessoas pudessem ter água,
porque, às vezes, eu acho que as pessoas entendem isso como se fosse
um grande favor que estivesse fazendo para alguém, quando não
entendem na realidade que as pessoas não têm água. Água, Deputado
Vinícius Louro, é o básico. Então, eu muito feliz chamei os
representantes da Zona Rural de Coroatá desses povoados, Boa União,
Estiva, Jurema, Laranjeiras, Menina de São Joaquim, porque eram os
que tinham as obras mais adiantadas, porque era o mais simples,
Deputado Vinícius, deles concluírem e que me garantiram que seria
feita. Então, em maio de 2017, eu estive na CODEVASF com esses
representantes da Zona Rural, com o Jones Braga, Superintendente
Regional no Maranhão, inclusive eu estive em Brasília para tratar do
mesmo assunto que foi me dito o quê, Deputado Edivaldo? Deputada,
os recursos estão assegurados, existem recursos lá para essas obras e
podem ser feitos. Eu tive promessa, Deputado Edivaldo, inclusive de
que as obras seriam inauguradas em um mês, vai fazer um ano, se
alguém me deu satisfação, o superintendente da CODEVASF me deu
alguma satisfação. Fora as vezes que eu liguei pra ele que disse: “Não,
Andréa vai recomeçar. Não, Deputada, vai recomeçar, e vai ser
inaugurada rápido, é coisa muito simples”. Isso que diziam, enquanto
isso, as pessoas lá continuam sem água e com esperança. Esperança de
ter água. Olha só como é a vida! Esperança de ter o básico do básico,
esperança do que devia ser obrigação de um governo federal oferecer às
pessoas. Mas eu entendo, Deputado Edivaldo, que realmente esses
cargos políticos, por isso que quero dizer a todos que sou a favor de
técnicos competentes nas áreas. Essa coisa da política acaba e prejudica
o povo. Então, ao mesmo tempo em que você promete, você não
consegue cumprir, e essa inércia que nós verificamos nos órgãos
públicos, em empresas públicas como a CODEVASF, direções,
Deputado Edivaldo, frutos de indicações políticas e sem qualquer
compromisso com a população, tudo resulta nisso que está acontecendo
ou então só me leva a acreditar que são priorizadas as obras cujas
atividades políticas são mais estreitas, Deputada Valéria Macedo, ou
quais forem os outros critérios e motivos para agir em favor de um em
detrimento de outros. Jones Braga me garantiu, me deu datas de quando
as obras estariam prontas, cobrei diversas vezes e nada. A população
de Coroatá, o povo de Coroatá acredita em mim, acredita na minha
palavra. Quando eu digo alguma coisa, Deputado Edivaldo, eles sabem
que vou atrás para resolver, para na hora fazerem uma patacoada como
essa. Ninguém está pedindo favor. As pessoas estão pedindo água.
Então, talvez seja realmente mais interessante eu dar para meu
município onde o meu candidato é votado e não dar para as pessoas
onde está faltando uma bomba, uma ligação de canos, Deputado Fábio
Macedo, e deixar aqueles ali penando, porque eu tenho que favorecer é
quem vai me ajudar futuramente. É por isso que o Brasil não vai para
frente, que Temer, presidente, de meu partido, não vai pra frente. O
Brasil virou isso, um feudo, um feudo ridículo. Então, eu acho, Deputada
Valéria Macedo, que ficar loteando cargos para agradar políticos, pois
esses cargos, Deputado Edivaldo, são somente para fazer o que é
interessante para o político que indicou as pessoas para esse cargo, e
isso não só na CODEVASF, mas em várias outras. É nisso que o Brasil
realmente precisa mudar, nós precisamos mudar a realidade. O Brasil
precisa avançar demais, Deputado Sousa Neto. O Brasil precisa mudar
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de rumo. Ninguém aguenta mais essa política torta, essa política onde
o final não representa a população, mas representa os interesses dos
políticos. Se eu tenho voto em determinada base, eu vou ajudar aqui.
Aqueles outros ali ficam sem água, ficam sem luz, ficam sem nada. Não
importa o próximo. Eu estou me importando comigo e eu estou me
importando com a minha reeleição e estou me importando com todo o
resto, menos com quem devemos olhar. Então eu estou indo a Brasília
hoje. Vou me reunir na CODEVASF. Tenho uma agenda em Brasília,
mas vou à CODEVASF, Deputado Edivaldo, porque me foi garantido
que existia recurso e que as obras seriam entregues em trinta dias. Um
ano e nada foi feito. E acham tudo muito natural. E aí acham que como
a Deputada Andréa é do mesmo partido e tal e não vai acontecer nada.
Não vai porque a população de Coroatá, a população de São Luís, a
população do Maranhão não vai, Deputado Fábio Braga, ficar sem a
minha voz, para defender os interesses seja por amizade de quem quer
que seja. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Tempo dos Blocos. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Edivaldo, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
comitê de imprensa deste poder, nós temos aqui um requerimento,
Senhor Presidente, dirigido à Mesa desta Casa, que diz o seguinte: Nos
termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a V.
Ex.ª que, após a aprovação da Mesa, seja inserido nos anais da
Assembleia Legislativa do Maranhão e publicado no Diário da Casa
o editorial publicado no Jornal O Estado do Maranhão, edição do dia
23 de fevereiro, com o título “A Fiscalização Eletrônica e as Multas”.
Deputado Edivaldo, autor do Requerimento. Passo a ler, Senhor
Presidente, já para que fique inserido nos anais aquele referido editorial:
“Dados do ano passado comprovam que o uso de celular enquanto se
dirige é a terceira causa de mortes no trânsito no Brasil. Os números
são assustadores. Pelo menos 150 pessoas por dia, ou 54 mil por ano
morrem porque alguém usou o celular enquanto dirigia nas cidades
brasileiras. Esses números demonstram que essas e as outras infrações
de trânsito precisam ser coibidascom rigor. O poder público vem
fazendo investimentos para fortalecer e modernizar a fiscalização de
tais abusos cometidos por motoristas, mas o monitoramento é visto de
maneira reticente pela população.O argumento é de que a
administração busca somente fazer caixa com o pagamento de
multas.Esse pensamento, no entanto, não corresponde exatamente aos
fatos, pois o papel da fiscalização, de acordo com a legislação, é
garantir a segurança no trânsito. O poder público afirma não ter
interesse em multar o cidadão, mas salvar milhares de vidas que
seriam perdidas por causa da imprudência no trânsito.Imprudência
que é vista todos os dias no trânsito e que causa mortes. Os
fotossensores instalados em ruas e avenidas da cidade teriam o papel,
por exemplo, de fiscalizar o uso incorreto das faixas de ônibus, a
ultrapassagem da velocidade permitida e o avanço de sinal vermelho
em vários pontos dos principais corredores urbanos da nossa capital
e não apenas de multar motoristas e infratores. Quando a cidade
passou por período sem a fiscalização, a população e também o jornal
O Estado, como meio de dar voz para o cidadão, cobrou o retorno do
monitoramento para evitar acidentes e até mortes. Porque ficou claro
que sem esse serviço o motorista se tornou mais irresponsável e
descuidado no trânsito.Sem os pardais próximos aos semáforos tornou-
se comum os motoristas, que furavam sinal vermelho, tranquilos pela
falta de fiscalização.A velocidade excessiva também foi muito verificada,
mas nada d isso era computado, porque não havia como
fiscalizar.Agora, que o sistema está em funcionamento há quem persista
com as reclamações, mesmo o monitoramento sendo uma exigência
do Conselho Nacional de Trânsito, dando a entender que a maioria
daqueles que são contra a fiscalização podem ser de condutores que
cometem infrações ou que não conseguem enxergar que a medida é
necessária para estimular o motorista a ser mais prudente, a tornar o

trânsito mais seguro. O que na verdade se deve ter em mente é que um
trânsito organizado e com as leis sendo obedecidas, ajuda a proteger
a todos os cidadãos da cidade, ajuda a proteger a sua vida. Este,
Senhores Deputados, Senhor Presidente, foi o editorial do jornal O
Estado do Maranhão, do dia 23 do corrente mês. E como o tema é
importante e o Plenário está vazio e os principais personagens deste
tema não estão aqui, fica aqui a nossa observação, que eu estou pronto
para um debate nessa questão com aqueles que feriram este assunto
nesta tribuna e na rede social. Muito obrigado, Senhor Presidente e
Senhores e Senhoras Deputadas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max
Barros. Ausente. Bloco de Oposição. Deputada Andréa. Alguém
inscrito? Deputada Andréa, por seis minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhoras e Senhores Deputados, galeria, eu só vim,
Deputado Fábio Macedo, falar sobre o pronunciamento do Deputado
Marco Aurélio, sobre as escolas de tempo integral, uma grande piada
do Governador Flávio Dino que prometeu duzentas e tantas escolas e
até agora só fez nove. E o que significam essas escolas? O que quem
pensa em escola, Deputado Fábio Macedo, está pensando em escola e
não numa sala, quatro paredes. Está ali a sala. Mas eu venho entrar em
detalhes semana que vem sobre este assunto, eu já estou fazendo um
levantamento muito amplo sobre isso, e eu venho falar em detalhes.
Não tem nada de positivo, Deputada Valéria Macedo, nessa falsa ação
do governo Flávio Dino com relação às escolas dignas. Pelo amor de
Deus, o governador prometeu escolas de tempo integral, e não existem
escolas de tempo integral do governador Flávio Dino, a não ser meia
dúzia, porque, em três anos de governo, ele diz que entregou, entregou
de forma pífia, entregou de forma ruim para um Maranhão que tem
mais de 1 milhão de estudantes, Deputada Valéria Macedo. E aí eu
pergunto para vocês: Escolas multisseriadas, essa que ele diz que
transforma realidades, que ele diz que constrói em favor... eu vou
erradicar, vou acabar com as escolas de taipa no Maranhão. Sabe o que
ele devia fazer? Ele devia colocar escolas de tempo integral no
Maranhão inteiro e fazer com que os adolescentes, os estudantes dos
municípios, as crianças tivessem transporte escolar digno para ir para
uma escola digna, onde ele pudesse estudar com estudantes da série
dele e da idade dele. Era isso que devia fazer. E não colocar crianças de
3 anos estudando com um 13. Esse é o estudo do governador Flávio
Dino. É assim que a educação vai avançar? Ou seja, eu construo bem
aqui; vou tirar essa taipa, eu vou construir paredes, um quarto, e vou
colocar, está aqui minha escola. Quem é que pode chamar um quarto de
escola? Isso é escola? Isso não é escola. Uma criança de 13 anos vai
estudar com uma de três, qual é a evolução que ela terá? Na mesma sala
e com mesmo professor, no mesmo horário? Pelo amor de Deus, eu
acho que as pessoas estão se contentando com tão pouco. Dá até
vergonha de subir nesta tribuna para tratar deste assunto. Não é possível
que as pessoas não percebam que isso é um absurdo, que isso é uma
vergonha e que isso não tem nada para se orgulhar e se vangloriar,
muito pelo contrário. Eu vou fazer e vou fazer mais, eu vou dar
transporte, eu vou dar uma escola digna para essas crianças. N não
vamos botar tijolo, eu vou te colocar aqui para estudar, estudar entre
aspas...

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Deputada
Andréa, me conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Concedo.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) –
Deputada, a senhora me citou em relação à Escola Digna, eu só queria
aqui deixar registrado que, como deputada, na minha região eu presenciei
a entrega de uma Escola Digna e não vou citar em outras regiões que eu
vi na mídia, claro, fotos reais, de antes e depois de escolas no interior
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do nosso Estado, em condições que não eram compatíveis com as de
uma escola: escola de taipa, algumas cobertas de palha, chão batido,
crianças estudando em condições insalubres.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Barro...

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) -
Inadequadas para quem está ali para aprender em condições, vamos
dizer assim, mais dignas, como diz a escola. A que eu presenciei, a
Escola Digna, vi várias outras fotos de escolas realmente bem feitas,
com carteiras boas, quadras.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Tem mais
de duas salas, Deputada Valéria, alguma? Vamos procurar investigar,
Deputado Sousa.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) –
Sim, mais de duas salas. Inclusive, deputada, que eu me recordo, acho
que quatro salas, na Corjan, no município de Estreito no Maranhão.
Estive lá e as condições da escola anterior também eu conhecia. Na
escola anterior, frequentavam 115 alunos, hoje infelizmente o prefeito
reduziu para duas salas de aula, não sei o motivo, inclusive é uma
reclamação da comunidade. Há, portanto, a necessidade naquela
localidade de escola, tanto que uma parte desses alunos se deslocava
15 quilômetros da sede, onde hoje está essa Escola Digna. Então ela via
realmente a necessidade de lá e eu pude comprovar com os meus olhos
que houve uma mudança sim e acredito que isso significa também uma
melhora, inclusive na autoestima de quem leciona, de quem dá aula,
dos professores, da família e dos alunos que estavam muito insatisfeitos
também com essa escola. Presenciei também várias reformas de escolas
do Estado, inclusive a Lajeado Novo que vai ser inaugurada
recentemente, que tinha o nome de Morcegão e que há anos se esperava
que terminasse uma reforma interminável, uma modificação. Hoje está
em condições reais e adequadas para ensinar os alunos. Então, assim,
eu quero dizer o que eu presenciei e acredito que é um programa que
ainda não completou as 200 escolas, mas as que já fizeram merecem os
aplausos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – De 278,
apenas nove.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) –
Em relação à Escola de Tempo Integral, eu acredito que é um projeto
que está sendo desenvolvido pelo governo do estado, inclusive hoje se
tem esse projeto em Carolina em uma escola que foi reformada no
sertão maranhense, uma escola que há muitos anos esperava essa grande
reforma e melhoramento da sua estrutura, porque estava com paredes
rachados, o teto quase caindo. Também é um projeto para se transformar
em escola de tempo integral, um projeto sério. Inclusive, houve um
seletivo para a seleção desses profissionais. Eles vão ter uma capacitação
adequada para isso. Então é claro que V. Ex.ª está fazendo o seu papel
de oposição, mas eu também quero registrar que eu tenho visto, sim,
os avanços nessa área por que eu tenho andado. Estou registrando o
que eu comprovei. Da mesma forma outras escolas na minha região.
Inclusive com uma emenda parlamentar minha está sendo reformada
agora de Campestre, com complementação do Governo do Estado,
pois há mais de 20 anos não recebia uma reforma. Então eu acredito
que isso, sim, pode até não ser tudo na educação, mas é um
complemento importante, é uma parte importante. Porque imagine
você ensinar uma criança em uma escola de taipa coberta de palha, que
se chove molha tudo, chão batido, sem uma cadeira confortável. É
claro que a presença e a formação dos docentes são muito importantes,
mas nós não podemos dizer que isso não é nada, que isso não representa
nada, que isso é engodo. E não é! Eu tenho comprovado isso nas
minhas andanças e na minha região. Eu quero registrar, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Bom,
Deputada Valéria, eu respeito sua opinião, mas para mim isso não é
nada. Isso só mostra que o Governo é incompetente, que o Governo
não sabe fazer, que o Governo faz pouco, dá migalhas para o povo e as
pessoas como V. Ex.ª acha bom. E aí porque o povo não tem mais do
que isso, acham bom. Porque já é tão ruim, a realidade já é tão dura, tão
difícil que eles acham que aquilo é o melhor. Quando o Governador
Flávio Dino tem inteligência suficiente para saber, Deputada Valéria,
que isso não é bom, que ele não vai formar grandes estudiosos, pessoas
com competência, quando ele mistura criança de três anos com uma de
treze. Por que ele não dá transporte digno? Por que ele não dá
alimentação digna? Por que ele não faz mais? A realidade é essa: se
contentar com pouco. Sair do barro e ir para um tijolo é bom, Deputada
Valéria. Concordo com V. Ex.,ª é melhor, mas não é o papel de um
Governador. Papel de um Governador é fazer o melhor pelo seu povo.
É saber o que para o seu povo é melhor, é mudar a realidade, depois de
três anos ficar construindo parede para botar crianças dentro. Melhorou,
Deputado Fábio Macedo? Melhorou, a realidade melhorou? O
Maranhão vai melhorar depois disso? Os índices, Deputado Vinícius
Louro, vão melhorar depois disso? E nem isso ele faz bem, prometeu
erradicar de duzentas e setenta e tantas escolas, nove. Eu quero saber
se até o final do ano que vem ele vai fazer duzentos e sessenta e nove.
E, na minha opinião, Deputada Valéria, ele não devia nem fazer. Ele
devia fazer um programa digno, um programa olhando para as pessoas,
para os estudantes, a raiz de qualquer Nação são os estudantes. Quem
não enxerga isso? Mas para um Governador que não enxerga a Saúde
do povo. E há quem ache neste Parlamento que a Saúde está excelente.
Ele destruiu a Saúde do Maranhão e há Deputado que sobe nesta
tribuna e fala que a Saúde está muito também. Então realmente não sei
se falta um ponto de vista ou se é uma defesa exacerbada pelo Governo
por ser governista. Porque os próprios deputados do governo falam
para mim que isso é inadmissível. Que o que aconteceu é gritante. As
pessoas estão sofrendo, as pessoas estão penando. E as crianças? E a
mãe que realmente olha um lugar de taipa, de chão batido, porque eu
conheço, Deputada Valéria. Eu rodei este Maranhão todinho igual V.
Ex.ª, sei a realidade do povo. Eu sei o que é uma escola de chão batido,
sei o sofrimento de uma mãe olhar um filho ali. Eu sei que é desumano,
mas eu sei que o governo poderia fazer melhor e exijo o melhor que ele
pode fazer. Eu não desejo o básico, Deputado Fábio Macedo. Eu
desejo o que o governo pode fazer, é diferente. Mas semana que vem,
Deputado Sousa Neto, volto a esta tribuna para tratar mais
especificamente desse caso da escola, porque tenho todo um
levantamento para discutir aqui com quantos deputados quiserem
discutir essa indecência e essa imoralidade que acho que é a educação
no Maranhão. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – A pedido do Deputado Fernando Furtado,
registramos a presença do Vereador César, de Conceição do Lago Açu.
Seja bem-vindo, vereador, a esta Casa. Inclusão na Ordem do Dia da
sessão ordinária de quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018: Medida
Provisória 262/17, Requerimento 047/18 de autoria do Deputado
Adriano Sarney, Requerimento 048/18 de autoria do Deputado
Wellington do Curso, Requerimento 049/18 de autoria da Deputada
Francisca Primo, Requerimento 050/18 de autoria da Deputada Nina
Melo, Requerimento 051/18 de autoria do Deputado Edivaldo Holanda.
Com a palavra o Deputado Marco Aurélio, pela liderança do governo,
por cinco minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Presidente, eu não acompanhei o discurso
inteiro da Deputada Andréa Murad, eu estava em uma reunião com o
Presidente Othelino, mas cheguei e ouvi muitas baboseiras que ela
falou. Baboseiras de uma pessoa que nunca estudou em uma escola
pública. Baboseiras de uma pessoa que sempre foi tratada só no danone,
no iogurte e nunca estudou em uma escola pública, sempre nas melhores
escolas particulares e uma pessoa desse tipo é que vem dizer que
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conhece a Educação do Maranhão. Não conhece! Filha da elite! Filha
da elite é essa que conhece, essa que sai da tribuna, sai do plenário na
hora que começa a falar e mexer no calo. É filha da elite, não sabe o que
um filho do povo sente, nunca estudou em uma escola pública. Nunca
na vida! É essa que diz que sabe o que é educação, que critica o que o
Governo Flávio Dino faz. E aí uma disputa de narrativas, há uma
disputa de narrativas, por quê? Olha só quem fala! Deputada Andréa
Murad, sobrinha da oligarquia. Quantas escolas eles fizeram? Quantas
escolas eles fizeram? Me diga, quantas escolas? Deputada Andréa
Murad, nos últimos quatro anos da sua governadora Roseana Sarney,
quantas escolas vocês construíram? Quantas escolas em tempo integral
vocês fizeram? Nenhuma. Nenhuma escola em tempo integral. E vem
criticar. E vem criticar. Está sendo feita uma revolução, não existia
nenhuma escola, em três anos, o Governador Flávio Dino fez quase 50.
Escola em tempo integral que protege, diferente de quem é rico e paga
para o filho ficar o dia todinho numa escola, o filho do povo está tendo
oportunidade, já são mais de dez mil alunos que estão estudando o dia
todinho na escola em tempo integral, mais de dez mil alunos, não é
preciso ser rico, não é preciso ser filho da elite, não é preciso ser das
classes dominantes do Maranhão, é o povo que está tendo a
oportunidade, essa palavra é dura que a pessoa não aguenta nem ficar
no Plenário, é uma palavra dura, porque machuca, machuca mesmo,
porque quem vem cobrar é quem não fez. Como pode? Quem nunca
fez nenhuma escola em tempo integral vem criticar. Quem nunca fez
escolas, lá em Imperatriz, havia mais de 20 anos que o Governo do
Estado não construía uma escola, foi construída, foi reformada, aí vem
dizer que só foram construídas nove escolas, é a pessoa querer negar o
que está sendo feito. Quase toda semana tem inauguração de escola
digna e essas escolas só nos próximos dias serão quarenta escolas que
estão sendo ou já foram inauguradas. É a pessoa querer negar só porque
a palavra dela é importante. Ah, para de mentir, rapaz! Para de mentir!
Fale a verdade! Se quiser acompanhar as inaugurações das escolas,
vamos acompanhar, vamos ver o que está sendo feito, não negue, só
chegar aqui mentindo, mentindo, mentindo, fale a verdade, assuma que
vocês falharam com o povo do Maranhão, assuma que vocês deixaram
de dar condições para gerações, assuma e assuma que agora o povo
está tendo oportunidade, é uma disputa de narrativas entre a elite e o
povo, é uma disputa que só sabe valorizar quem de fato vive a
dificuldade, porque, de repente, para quem sempre estudou nas escolas
mais caras de São Luís em que o povo jamais teve condições de pagar,
é lógico que na hora que se constrói uma escola, para ele vai falar: Ah,
é só uma escolinha! Mas vai lá ao povo para ele saber dar... O povo
sabe dar o valor. Quando uma escola é reconstruída, como, por exemplo,
lá em Amarante, nas próximas semanas, o Governador Flávio Dino vai
entregar a Escola Bandeirantes, a Escola Padre João Batista Teixeira
tinha décadas sem reforma, a escola estava caindo, o piso estava igual
um casco de jabuti, o telhado estava caindo, as paredes rachadas... A
escola foi reconstruída. Sexta-feira, o Governador Flávio Dino inaugura,
em Davinópolis, a reforma que na verdade foi uma reconstrução da
Escola Francisco Alves II. Tinha décadas sem uma reforma, era só uma
pinturazinha, garantida por aqueles repasses, mas não dava para fazer
mais nada. Olha lá, ficou mais de seis meses uma reconstrução. A
escola está linda, eu vou à escola sempre e vejo e ouço os testemunhos
dos professores, da diretora, professora Alice, dos alunos, todo mundo
muito feliz. A Escola Tancredo Neves, em Imperatriz, tinha muitas
décadas, eu dei aula lá em 99. A escola está pior do que estava naquela
época, Deputado Vinicius, mas está sendo feita uma reconstrução. É
preciso, mesmo nessa intriga de querer prejudicar o governo, nunca
fugir da verdade. A verdade precisa ser dita, não é mentindo que a gente
justifica o posicionamento da gente, não. É com a verdade. E o trabalho
do Governador Flávio Dino na educação só não enxerga quem não quer
ver ou quem tem motivos e saudade dos tempos das benesses dos
privilégios e aí de repente quer negar para ver se volta aquele tempo.
Volta mais não. Volta mais não. Ela vai voltar? Vai não, ela não vai, não.
Obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Por falta de quórum regimental, declaro encerrada
a presente Sessão.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Fernando Furtado, Graça
Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Raimundo Cutrim, Bira do Pindaré, Sérgio Vieira, Edivaldo
Holanda, Roberto Costa, Antônio Pereira e Eduardo Braide. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e segundo
turnos, a Medida Provisória nº 261/2017 (Mensagem nº 109/17), de
autoria do Poder Executivo, que prorroga a contratação de operações
de crédito à conta do “Programa Maranhão Juros Zero”, sendo esta
proposição aprovada e encaminhada a sanção governamental. Em
seguida, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário o recurso do
Deputado Wellington do Curso contra a decisão da Mesa, que indeferiu
o Requerimento nº 014/2018, ao Governador do Estado e ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, solicitando-lhes informações referentes à
obra de pavimentação, recuperação asfáltica da MA-006, bem como o
devido processo licitatório referente a obra em questão. A decisão da
Mesa foi mantida contra os votos dos Deputados Wellington do Curso,
Eduardo Braide, Adriano Sarney, Andréa Murad, Nina Melo e Edilázio
Júnior. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 020,
022 e 023/2018, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso,
enviando mensagem de congratulação ao Senhor Antônio Miotto,
General do Exército da Amazônia; ao Coronel Marcus Vinicius,
Comandante do 24º BIL e ao General de Exército Eduardo Dias da
Costa Villas Bôas, parabenizando-os pela doação de um lote de 3.000
(três mil) cartuchos calibre 380, ao Comando da Guarda Municipal de
São Luís; 021/2018, também do Deputado Wellington do Curso,
enviando mensagem de congratulação ao Senhor Eduardo dos Santos,
Presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, parabenizando-
o pelo título de Bicampeã do Carnaval de São Paulo. Foram ainda
aprovados os Requerimentos nºs: 034/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o
Projeto de Lei nº 018/2018, de sua autoria; 035/2018, de autoria do
Deputado Sousa Neto, solicitando que a Sessão Solene de entrega da
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Clélio
Silveira Filho seja transferida de 23 de fevereiro para o dia 25 de abril
do corrente ano; 037/2018, do Deputado Professor Marco Aurélio,
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solicitando que seja votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão, os Projetos
de Resolução Legislativa nºs: 004 e 005/18, de sua autoria; 036/2018,
da Deputada Valéria Macêdo, 038/2018, do Deputado Vinícius Louro,
ficaram transferidos para a próxima Sessão Ordinária, devido a ausência
dos autores. Na forma do Regimento Interno desta Casa, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs.
236 e 249/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide e os
Requerimentos nº 039/2018, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho; 040 e 041/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré e 042/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
Inscrito no primeiro horário do Grande Expediente, o Deputado
Edivaldo Holanda declinou de usar a tribuna. No tempo dos Blocos e
Partidos, o Deputado Adriano Sarney falou pelo Partido Verde e o
Deputado Edilázio Júnior falou pela Liderança deste Partido; o
Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar
Independente e os Deputados Raimundo Cutrim e Rogério Cafeteira
falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente
Final ouviu-se o Deputado Adriano Sarney. Nos termos do Art. 101,
Inciso 1º do Regimento Interno, o Presidente encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrado o presente Resumo que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 27 de fevereiro de 2018.

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

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

Macêdo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Fernando Furtado, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Nina
Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda,
Francisca Primo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo
Cunha, Max Barros, Paulo Neto, Rigo Teles, Sérgio Frota e Stênio
Rezende.  O Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a
Sessão em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 023/18, de autoria do Deputado
Sousa Neto, que considera de Utilidade pública a Associação de
Moradores da Nova Jerusalém Santa Inês, com sede e foro no Município
de Santa Inês; Requerimentos nºs 033/18,  Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja realizada uma Audiência Pública, em parceria
com o Tribunal de Contas do Estado, no dia 26 de fevereiro de 2018,
para discutir sobre a PEC nº 2/2018, que está em tramitação nesta
Assembleia Legislativa e cria limites para a atuação do Tribunal no
caso da edição de normas que tenham força de lei; 036/18, da Deputada
Valéria Macêdo, solicitando que seja votado em regime de urgência, em
Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 010/2017, de sua autoria; 037/18, do
Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que sejam votados em
regime de urgência os Projetos de Resolução que concedem Título de
Cidadã Maranhense as Senhoras Maria Dalva de Medeiros e Maria
Dalvanir de Oliveira Mota e ao Senhor Armelindo Ferrari Júnior;
Indicações nºs: 039, 040/18, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor

Governador do Estado, Flávio Dino, com cópia para o Senhor Secretário
de Estado de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, solicitando 01 (um)
kit de irrigação para o Povoado Mucambinho, Bom Jesus, no Município
de Buriti de Inácia Vaz; 041/18, do Deputado Júnior Verde, ainda ao
Governador do Maranhão, com encaminhamento para o Senhor
Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, e o CMT
Geral da Policia Militar do Maranhão, Senhor José Frederico Gomes
Pereira, solicitando, a disponibilização de 1 (uma) viatura policial para
o Município de Duque Bacelar; 042/18, do Deputado Júnior Verde, ao
Senhor Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, com
encaminhamento para o Senhor Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitando a pavimentação das
ruas do Residencial Francisco Lima, nesta cidade; 043/18, da Deputada
Valéria Macêdo ao Governador do Estado, ao Senhor Secretário da
Indústria e Comércio, Simplício Araújo e ao Senhor Superintendente
do Banco do Brasil, Álvaro Fertig, solicitando a reconstrução e
reabertura da agência do Banco do Brasil no Município de Dom Pedro;
044/18, ainda da Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do
Maranhão e ao Secretário de Estado da Segurança Pública, solicitando
a construção de um quartel no Município de Dom Pedro, ou a  reforma
o Prédio do Estado do Maranhão onde funcionava a antiga coletoria na
Rua Humberto de Campos, para acolher a Polícia Militar; solicitando
ainda a reforma e ampliação da Delegacia de Polícia Civil e a locação de
um imóvel para receber os policiais militares, até que seja construído
um  quartel; 045/18, do Deputado Bira do Pindaré também ao
Governador do Maranhão, para que determine ao setor competente a
execução do Programa Mutirão Rua Digna, conforme o processo
0136199/2017, protocolado junto à Secretaria de Estado do Trabalho
e Economia Solidária. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, do
Presidente encaminhou à publicação o expediente lido pelo primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima citadas. Em seguida,
concedeu a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim que anunciou a
apresentação de uma Emenda ao Projeto de Lei nº 365/2017 que dispõe
sobre o Sistema de Segurança Pública da Polícia Civil. A seu ver, este
Projeto de Lei retira importantes direitos da categoria. O Deputado
Júnior Verde destacou o excelente trabalho desenvolvido pelo IMESC,
destacando a importante parceria entre este Instituto e o IBGE. Por
sua vez, o Deputado Fábio Braga discorreu sobre os problemas de
trafegabilidade causados pelas chuvas e sobre o rompimento da MA
034 na cidade de Brejo. Com a palavra, o Deputado Sérgio Vieira
destacou a necessidade de aparelhamento do Batalhão da Polícia Militar
no Município de Açailândia. Em seguida, ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso que solicitou ao Governador do Estado que não
seja construído um presídio na cidade de Carolina, defendendo que a
vocação deste Município é para turismo e que é nessa área que o
Governo deve investir. O Deputado Sousa Neto discorreu sobre o
descumprimento do termo de compromisso assinado pelos Secretários
do Governo Flávio Dino, em março de 2015, com representantes da
Polícia Civil. No seu turno, o Deputado Rafael Leitoa discorreu sobre
a importância da fiscalização eletrônica para um sistema de trânsito
seguro, afirmando que não há indústria das multas e que as
inconformidades ocorridas por falhas técnicas já estão sendo sanadas.
Por fim, o Deputado Professor Marco Aurélio destacou os
investimentos realizados pelo Governado do Estado na cidade de
Imperatriz. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
o recurso do Deputado Wellington do Curso contra a decisão da Mesa,
que indeferiu o Requerimento nº 014/2018, de sua autoria, ao Governador
do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando-lhes
informações referentes a obra de pavimentação, recuperação asfáltica
e tapa-buracos da MA-006, sobre o processo administrativo vinculado
ao citado contrato, bem como o devido processo licitatório referente a
obra em questão. Para encaminhar à votação ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso, autor do requerimento, a Deputada Nina Melo
que encaminhou à votação pelo Bloco Parlamentar de Oposição e o
Deputado Rogério Cafeteira, que encaminhou a votação no sentido da
manutenção da decisão da Mesa. Nesta oportunidade foi feita verificação



QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
de “quórum”, a pedido do Deputado Wellington do Curso, constatando-
se a inexistência do número regimental necessário para apreciação deste
requerimento, ele foi transferido para a próxima Sessão Ordinária,
assim como o restante da matéria. Por fim, o Presidente submeteu a
deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 032/2018, de
autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 011/2018, de sua autoria. Na forma do
Regimento Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 036/2018, de autoria
da Deputada Valéria Macêdo; 037/2018, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio e 038/2018, de autoria do Deputado Vinícius
Louro. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos, ouviu-se o Deputado Bira
do Pindaré que, pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, registrou a posse do Bispo Bom Sebastião, na Diocese de
Caxias. Pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente, o Deputado
Eduardo Braide, informou que compareceu ao Ministério Público do
Maranhão para protocolar uma representação contra a Prefeitura de
São Luís pela emissão irregular de multas de trânsito. O Deputado
Vinícius Louro, falando pela Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático, solicitou que o governo tome providências de ordem
emergencial em relação a enchente do Rio Mearim. Inscrito no
Expediente Final o Deputado Wellington do Curso discorreu sobre a
manifestação dos agentes comunitários no Município de São Luís.
Também solicitou aos Prefeitos da Região Metropolitana um plano de
recuperação asfáltica.  Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 26 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Fábio Macêdo - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 27 DO MÊS DE FEVEREIRO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 013/2018 –  DISPÕE sobre instituição

do “Dia Estadual de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência
contras Mulheres” no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÈLIO
PROJETO DE LEI Nº 014/2018 – CRIA a Política Estadual

de Empoderamento da Mulher e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 015/2018 – INSTITUI a Política

Estadual de Prevenção Social à Criminalidade.
AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO

PROJETO DE LEI Nº 016/2018 – ALTERA os arts. 5º e 9º,
da Lei nº 10.417 de 14 de março de 2016, que DISPÕE sobre o Fundo
Estadual de Proteção dos Direitos Difusos – FEPDO, incluindo a
Defensoria Pública do Estado do Maranhão como participante.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 017/2018 – ALTERA os arts. 3º e 5º,

da Lei nº 8.044  de 19 de dezembro de 2003, que DISPÕE sobre o
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FPDC, incluído
a Defensoria Pública do  Estado do Maranhão no  rol de participantes.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 019/2018 –ESTABELECE diretrizes

para a criação do “Programa Inspirar”, de estímulo à divulgação de
experiências bem  sucedidas de estudantes e professores egressos do
ensino médio e técnico-profissionalizante no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 020/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Senador
La Roque-Ma.

AUTORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 267/2017 – (MENSAGEM GOV.

Nº 130/2017) – ALTERA a Lei nº 10.358, de 21 de dezembro de 2015,
que DISPÕE sobre a reorganização do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 268/2018 – (MENSAGEM GOV.

Nº 004/2018) – ALTERA a Lei nº 10.546, de 23 de dezembro de 2016,
que AUTORIZA o Poder  Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco do Brasil, com garantia da União, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269/2018 – (MENSAGEM GOV.

Nº 005/2018) – ALTERA a Lei nº  9.860, 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLABERT CUTRIM
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/

2018 – ACRESCENTA dispositivos ao art. 51 da Constituição do
Estado para dispor sobre o poder regulamentar do Tribunal de Contas
do Estado, impondo limitações e estabelecendo mecanismos de
transparência.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE, subscrita por outros
Senhores  Deputados

RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/2018

– CONCEDE a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor RODRIGO
MAIA ROCHA.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/2018

– CONCEDE a Medalha “Manuel Beckman” ao Advogado AMÉRICO
BOTELHO LOBATO NETO.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado
de Administração Penitenciária MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado
de Administração Penitenciária MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  Nº 021/2017 –

(MENSAGEM GOV. Nº 022/2017) - ALTERA a redação de
dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão);
ACRESCENTA dispositivo à mesma Lei Complementar e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de fevereiro de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO
DE 2018,  ÀS  10 HORAS E 40 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
ROGÉRIO CAFETEIRA
ROBERTO COSTA

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

018/2018  – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão
os Blocos Tradicionais Maranhenses em atividade no Estado.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA:  Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator..
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  004/2018  – CONCEDE o Título
de Cidadã Maranhense a MARIA DALVA DE MEDEIROS.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA:  Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator. .
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  005/2018  – CONCEDE o Título
de Cidadão Maranhense a ARMELINDO FERRARI JÚNIOR.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA:  Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  27 de  Fevereiro de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 008/2018

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

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 262, de 14 de dezembro de 2017,
que Dispõe sobre a implementação do Programa “Adote um Casarão”
pelo Governo Estadual e dá outras providências.

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.

O Programa de que trata a presente Medida Provisória visa à
restauração e à ocupação dos imóveis ociosos de propriedade do
Governo do Estado do Maranhão localizados no Centro Histórico de
São Luís. Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
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a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

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

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

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

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

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria 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).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder

Executivo, consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no
art. 62, §1º, da CF/88.

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

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

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

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

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

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

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

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente. ADI 2150/DF (grifei)”

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

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

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

consta na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário
da Medida Provisória, inviabilizando assim a análise.
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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 e o interesse público.

No que concerne ao mérito, às providências tomadas nesta
norma têm como objetivos: promover a recuperação física do
patrimônio imóvel de cunho histórico-cultural pertencente ao Governo
do Estado; preencher vazios urbanos no Centro Histórico de São Luís
e satisfazer a função social da propriedade, de acordo com as diretrizes
nacionais de ocupação urbana; impulsionar o desenvolvimento
sustentável e socialmente inclusivo do Centro Histórico de São Luís;
valorizar o patrimônio histórico e a cultura maranhense; incentivar o
comércio local, principalmente as atividades voltadas ao turismo e à
cultura local; conferir visibilidade turística ao Centro Histórico de São
Luís. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 262/2017, 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 262/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  021/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 010/2018, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Folclórica e Cultural Bumba-meu-boi Caprichoso do Vale do
Itapecuru de Codó, com sede e foro no Município de Codó, Estado
do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades participar em todas as áreas da
cultura codoense dando ênfase ao folclore, considerado por unanimidade
com a maior expressão popular do município; melhorar a qualidade de
vida dos seus associados em geral defendendo-os, organizando-os em
todas as manifestações culturais visando o bem social.

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 010/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 022 /2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 009/2018, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Resende, que Propõe a Revogação da Lei nº 8.662, de 05 de
setembro de 2007, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação Cultural Recriar do Caratatiua- ACRDC.

Justifica o autor da presente proposição de lei, que conforme
o art. 18, § 1º, da Lei nº 9.790/99 “As pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros diplomas
legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos para tanto
exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas
qualificações, até cinco anos contados da data de vigência desta Lei.
Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter
a qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará
a renúncia automática de suas qualificações anteriores.”

Com base nesse dispositivo acima o Ministério da Justiça
entende que é incompatível a manutenção simultânea da qualificação
como Oscip e o título de utilidade pública federal, estadual e municipal.
Entendimento esse, esposado no Parecer nº  224/2014/CEP/
CONJURMJ/CGU/AGU. Por esse motivo a Associação Cultural
Recriar do Caratatiua teve seu pedido de qualificação como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público indeferido através do Parecer
nº 273/2017/DPJ/CPJ/DPJUS/ SNJ. Essa justificativa por si só atende
a pertinência da matéria. Sendo assim, requer a revogação da mencionada
Lei.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o Projeto de Lei nº 009/2018, não encontra objeções para sua
aprovação.

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 009/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 024/2018

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 001/2018, apresentada pelo Senhor

Deputado Wellington do Curso, que propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” ao trabalho desenvolvido pelo Instituto de Defesa do
Rio Balsas – IDERB, presidido pelo Senhor Miranda Neto, pelo
excelente trabalho desenvolvido através de ações que visam proteger o
principal patrimônio natural da cidade de Balsas/MA contra diversas
atividades danosas perpetuadas pelo poder público e ameaça da empresa
Atiaia Energia que pretende implantar centrais hidrelétricas que podem
alterar consideravelmente o curso do Rio Balsas, nos seguintes termos:
“A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com
os maranhenses manifestando extensa admiração ao trabalho
desenvolvido pelo Instituto de Defesa do Rio Balsas – IDERB, presidido
pelo Senhor Miranda Neto.”.

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 001/2018 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.º001/2018, nos termos do voto do
Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 026 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 003/2018, de autoria do Senhor

Deputado Ricardo Rios, que “Altera dispositivos da Lei nº 9.067, de
24/11/2009, que Dispõe sobre a construção de estações de tratamento
de esgotos sanitários em edifícios e condomínios, e dá outras
providências”.

A presente iniciativa visa alterar o texto normativo que trata
sobre a construção de estações de tratamento de esgotos sanitários em
edifícios e condomínios no âmbito do Estado do Maranhão. Decerto, a
lei que dispõe sobre esse assunto é a lei acima mencionada,
posteriormente alterada pela Lei nº 9.550, de 4 de janeiro de 2012.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89.

No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante a legislar
sobre a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, sendo assim
constitucional e legal.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 003/2018, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 003/2018, nos termos do
voto do relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 030 /2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº339/2017 de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que “Regulamenta o § 5º do
art. 19 da Constituição do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

O Projeto está isentando os agentes públicos ao pagamento de
indenização ao erário e a terceiros por dano material nos casos de
prestação de serviços públicos quando comprovado situação de
segurança pública, saúde pública, urgência e emergência.

Em apertada síntese, é relatório.
A título de ilustração, o art. 37, § 6º da Constituição Federal

prevê a responsabilidade objetiva do Estado e de suas prestadoras de
serviço público, bem como assegura o direito de regresso contra o
responsável, sendo um artigo é norma de eficácia plena não podendo o
seu alcance ser reduzido por ato do Poder Público.

No mesmo sentido a Constituição Estadual em seu art. 19, §
5º, também trata sobre a responsabilidade objetiva do Estado em
repetição compulsória do dispositivo acima mencionado.

Nota-se que os dispositivos acima citados apresentam duas
relações jurídicas distintas, a responsabilidade objetiva do Estado e
a responsabilidade subjetiva de seus agentes.

No caso em tela, não se deve confundir agente público com
servidor público, pois o primeiro possui conceito mais amplo, indo
além do vínculo empregatício com a Administração Pública.

Outrossim, vale mencionar que o Código Civil em seu art. 43
do Código Civil prevê no mesmo sentido do art. 37 da CF/88 que “As
pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano,
se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Com efeito, o art. 188 do Código Civil estabelece as excludentes
da responsabilidade civil em relação ao dever de indenizar, in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular
de um direito reconhecido;
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II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão
a pessoa, a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo
somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente
necessário, não excedendo os limites do indispensável para
a remoção do perigo.”

Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu art. 22, I,
é competência privativa da União legislar sobre direito civil. Vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

E a responsabilidade subjetiva e suas excludentes são matérias
de direito civil, sendo de competência da União.

Sendo assim, o Projeto viola a competência da União e
consequente padece de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do

Projeto 339/2017, em face da inconstitucionalidade formal do
mencionado Projeto, haja vista, violar a competência da União.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 339/2017, nos termos do voto
do relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 031/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 361/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que “Acrescenta dispositivos à Lei 10.402/
2015 que dispõe sobre a criação do Programa Artesanato do
Maranhão, e dá outras providências”.

Segundo o art. 1º da proposição fica criado o ‘Selo de Qualidade
Artesanal Maranhense’ que será a identificação dos produtos artesanais
originários do Estado do Maranhão.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva
constitucional, alguns vícios de forma foram evidenciados.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual, neste sentido,
citamos a inclusão do art. 7º-B, 7º- F no texto legal.

Observando-se os citados artigos verifica-se a competência
privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que
disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e
atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual,
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de
programas em políticas públicas.

É importante lembrar ainda, que o Poder Legislativo não possui
competência para criar programas de governo, ou seja, políticas
públicas, uma vez que a elaboração e a execução de plano ou programa
são atividades inseridas no rol de competências do Executivo, podendo
prescindir de previsão legal.

 Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o
detalhamento da ação executiva, prescrevendo a implantação de política
governamental, fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder
Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da Separação dos
Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no
art. 2º da Constituição da República.

Neste sentido, a proposição de Lei sob exame, não tem como
prosperar, visto que a mesma padece de inconstitucionalidade formal.

Posto isto, sugerimos que o Ilustre autor da Proposição de Lei,
apresente Indicação ao Chefe do Poder Executivo.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

361/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
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 361/2017, nos
termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados
Eduardo Braide e Antônio Pereira.

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

em 27 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide – voto contra
Deputado Antônio Pereira- voto contra
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº032 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 057/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Jornalista o
Senhor Pedro Batista Freire.
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Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o

homenageado, o Senhor Pedro Batista Freire, passou do espaço das
oficinas, onde os revisores davam, até o começo da madrugada, o
acabamento ao texto jornalístico da edição do dia, Pedro Freire passou
à redação do jornal dos Diários Associados, como repórter. Atuou em
várias de cobertura, enquanto prestava vestibular de jornalismo da
Universidade Federal do Maranhão. Paralelamente, ele galgava posições
de destaque, como secretario de Redação, Editor-chefe, Diretor de
Redação e diretor da Empresa Pacotilha.

Na função de gestor da empresa, Pedro freire, apoiado pelo
Jornalista e Jurista Pires Saboia, foi guindado ao Condomínio dos
Diários Associados , órgão responsável pelo controle e administração
de todas as empresas do Grupo Associados. Hoje, Pedro Freire está
completando 50 anos de jornalismo, fazendo com que o órgão dos
Associados tenha experimentado avanços textuais , de conteúdo e
tecnológico, desde a impressão  offset até o sistema CTP, o mais
moderno na confecção de jornais em todo o mundo.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 057/2017, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 057/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 033/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 056/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado Eduardo Braide, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Reverendíssimo
Padre Claudio Sousa Fernandes.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado, o Padre Claudio Sousa Fernandes, tocado pelo exemplo
do Cristo que tanto o inspira dia a dia, foi presenteado com uma tarefa
edificante e desafiadora: assumiria o Centro Vocacional Dehoniano,
na Etapa Propedêutico, no bairro Santo Antônio, na capital
maranhense, em comunhão com jovens que, como ele, queriam “...
passar esse amor do Coração de Jesus para as pessoas...” (Pe.
Claudio Fernandes). Em 2001, apenas um ano após sua ordenação,
coube a ele, motivado pelo apóstolo Pedro, lançar as redes para

buscar novos instrumentos de manifestação da graça divina! E foram
muitos os que se deixaram sensibilizar pela generosidade que exalava
daquele padre singelo e, ao mesmo tempo, grandioso em seu
interior.Sempre consciente de seu papel e da necessidade constante de
progredir na fé, tomou uma decisão significativa para seu futuro como
sacerdote: estava na hora de estudar Psicologia e, aprimorando-se,
aperfeiçoar o auxílio que dava aos meninos que tinham nele um exemplo
contínuo de vivência espiritual. Ingressou na Universidade CEUMA
em 2002 e se graduou em 2006, passando a prestar serviços gratuitos
a um sem fim de fiéis que precisavam de um conforto que lhes desse
ânimo e entusiasmo para seguir; o que vem fazendo, ainda hoje, com
um largo e reconfortante sorriso que acolhe e faz crescer. Desta
maneira, nos 08(oito) anos à frente do Propedêutico, fortaleceu-se na
fé, na espiritualidade e no conhecimento da alma humana, sendo
preparado por Deus e pela Virgem Maria para um dos mais
importantes capítulos de sua história: a ida para o Cantinho do Céu.
E foram exatamente suas palavras que o levaram a agregar tanta
gente, a despertar a atenção de pessoas de vários lugares que, mais e
mais, buscavam conhecer quem era, afinal, aquele homem cuja luz
estava tocando almas e cultivando sonhos... Nascia, na Comunidade,
a figura de um evangelizador que passava a imagem de Cristo
exatamente porque agia como Ele: de forma despretensiosa e com o
coração voltado unicamente para o amor ao próximo, para o bem
comum... Discípulo em essência, sempre conduziu a formação dos
jovens seminaristas com assertividade, gentileza e alegria, mostrando
que até para iluminar é necessário ter equilíbrio, respeito e que nenhum
dos que seguem Jesus podem ter a ideia de serem maiores do que
Ele... Revelou aos novos vocacionados que era importante consagrar
horas à oração diária, assumindo a condição de pecador e procurando
se santificar pela busca cotidiana ao cumprimento do projeto de Deus.
Com o passar dos anos, o Cantinho do Céu se tornou pequeno para
tamanha repercussão. Perguntando-se como tudo aquilo acontecera,
foi, mais uma vez, conduzindo por alguns anjos para levar a mensagem
do Evangelho ao povo sedento de fé. Foi então que, em junho de 2014,
o primeiro dos 20 CDs de suas homilias foi timidamente lançado, com
150 cópias. Logo, foram necessárias mais 1500, tamanho foi o sucesso
das “Reflexões no Cantinho do Céu”. Em dois anos, foram 20.000
cópias de 20 títulos que marcaram muitas vidas, que reuniram muitas
famílias, que resgataram muitos espíritos. E o padre Claudio, o menino
que amava o Natal e que brincava livre por Pindaré-Mirim, ganhou a
admiração e o genuíno amor de multidões. Em toda a sua trajetória,
desde o princípio, padre Claudio nunca se limitou às celebrações da
Santa Missa... Além dos inúmeros atendimentos, que já deram ouvidos
e voz a tantas histórias, transformando-as; ele assumiu o cargo de
Capelão do Colégio Santa Teresa e, lá, há 17 anos, vem sendo
sensibilizado pelos jovens que procuram pelo seu aconselhamento
sábio e sereno. Junto às irmãs Dorotéias, construiu um trabalho cujo
intuito é “educar pela via do coração e do amor”. Também foi
conselheiro convidado no Hospital UDI, humanizando o atendimento
à saúde física dos pacientes e amenizando a dor dos que por ali
passavam. Por seu compromisso, honrou cargos de Conselheiro e
Secretário na família Denhoniana, que tão bem representa como o
primeiro Sacerdote Maranhense do Sagrado Coração de Jesus, fazendo
jus aos 50 anos de presença desta nobre congregação no Estado, a ser
festejada em 2018!

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 056 /2017, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide.

 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 056/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 034/2018

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº
142/2017, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui a
Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso da Energia Solar –
Pró-Solar, e dá outras providências.

Na Mensagem nº 133/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que a proposta redação contida no
inciso X, do art. 2º, do presente Projeto de Lei, na qual por equívoco a
menção ao Estado do Tocantins, quando, evidentemente, tal legislação
somente poderá abranger o Estado do Maranhão, razão pela qual deve
ser vetado.

De igual sorte, a redação contida no Art. 4º, a qual prioriza em
relação a celebração de convênios com o Estado, os Municípios
detentores de legislação especifica sobre utilização da energia solar
fotovoltaica e fototérmica, convém sublinhar que a medida não se
mostra razoável, considerando que os municípios com menor
capacidade de investimento em tecnologia são, via de regra, os que
mais demandam auxílio financeiro para a execução de suas políticas
públicas. Logo, diante de tais ponderações e, com fundamento no
interesse público, oponho veto parcial ao Projeto de Lei n° 142/2017,
especialmente aos dispositivos previstos no inciso IX do art. 2° e art.
4°, sendo essas, portanto, as suas respectivas razões.

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.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que, as matérias tratadas nos dispositivos, ora vetados, ferem
o interesse público.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 142/2017, por contrariar o
interesse público.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de Lei
Ordinária nº 142/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 035/2018

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº
327/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a
composição da guarda prisional e a concessão de indenização para
aquisição de fardamento, e dá outras providências.

Na Mensagem nº 112/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que “o veto ao § 3º, do art. 5º, do
Projeto mostra-se necessário em razão da incongruência com o
disposto no caput do mesmo dispositivo, que já trata sobre a regra
específica aos contratados temporários em relação à forma de
pagamento da indenização no tocante ao fardamento adquirido. Nesse
contexto e, diante da impossibilidade de aplicação de duas regras
distintas para o mesmo caso, o referido veto é medida salutar e que se
impõe, haja vista que o § 2º do art. 2º do Projeto de Lei em questão –
ao qual o dispositivo ora vetado faz menção – é voltado aos integrantes
permanentes da Guarda Prisional no Estado do Maranhão, não aos
temporários”.

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.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que, a matéria tratada no dispositivo, ora vetado, fere o
interesse público.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 327/2017, por contrariar o
interesse público.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de Lei
Ordinária nº 327/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 036/2018

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº
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332/2017, de autoria do Órgão do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, que Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos
do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Na Mensagem nº 129/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que “Ao atribuir o mês de abril
como data-base para a revisão anual da remuneração dos servidores
do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, o dispositivo inserto no art. 18 da presente
iniciativa revela-se desproporcional e desarrazoado, tendo em vista
que a Tabela de Vencimentos prevista no Anexo III do Projeto contempla
aumento a ser implantado já no mês de janeiro de 2018. Dessa forma,
manter o d ispositivo implicaria, na prática, dois reajustes
remuneratórios em curtíssimo espaço de tempo, fato esse que vai na
contramão das medidas de controle e contenção do orçamento público
estadual. Quanto ao disposto no parágrafo único desse mesmo
dispositivo, convém sublinhar que o texto acaba por condicionar o
conteúdo de lei ordinária futura a fatos pretéritos e a uma indexação
que não subsiste, afrontando, por conseguinte, a discricionariedade
do legislador, o qual não se encontra vinculado no âmbito da sua
função típica de legislar. Nesse contexto, a redação contida no caput e
no parágrafo único do art. 18 do Projeto de Lei em análise, contraria
o interesse público, razão pela qual o veto é medida que se impõe.
Registre-se, ademais, que, quanto ao mérito constitucional
propriamente dito, a terminologia utilizada no dispositivo que ora se
veta é inadequada à espécie, considerando-se a clara diferença existente
entre os institutos do reajuste setorial (sempre dependendo de lei
específica que fixará o índice tido como cabível) e da revisão geral,
esta última devendo se dar sempre sem distinção de índices e na
mesma data para todos os servidores, na forma como preceitua o
inciso X do art. 37 da Constituição Federal. De igual sorte, não se
pode olvidar do regramento previsto no art. 169 da Constituição
Federal, para o qual não basta previsão em lei ordinária para a
concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos servidores
públicos, exigindo, ainda, prévia dotação orçamentária suficiente para
fazer jus às despesas e a autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.”

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.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que, as matérias tratadas nos dispositivos, ora vetados, ferem
o interesse público, bem como padece de vício de inconstitucionalidade
material.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 332/2017, por contrariar o
interesse público e por vício de inconstitucionalidade material.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de Lei
Ordinária nº 332/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Rogério Cafeteira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 037/2018

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº
219/2017, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que Obriga
todas as casas noturnas que oferecem músicas ao vivo: mecânica e/ou
eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem placas informativas
referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico cobrado.

Na Mensagem nº 001/2018, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que “O Projeto em tela oportuniza
aos consumidores a informação prévia e adequada dos valores
cobrados pelo ingresso e couvert artístico nas casas noturnas
maranhenses que ofereçam o serviço de música ao vivo. Em que pese
relevante propósito da proposição como um todo, o dispositivo inserto
no art. 2° não se coaduna com as disposições constitucionais de
regência, notadamente às que disciplinam o processo formal de
elaboração das leis. Ao criar uma nova atribuição ao PROCON/MA,
o dispositivo acaba por invadir a competência privativa do Chefe do
Poder Executivo para dispor sobre tal matéria, hipótese prevista no
inciso V do art. 43 da Constituição Estadual:

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.”

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.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que, as matérias tratadas nos dispositivos, ora vetados,
padecem de vício de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 219/2017, por vício de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

Cidadania votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto
de Lei Ordinária nº 219/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 038 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 054/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que propõe a
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Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel QOPM
Jorge Allen Guerra Luongo, Sub - Comandante Geral da Polícia Militar
do Maranhão.

Em breve Currículo, anexado ao presente Projeto de Resolução
Legislativa, consta que o homenageado o Senhor Coronel Jorge Allen
Guerra Luongo, exerceu os seguintes cargos: 1996 Comandante da 2ª
Companhia de Policiamento de Trânsito Batalhão de Policiamento de
Trânsito da PMMA - BPTran 1996 a 2002 Comandante do Centro de
Informática e Sistema, responsável planejamento estratégico,
desenvolvimento, suporte e manutenção na área de tecnologia da
informação da PMMA. Diretoria de Apoio Logístico da PMMA - DAL
2002 a 2004 Membro da Equipe de Planejamento e Implantação do
Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS Gerência de
Estado da Segurança Pública 2004 a 2007 Comandante do Centro de
Informática e Sistema, responsável pelo planejamento estratégico,
desenvolvimento, suporte e manutenção na área de tecnologia da
informação da PMMA. Diretoria de Apoio Logístico da PMMA 2007
a 2008 Subcomandante da Academia de Polícia Militar Gonçalves
Dias – APMGD da Polícia Militar do Maranhão 2008 a 2012
Comandante Companhia de Polícia Militar de Turismo Independente
- CPTur Ind da Polícia Militar do Maranhão 2012 Coordenador das
Unidades de Segurança Comunitária - USC Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão 2013 Comandante do Comando de
Policiamento Especializado da Polícia Militar do Maranhão 2014
Coordenador das Unidades de Segurança Comunitária - USC
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão 2015 Diretor
do Centro Integrado de Operações de Segurança da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão 2016 - 2017
SubComandante Geral da Polícia Militar do Maranhão.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 054/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rogério Cafeteira.

 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 054/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 039/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 006/2018, de autoria da Senhora

Deputada Andrea Murad, que institui no âmbito do Estado do

Maranhão, a “Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos
Estabelecimentos de Ensino Público do Estado do Maranhão”.

Esclarece a autora da proposição que a Semana de que trata o
presente Projeto de Lei tem a intenção precípua de realizar
campeonatos, torneios, gincanas, e atividades esportivas diversas. Essa
medida 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.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta
inconstitucionalidade, no seu art. 2º, no que se refere à delegação de
atribuições ao Poder Executivo. Desta forma, com o intuito de sanar o
vício apontado, sugerimos, a sua aprovação com a supressão do
mencionado dispositivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 006/2018, com a supressão do dispositivo acima mencionado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 006/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 041/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 052/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Sousa Neto, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Clélio Silveira
Filho.
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Em breve Currículo, anexado ao presente Projeto de Resolução

Legislativa, consta que o homenageado o Senhor Clélio Silveira Filho,
é jornalista, escritor e editor dos Jornais Agora Santa Inês, circulando
initerruptamente desde 2001, com sede na cidade de Santa Inês, onde
ele fundou o Sistema Agora de Comunicação, formado pelo Jornal
Agora, que circula em 21 municípios do Vale do Pindaré, pela Revista
Agora, fundada em 2008, com circulação nas capitais São Luís,
Teresina, palmas e nas cidades de Araguaína, Imperatriz e outras,
nas quais tem correspondente, pelo site www.agorasantaines.com.br
com projeção para fechar 2017 com 3 milhões de acesso , pelo Portal
Agora Maranhão, que está fora do ar para mudança de plataforma,
mas já compatibilizou 18 milhões de acessos, e pela Gráfica  Agora
que atende  a várias instituições  públicas e privadas. A empresa é
comandada por ele, a mulher e três filhos, e é referencia no que faz,
tendo sede própria e parque gráfico também. Atualmente Clélio Silveira
Filho, além de Editor-chefe de seus veículos de comunicação, é
presidente da Academia de Letras de Santa Inês, fundada em 2013, é
um dos seis conselheiros fundadores da Associação da Divina
Providência, dirigida pela Renovação Carismática Católica (RCC),
que mantém um Rincão Espiritual em Santa Inês, faz parte do Terço
dos Homens desde 2010, narra a peça Paixão de Cristo desde 2008,
em Santa Inês, é ministro de música do Grupo Divina Luz da RCC,
autor dos livros Gotas de Reflexão Espirituais parte I e parte II, gravou
um CD com narração de 20 faixas de Salmos e Orações, com o título
de Orações para o Dia a Dia, recentemente liberado para o You Tube,
cuja renda foi doada totalmente para igrejas e comunidades católicas
de várias partes do Brasil. Tem envolvimento direto com a Igreja
Católica ligada à diocese de Viana e a RCC no Estado do Maranhão.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 052/2017, de autoria do Senhor Deputado
Sousa Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 052/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de fevereiro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

P O R T A R I A   Nº 086/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 197/2018 – D.A,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores, GERALDO OLIVEIRA
JUNIOR, matrícula nº 1646314 e VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666 ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 19/2017, que trata da contratação de empresa
para prestação de serviços de engenharia de reforma e adequação de
calçadas, passarelas e pinturas diversas em edificações e estrutura da
Sede da Assembleia  Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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