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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/03/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO ANTONIO PEREIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15.03.2017 – QUARTA-FEIRA

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 229/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 002/2017), QUE ALTERA A
ESTRUTURA ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,  EM
CONFORMIDADE COM O  INCISO I, § 4º DO ART. 5º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

II - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (M.P. 226/17)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 001/2017, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 226/2017
(MENSAGEM Nº 092/2016), QUE ALTERA A LEI Nº 9.860, DE 1º DE
JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E O PLANO
DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS
INTEGRANTES DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, ACATANDO EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA
COMISSÃO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 187/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE  DISPÕE
SOBRE A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EMBALAGEM DE CIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  JUSTIÇA E
CIDADANIA,  ACATANDO EMENDA – RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA; DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO SOUSA NETO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2017, EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO) E DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

4. PROJETO DE LEI Nº 201/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE INSERE NO
CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O
“FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO”, NO MUNICÍPIO DE
CARUTAPERA. COM SUBSTITUTIVO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.  -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2017, EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO) E DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 078/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CLAYTON
NOLETO SILVA, SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE
A ESTA CASA, INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CÓPIAS
INTEGRAIS DOS PROCESSOS  LICITATÓRIOS AUTUADOS OU
QUE ESTEJAM EM ANDAMENTO, PARECERES OU NOTAS
TÉCNICAS, EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR,
ORDENS DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES
DE CONTAS, OU SEJA, CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PONTE DO RIO GAN GAN (PONTE
PAI INÁCIO).  – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR RECORREU
À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESMA,
CONFORME O ARTIGO 159 DO R.I. – TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.(REQ.
APENAS EM VOTAÇÃO, ART.159 R.I.).

6. REQUERIMENTO Nº 086/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 003/
2017, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO “DIA ESTADUAL
DE PORTUAL, DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE SUA
AUTORIA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 090/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 029/2017, QUE DISPÕE
SOBRE O REAJUSTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 093/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SENHOR SEBASTIÃO BARROS JORGE,
PARABENIZANDO-O PELA POSSE COMO NOVO MEMBRO DA
ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS (AML).

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 091/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE
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ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
POLÍTICOS – SECAP, MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO,
INFORMAÇÕES DETALHADAS REFERENTES AO CONTRATO
009/2015, PROCESSO Nº 10189/2015 – SECOM, ASSINADO COM
A EMPRESA IDEIA INTELIGÊNCIA E PESQUISA LTDA, NO
MONTANTE TOTAL DE R$ 114.214,45 (CENTO E QUATORZE
MIL DUZENTOS E QUATORZE REIAS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS), TENDO POR OBJETO “SELEÇÃO E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INSTITUTO OU ENTIDADE
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA
QUANTITATIVA COM ENTREVISTAS PESSOAIS E
DOMICILIARES E MORADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO, PARA O LEVANTAMENTO DE HÁBITOS DE
CONSUMO DE MÍDIA DA POPULAÇÃO”.

10. REQUERIMENTO Nº 092/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA
DO SENHOR JOEL DA COSTA CHAVES POR OCASIÃO DO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 12 DO MÊS EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 15/03/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 034/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a proibição de que postos
de combustíveis abasteçam combustível nos veículos após ser acionada
a trava de segurança da bomba de abastecimento.

2. PROJETO DE LEI Nº 035/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que normatiza o monitoramento da qualidade
da areia de parques, praças, tanques, creches e escolas destinados ao
lazer, recreação e atividades educativas, esportivas e culturais do Estado
do Maranhão, bem como dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento,
limpeza e conservação da areia, visando prevenir e/ou combater os
agentes transmissores de doenças.

3. PROJETO DE LEI Nº 036/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigação das agências
bancárias em receber contas de outras instituições financeiras.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 030/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Programa Estadual de
Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas
públicas, no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 031/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a doação de
brinquedos, equipamentos e materiais de uso infantojuvenil e vestuário
apreendidos no estado.

3. PROJETO DE LEI Nº 032/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Semana Estadual de
Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos, a ser realizada
anualmente na primeira semana do mês de junho.

4. PROJETO DE LEI Nº 033/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre “Disque Denúncia
de Maus-Tratos aos Animais”, no âmbito do Estado do Maranhão.

5. MOÇÃO Nº 003/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Senhor Gustavo Pereira Silva, Promotor Substituto
da Promotoria de Justiça da Cidade de Barreirinhas, por todo empenho
e dedicação durante o período em que esteve na Comarca.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 028/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre o cancelamento de serviços
prestados de forma contínua.

2. PROJETO DE LEI Nº 029/17, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre o reajuste do vencimento-base dos cargos efetivos
dos Quadros de Pessoal Permanente, do reajuste da remuneração dos

Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências,

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/17,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman para o Coronel Antônio
Roberto dos Santos Silva e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 026/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
violência obstétrica no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 027/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a remoção da agente
de segurança pública durante o período de gestação ou de aleitamento
materno.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  14/03/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - 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 OTHELINO NETO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer
a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 034 / 17

Dispõe sobre a proibição de que postos de
combustíveis abasteçam combustível nos veículos
após ser acionada a trava de segurança da bomba
de abastecimento.

Art. 1º Fica proibido no âmbito do Estado do Maranhão, que
postos de combustíveis permitam preencher o tanque de combustível
dos veículos após o travamento automático de segurança da bomba de
abastecimento.

Art. 2º O descumprimento do disposto na presente Lei
implicará na imposição de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), aplicados em dobro no caso de reincidência.

Parágrafo único. Os valores resultantes da aplicação da multa
prevista no caput deste artigo serão recolhidos ao Tesouro do Estado
do Maranhão e poderão ser aplicados em campanhas de natureza
preventivas na área do meio ambiente.

Art. 3º Os postos de combustíveis deverão afixar referência da
presente Lei em local visível para que não haja qualquer tipo de
constrangimento no atendimento frentista - cliente

Art. 4° O Poder Executivo Estadual regulamentará os
dispositivos desta Lei.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após
sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O fato de encher o tanque “até a boca” é uma prática comum
nos postos de abastecimento de veículos por todo o Maranhão, mas o
estudo realizado pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho (Fundacentro) mostrou como o benzeno
(substância encontrada na gasolina capaz de aumentar a octanagem)
pode ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente.

Quando a bomba trava significa que o tanque está cheio. Caso
haja excesso de combustível, o filtro instalado na entrada fica inundado
e não consegue filtrar todo o vapor que passa por ele, contribuindo
para a eliminação de alguns elementos (como o benzeno) que podem
tanto danificar o motor do carro como poluir o meio ambiente. O
estudo revelou que a intoxicação proveniente da substância provoca
efeitos como alucinação, taquicardia, distúrbio da palavra, pulso débil
e depressão que podem evoluir para coma e morte. Existem relatos de
efeitos de intoxicação crônica, como gastrite, náuseas, vômitos e outros.

O benzeno, quando vaporizado no ambiente, penetra no
organismo pelas vias respiratórias cai na corrente sanguínea e depois
se oxida no fígado. Estamos todos expostos à substância, já que é
altamente presente no meio ambiente, mas os frentistas dos postos de
abastecimento convivem com a gasolina diariamente e são os grandes
prejudicados. Com isso, podemos dizer que a simples prática de não
ultrapassar o limite da trava da bomba é uma questão ambiental e de
saúde pública, beneficiando principalmente os trabalhadores dos postos
de combustíveis.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos
meus Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 035 / 17

Normatiza o monitoramento da qualidade da areia
de parques, praças tanques, creches e escolas
destinados ao lazer, recreação e atividades

educativas, esportivas e culturais do estado do
Maranhão, bem como d ispõe sobre a
obrigatoriedad e d e tratamento, limpeza e
conservação da areia visando prevenir e/ou
combater os agentes transmissores de doenças.

Art. 1º O monitoramento da qualidade da areia de parques,
praças, tanques, creches e escolas é uma ferramenta importante de
gestão na área de saúde ambiental na prevenção e combate aos agentes
causadores de doenças.

Art. 2º  A areia contida em áreas confinadas em tanques e
quadras, destinadas ao lazer, práticas esportivas e educacionais, deverá
receber tratamento periódico, limpeza e conservação de modo garantir
ou minimizar os riscos de contaminação por agentes microbiológicos e
parasitários.

§ 1º Os estabelecimentos e/ou logradouros deverão colher
semestralmente amostra da areia e realizar, em órgão capacitado
legalmente, análise microbiológica e parasitológica da qualidade da areia
que contenham areia destinados à lazer, recreação, atividades educativas,
esportivas e culturais.

§ 2º Os dados obtidos da análise da qualidade da areia poderão
ser divulgados pelo órgão estadual competente em boletins e relatórios
trimestrais publicados e divulgados à população, garantindo o acesso
da informação pela população.

Art. 3º Em caso de contaminação por agentes danosos à saúde
caberá ao responsável pelo estabelecimento ou logradouro tomar as
medidas cabíveis de tratamento e/ou eliminação dos agentes.

§ 1º Os estabelecimentos privados nos quais houver área ou
tanque de areia destinados à recreação ou lazer infanto-juvenis, deverão
providenciar, trimestralmente, através de coleta de amostra, análise
laboratorial por laboratório credenciado pelo órgão estadual
competente, a fim de verificar o nível de contaminação, determinando
então o tipo de tratamento a ser empregado.

§ 2º Quando a qualidade da areia não atingir os limites
recomendáveis, mediante contaminação que ponha em risco a saúde
dos usuários, ficará suspenso a área de recreação e lazer até que haja
substituição e/ou descontaminação dessa areia e elaboração de uma
nova análise que ateste a segurança dos usuários. Poderão ser usados
como parâmetros de valores aceitáveis o biomarcadores de saúde
ambiental estipulados pelo Departamento de Saneamento e Saúde
Ambiental da ENSP/FIOCRUZ abaixo, que definem uma qualidade
saudável da areia.

Valores de Referência dos Biomarcadores da Saúde Ambiental:
I – Parasitas : ausência de ovos e larvas.
II – Coliformes (UFC/g de areia):

II – Fungos: Ausência de fungos filamentos alergênicos, após
36 horas de cultura em meio específico e leveduras menos de 100 UFC/
g após 24 horas de crescimento em meio específico.

Art. 4º É obrigatória a fixação de aviso próximo a área de areia
destinada a recreação, com os dizeres: “Areia monitorada e tratada,
conforme exigência da Lei nºXXX/17”. E a descrição “Própria” ou
“Imprópria” para uso, conforme níveis encontrados dos agentes
contaminantes.

Art 5º  De modo minimizar os riscos de contaminação da areia
com coliformes, fungos, ovos e larvas de parasitas presentes nas fezes
de animais, de tanques que tenham areia confinada, fica determinado:

I - O cercamento das áreas que contenha a areia em tanques e
os brinquedos, destinadas ao lazer e recreação, nos parques e praças,
de modo a evitar a entrada de cães, gatos, roedores, etc.

II - A telagem da parte superior dos tanques para evitar
pássaros.
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III - A borrifação semanal com solução de cloro ativo de 5 a

10%, para cada 1 m2 usar 14 litros da solução, deixando agir por 6
horas antes do uso como área de recreação.

Art. 6º O descumprimento dos dispostos nesta Lei sujeita o
infrator à aplicação sucessiva das seguintes penalidades:

I - Interdição da área que contem a areia, até solucionar o
problema dentro do prazo estabelecido;

II – notificação por escrito para sanar a irregularidade dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias;

III – multa no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais);
IV - multa com o dobro do valor previsto no inciso II, caso

reincidência;
V – interdição definitiva do estabelecimento.
Art. 7° O Poder Executivo Estadual regulamentará os

dispositivos desta Lei.
Art. 8º  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após

sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O Laboratório de Análises Ambientais – LAA/SEMA, do
Maranhão monitora a qualidade da água das praias utilizadas para
recreação de contato primário. Tendo em vista a relação direta entre a
água e a areia das praias, bem como a existência de estudos da equipe
da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, coordenados pela
pesquisadora Dra. Adriana Sotero Martins, que comprovam que
na areia seca há maior número de microrganismos, podendo trazer
riscos à saúde humana.

Além do que a Resolução no. 274/2000 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA) recomenda aos órgãos ambientais a
avaliação das condições parasitológicas e microbiológicas da areia, para
futuras padronizações, existem estudos científicos que amparam e
apontam níveis limites para microrganismos e parasitas que oferecem
riscos de agravos a saúde da população.

Estudos realizados por pesquisadores da FIOCRUZ, Dra.
Adriana Sotero Martins da ENSP, do Departamento de
Saneamento e Saúde Ambiental –  Lab de Microbiologia
Ambiental; Dr. Antonio Duarte e Ludimila Santos Amaral da
ENSP, do Departamento de Ciências Biológicas, Lab. de
Parasitoses Ambientais; Dra. Maria Inêz de Moura Sarquis do
IOC, Lab de Coleção de Fungos, verificaram em amostras de areia
coletadas em tanques de recreação de creches públicas e privada,
caixas de areia de jardins, areia de parques públicos, jardins, praças e
praias, níveis de coliformes fecais e totais, níveis de fungos alergênicos
e parasitas que põem em risco à saúde da população, especialmente
grupos populacionais mais suscetíveis como crianças e idosos. Uma
das principais causas de doenças à saúde da população infanto-juvenil
em creches, escolas e parques é causada por areias contaminadas por
parasitas, fungos e microorganismos.

Desta forma é urgente que o poder público tome uma posição
que faça garantir a proteção da saúde dos usuários de parques, praças
públicas, praias, creches que utilizam a areia como elemento de
ambiental de área de recreação.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos
meus Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 036 / 17

Dispõe sobre a obrigação das agências bancárias
em receber contas de outras instituições financeiras.

Art. 1° As agências bancárias, dos bancos públicos e privados,
localizadas no âmbito do Estado do Maranhão, ficam obrigadas a receber
em seus terminais (caixas), com atendimento pessoal, contas de
consumo público, como luz, água, gás e telefone, e taxas diversas
(municipais, estaduais e federais) de qualquer valor, independente dos
mesmos serem ou não correntistas da instituição financeira.

Art. 2º  Tais instituições estarão obrigadas a fixar avisos em
locais de fácil visibilidade a todos os clientes que estejam na instituição,
acerca do recebimento de pagamento de contas mencionadas no art. 1°
desta Lei, através do atendimento presencial nos caixas da agência,
com menção clara à lei X.XXX/2017.

Art. 3º  O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o
infrator ao pagamento de multa, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 4º  As instituições financeiras terão um prazo 90 (noventa)
dias para se adequarem à presente Lei.

Art. 5° O Poder Executivo Estadual regulamentará os
dispositivos desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de
sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei pretende determinar que as agências
bancárias, no Estado do Maranhão, sejam obrigadas a aceitar o
pagamento de contas de água, luz, telefone e outras taxas,
independentemente do cidadão ser ou não correntista da instituição.

O que é benéfico tanto para os bancários, pois haverá menos
demissão, com a justificativa da pouca demanda dos usuários, e para
os consumidores, que não sofrerão mais o constrangimento de ter que
se dirigir à outra instituição para realizar simples pagamentos que
poderiam ser resolvidos em locais muitas vezes mais próximos das
suas residências.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos
meus Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

REQUERIMENTO Nº 091 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Secretário de Estado da Comunicação Social e
Assuntos Políticos – SECAP, Márcio Jerry Saraiva Barroso,
informações detalhadas referentes ao contrato 009/2015, processo n°
10189/2015 – SECOM, assinado com a empresa Ideia Inteligência e
Pesquisa Ltda, no montante total de R$ 114.214,45 (cento e quatorze
mil duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), tendo por
objeto: “seleção e contratação de empresa, instituto ou entidade
especializada na prestação de serviços de pesquisa quantitativa com
entrevistas pessoais e domiciliares e moradores do Estado do Maranhão,
para o levantamento de hábitos de consumo de mídia da população”.
Tendo em vista que o resultado deste levantamento, já integralmente
pago com dinheiro público, nunca foi divulgado à população e levando-
se em consideração os princípios constitucionais de Probidade e
Publicidade, requeiro:

1 – Detalhamento do questionário, com as perguntas
respondidas pela população maranhense e;

2 – O resultado do levantamento objeto desta contratação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de março de 2017. -
ADRIANO SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.03.17
EM: 14.03.17

REQUERIMENTO Nº 092 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar, à família do Senhor JOEL DA COSTA
CHAVES, por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 12 do mês
em curso.

O Senhor Joel era avô da Sra. Maria Jozileia Chaves, Secretária
de Educação da Prefeitura de Estreito (MA).

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.03.17
EM: 14.03.17

REQUERIMENTO Nº 093 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao Sr. Sebastião
Barros Jorge, parabenizando-o pela posse como novo membro da
Academia Maranhense de Letras (AML).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 13 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.03.17
EM: 14.03.17

INDICAÇÃO Nº 245 / 17

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 Prefeito do Município de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Junior, solicitando a recuperação a praça
da Criança, localizada no bairro do Vinhais, com um novo calçamento,
iluminação e equipamentos de ginástica para terceira idade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
março de 2017. - GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 298 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja

a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a implantação de instalações adaptadas para o
funcionamento do Batalhão de Buscas e Salvamento do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão.

JUSTIFICATIVA

Atualmente o Batalhão e Buscas e Salvamento do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão não conta com instalações adaptadas
ao seu devido funcionamento, o que pode prejudicar os trabalhos de
busca e salvamento desenvolvidos, trazendo prejuízos à população
maranhense, o que justifica a proposição da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 299 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor
Jhonatan Almada, a realização de um estudo de viabilidade sobre
implantação de uma Unidade Plena do Instituto de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão - IEMA no  Município de Santa Inês - MA.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população do município
de Santa Inês - MA. O referido município já conta como uma Unidade
Vocacional do IEMA, entretanto a comunidade anseia pela implantação
de uma unidade plena, pois visa o desenvolvimento social, educacional
e tecnológico de seus jovens e crianças, o que justifica a presente
indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 300 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine aos
setores competentes, a revitalização e reestruturação do Farol do Saber
(antigo Farol da Educação) de Pindaré-Mirim.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população do município
de Pindaré-Mirim, tendo em vista que o prédio se encontra abandonado
e a comunidade do município e de outros adjacentes necessita de um
espaço de educação, informação, cultura e lazer, o que justifica a presente
indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 301 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a
revitalização e reestruturação do CAIC de Pindaré-Mirim.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população do município
de Pindaré-Mirim, tendo em vista a deficiência no que diz respeito à
escolaridade de sua população e municípios adjacentes. A revitalização
e reestruturação do CAIC de Pindaré beneficiará milhares de pessoas,
o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 302 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício aos Exms. Ministro do Desenvolvimento
Social e Agrário, Sr. Osmar Terra, Presidente da Companhia
Nacional de Abastecimento, Sr. Francisco Marcelo Rodrigues
Bezerra, e a Superintendente Regional da Conab no Maranhão,
Sra. Dulcileide de Jesus Costa Cutrim, para que tome providencias
no sentido de destinar recursos financeiros para a ampliação do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no Maranhão.

Instituído originalmente como uma política pública para o
enfrentamento da pobreza no pais, o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) ganhou força e passou a não só combater a fome,
mas também a fortalecer à agricultura familiar, isso por que, o programa
utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta
de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações,
estimulando os processos de agregação de valor à produção. 

O PAA é executado com recursos dos Ministérios do
Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em parceria com estados,
municípios e com a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Entretanto, os recursos destinados para a execução do referido
programa no Maranhão não estão a contento.

Em recente reunião promovida por este parlamentar, na
Assembleia Legislativa do Maranhão, que teve a participação de diversos
órgãos, entre eles a CONAB, mais de 60 (sessenta) municípios
estiveram presentes e demonstraram o interesse em aderir ao PAA,
haja vista que, boa parte possuem baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), sendo imprescindível o desenvolvimento do programa
nessas localidades. Ademais, a economias da maioria dos municípios
maranhenses possuem na agricultura familiar sua principal fonte de
renda.

Desta forma, torna-se necessário a disponibilização de mais
recursos para a ampliação do PAA no Estado, o que irá contribuir para
o incentivo a comercialização dos agricultores, o aumento da geração
de renda, contribuindo também para o combate à fome e a pobreza
extrema, justificando a presente demanda.

Plénario “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”. São
Luís, 13 de março de 2017 – Junior Verde – Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Oradores inscritos ontem e passou para o dia de hoje.
Deputado Eduardo Braide. Presente ou ausente? Deputado Rafael
Leitoa? Declina. Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa, difunde as nossas ações
do Parlamento Estadual. Cumprimentar de forma carinhosa que está
ali hoje nosso amigo Ronaldo, da TV Guará, que tem acompanhado
assiduamente todos nossos trabalhos, aqui na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Internautas, telespectadores que nos
acompanham através da TV Assembleia. Que Deus seja louvado! Que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre as nossas vidas. “Chegará o
dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais e neste dia um
crime contra um animal será considerado um crime contra a
humanidade” Leonardo da Vinci. Querido estimado professor Fernando
Novaes, que nos honra hoje com sua presença, no gabinete de imprensa,
na galeria de imprensa. Professor Fernando Novaes, uma vida dedicada
à educação neste estado, ele já lecionou em mais de 65 instituições de
ensino e tem mais de 45 anos de magistério em sala de aula, lecionando
a Língua Portuguesa e o professor Novaes é defensor dos animais, tem
carinho, tem respeito aos animais. O professor Novaes tem um coração
grandioso, quando ele encontra um animal abandonado, ele cuida do
animal, ele leva para casa e encontra depois, procura depois pessoas
que possam cuidar desses animais que ele cuidou, que ele tratou.
Professor Novaes, Leonardo da Vinci já nos dizia: “Chegará o dia em
que os homens conhecerão o íntimo dos animais, e neste dia um crime
contra o animal será considerado um crime contra a humanidade”. No
último domingo, um jumento foi atropelado na região da área do Itaqui-
Bacanga. Uma jumenta, uma fêmea foi atropelada na região do Itaqui-
Bacanga. E essa jumenta agonizou durante o dia, sem apoio do Poder
Público, do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís. A população
interditou a via, a jumenta estava grávida, a jumenta deu a luz na
Avenida, agonizando por conta do atropelamento e a população ajudou
no parto dessa jumenta. A população ficou revoltada, interditou a via.
Somente depois chegou a blitz urbana e queria sacrificar o animal na
via pública. Ou seja, não tem um carro de apoio, um carro que possa
resgatar e hoje, 14 de março 2017, comemora-se o Dia Nacional dos
Animais. No dia 22 de fevereiro, realizamos a nossa segunda Audiência
Pública em defesa dos animais, a Lei 10.169/2014, a Lei Estadual de
Proteção aos Animais, fazemos algumas alterações, fazemos algumas
observações e apresentamos no decorrer desta semana e guardamos a
manhã de hoje para fazer um pronunciamento em defesa dos animais.
Apresentamos 32 proposições em defesa dos animais que foram
protocoladas e algumas delas foram lidas ontem pela Mesa desta Casa,
dentre elas: Projeto de Lei – Disque Denúncia de maus-tratos aos
animais. Já é realidade em outros estados, nós teremos à disposição
um número onde a população poderá fazer uso desse número para
fazer a denúncia de maus-tratos aos animais. Nós fizemos também a
apresentação de outras proposições, como a Secretaria de Estado de
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Educação, de Meio Ambiente desenvolver campanhas em defesa dos
animais; campanhas educativas contra tráfico de animais silvestres;
ações educativas ambientadas na Secretaria de Educação e Secretaria
do Estado; Projeto Cavalo de Lata, para que nós possamos acabar com
as carroças em São Luís, já há projetos exitosos em outras capitais, em
outros Estados, campanhas educativas atropelamentos e placas,
distribuição de coleiras antiparasitas em áreas endêmicas de leishmaniose
e calazar. Vamos apresentar aqui, inclusive, um outro projeto que faz
referência. Muitas crianças estão sendo acometidas de calazar. Nós
tivemos inclusive um policial militar que estava enfermo e, segundo o
diagnóstico, provavelmente, tenha sido calazar. Então é um absurdo
que nos dias de hoje nós ainda tenhamos uma doença dessa que não
está sob controle e que afeta uma capital, que afeta o Estado do
Maranhão. É um absurdo. Videomonitoramento na Praça dos Gatos,
onde já tivemos duas chacinas; tratamento antirrábico preventivo para
os animais de rua; programa multiplicadores ambientais de
conscientização ao meio ambiente, programa de terapia assistida pró
animais, é de suma importância, já é realidade em outros estados, como
no estado de São Paulo que algumas pessoas que são tratadas acometidas
de câncer pelo acompanhamento e terapia assistida com animais; Plano
de Ação Animal e apresentamos um plano de proteção animal, uma
rede de proteção animal que ela desencadeia todas as ações em defesa
dos animais no país, além de defesas dos animais, estão previstas para
a cidade de Santa Inês e para a Cidade de Imperatriz em defesa dos
animais. Então, hoje, o Dia Nacional dos Animais contamos com a
sensibilidade com os demais pares, dos deputados estaduais desta
Casa na defesa dos animais. Muito obrigado, Senhor Presidente, que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que nos assistem pela TV
Assembleia. Ontem, nesta Casa, tivemos aqui uma reunião com a equipe
da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco), onde contamos com a presença da Kênia Marcelino
Diretora da CODEVASF, presidente; a participação de Jones Braga
Superintendente da CODEVASF no Maranhão; dos deputados
estaduais, Deputado Stênio Rezende, Léo Cunha, Graça Paz, Antônio
Pereira e César Pires; da bancada federal os deputados José Reinaldo,
Waldir Maranhão, Weverton Rocha, Pedro Fernandes, Juscelino Filho,
José Carlos e também o Presidente da FAMEM, Cleomar Tema, e de
mais de cem prefeitos que estiveram aqui para uma programa técnica
desse órgão que visa facilitar e melhorar a relação entre a CODEVASF
e os municípios que são abrangidos pelas ações desse órgão, no Estado
do Maranhão. Ontem, a Presidente mostrou o empenho da bancada
federal e da bancada do estado do Maranhão, dos deputados federais e
dos deputados estaduais no sentido em que esses recursos cheguem às
cidades do estado do Maranhão. São recursos que melhoram e muito a
área de saneamento, melhoria de água, de sistema de abastecimento da
água, estradas vicinais e uns cem números de outras de atividades
envolvidas pela Companhia Vale do São Francisco, que abrange no
estado do Maranhão as áreas das bacias do Parnaíba, do Itapecuru, do
Pindaré e do Mearim. No caso específico das cidades, todas elas
participaram com seus prefeitos, técnicos no sentido de viabilizar
cada vez mais recursos. Estivemos também ontem com a presidente
Kênia Marcelino, lá no Palácio dos Leões com o governador Flávio
Dino, onde ela mostrou as ações que estão sendo implantadas e as que
estão sendo feitas, todas no estado do Maranhão. Mostrou para o
governador as atividades e os projetos que a CODEVASF tem
desenvolvido no estado do Maranhão. O governador foi muito sensível.
E um dos pleitos da Kênia foi no sentido de que arranjasse um local
para a sede da CODEVASF no estado do Maranhão. Hoje está
localizada no Parque Bom Menino no prédio do IBAMA. Ela e o
superintendente do estado do Maranhão Jones Braga estão procurando
um lugar onde possa acomodar as instalações da CODEVASF. O

governador prontamente mostrou alguns lugares em que poderia ser
feita essa instalação do órgão no estado do Maranhão e também mostrou
que está cada vez mais sendo um parceiro dos prefeitos que são
abrangidos por essas áreas no estado do Maranhão. Portanto, a
CODEVASF, por meio de sua presidente e do superintendente Jones
Braga, fez um encontro aqui com a participação de mais de 100 prefeitos.
E fizeram também com que alguns dos prefeitos levassem demandas a
seus deputados federais no sentido de colocar emendas para os próximos
orçamentos, no sentido de que esses recursos cheguem cada vez mais
às comunidades do estado do Maranhão. Portanto, Presidente, era isso
que tinha a falar na manhã de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Levi Pontes com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhores e
senhoras deputados, galeria, imprensa, TV Assembleia. Subo a esta
tribuna porque não podia fugir de fazer um agradecimento à sensibilidade
de Sua Excelência Senhor Governador do Estado, quando em recente
audiência pública no Palácio relatei, ao mesmo, a problemática da saúde
pública de Chapadinha onde a ex-prefeita colocou em uma só unidade
de 46 leitos todos os hospitais de Chapadinha, desalugando o
arrendamento que existia de mais dois hospitais. Com isso havendo
totalmente uma mistura de doentes de maternidade, materno infantil,
ortopedia, casos de urgência e emergência, casos crônicos, virando
uma bagunça geral no sistema público de saúde de Chapadinha. E lá
também da gestão anterior existia as estruturas físicas de uma UPA.
Nem o término da UPA foi realizado. E eu levei ao conhecimento do
Governador, ele prontamente nos atendeu firmando um compromisso
através do termo de adesão com o município em equipar esta UPA e em
colocar para funcionar a UPA de Chapadinha, trazendo um alento,
trazendo mais uma opção àquela comunidade carente que tanto precisa
da melhoria na saúde pública. Portanto ficam os meus agradecimentos
com a atitude sensível do Governador no tocante não só a saúde, mas
como também nos garantiu para dia 29 deste mês, data do aniversário
da cidade de Chapadinha, que a gente inaugure também uma unidade do
Corpo de Bombeiros em Chapadinha. Trata-se de uma cidade de quase
cem mil habitantes, que não tem essa unidade e que, por ser chapada e
ter muitas queimadas, já trouxe muitos danos àquela comunidade.
Portanto além de outros benefícios, tipo o Viva Cidadão, tipo o
Restaurante Popular, tipo o mais Asfalto, agora sua Excelência o Senhor
Governador traz mais duas grandes obras que vêm socialmente
beneficiar aquela comunidade que tanto precisa de ajuda de todas as
esferas governamentais. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu
queria aqui deixar muito patente a minha felicidade e a minha alegria em
saber que no dia 29 de março o nosso Governador vai estar em
Chapadinha inaugurando duas unidades básicas de saúde da família,
inaugurando um CRAS, inaugurando uma quadra coberta de esporte e
também inaugurando um Corpo de Bombeiro e uma UPA. Portanto,
em três meses de Governo Municipal, o nosso Governador tem dado
apoio total e restrito ao Município de Chapadinha. Era só isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Deputado Vinícius Louro, eu hoje venho para
parabenizar a CCJ. Inclusive participei da reunião da CCJ há pouco,
que aprovou a MP 230. Essa MP, Deputado, embora, poucos queiram
contestar, é inegavelmente positiva para a classe dos professores do
Maranhão. É indiscutível, veja bem. E mais, esse aumento que o Estado
vai dar agora para aos professores, e vai fazer com que os professores
do Maranhão, para o nosso orgulho, sejam os mais bem pagos do País,
foi discutido exaustivamente com o sindicato e feitas assembleias,
deputados, em todas as regionais do Maranhão. Onde a classe dos
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professores por maioria, por larga margem de maioria decidiu aprovar,
deputados, a proposta do Governo, que é de 8% da GAM. E é bom
que a gente esclareça, porque alguns usam essa questão de GAM, de
vencimento para tentar confundir a cabeça tanto dos professores quanto
da opinião pública. A GAM todos os professores recebem, a GAM é
incorporada ao salário de todos os professores, tanto da ativa quanto
os aposentados. Então esse aumento vai atingir toda a classe que será
beneficiada, inclusive é bom que se ressalte que os aposentados também
serão. Questionar, como eu vi, deputado Rafael Leitoa, artigo do
Estatuto do Magistério, não cabe no momento que essa MP foi
construída através de um acordo com os professores. Nós temos que
relevar e temos que aqui fazer uma ressalva importante e dizer que o
Maranhão é o único estado do Brasil que está dando aumento para
todas as classes de professores. É o único do País. Então é importante
que a gente reconheça o esforço do Estado para que a gente fizesse esse
aumento. Aqui eu peço aos deputados que a gente compareça, deputado
presidente, inclusive, na quinta-feira, eu pediria a presença de todos
para que a gente pudesse fazer a votação dessa matéria tão importante
para a classe dos professores do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Queria
pedir a conferência de quórum, Senhor Presidente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Zera o painel. A sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Como não há quórum, a matéria de hoje da Ordem do
Dia fica transferida para amanhã.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela ordem, o deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, é até em deferência aos educadores que estão na galeria
acompanhando a sessão de hoje que eu pergunto a V. Ex.ª, uma vez que
nós tivemos uma reunião hoje da CCJ sobre a Medida Provisória nº
230/2017, já que compete ao presidente determinar a Ordem do Dia,
qual será o dia que nós iremos votar a Medida Provisória nº 230? Será
amanhã, na quinta-feira? Qual o dia que V. Ex.ª irá determinar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, vamos primeiro resolver aqui os
requerimentos da Mesa. Quando concluídos, eu lhe darei a sua resposta.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento nº 087/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. É de informação. Deferido. Requerimento n.º
088/2017, de autoria da deputada Nina Melo. Deferido. Requerimento
n.º 089/2017, de autoria da deputada Nina Melo. Deferido. Deputado
Eduardo Braide, ficará incluído para quinta-feira, sobre o aumento dos
professores e o aumento desta Casa também, para votar no mesmo dia.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Então só para deixar bem claro, ficará constante na Ordem do
Dia da quinta-feira?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Fica para quinta-feira os aumentos, porque hoje não
conseguimos votar a urgência do funcionalismo. Queria votar amanhã
os dois. Como hoje não deu quórum para passar no regime de urgência...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aí nós
aprovaríamos a urgência amanhã, dos servidores da Casa e votaríamos
na quinta juntamente com a Medida Provisória, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a Medida Provisória.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
senhor Presidente. Então para que fique claro aos educadores que
estão aqui na Casa, a Medida Provisória n.º 230 será votada na sessão
ordinária de quinta-feira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Certo. Está incluído para amanhã os Requerimentos
n.º 091 e 0932017, de autoria do deputado Adriano Sarney e
Requerimento n.º 092/2017, de autoria do deputado Leo Cunha.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos e Blocos:
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Deputado Wellington do Curso, por 08 minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Bom dia a todos, que Deus seja louvado. A religião
que Deus, nosso Pai, aceita como cura imaculada é esta, cuidar dos
órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper
pelo mundo. Senhor Presidente, demais deputados estaduais, senhoras
e senhores deputados, imprensa que acompanha os nossos trabalhos
na Assembleia Legislativa e difunde as nossas ações no Parlamento
Estadual, internautas, telespectadores que nos acompanham através
da TV Assembleia e hoje, de forma orgulhosa, à galeria desta Casa
ocupada por educadores, ocupada por professores, sejam todos bem-
vindos à Casa do Povo. Aproveito este tempo dos blocos, senhor
Presidente, para dirigir a palavra inclusive aos educadores. Na manhã
de hoje, mesmo não sendo membro da CCJ participei da reunião da
CCJ em que alguns professores também estavam presentes. Nós
tivemos uma discussão no mês de fevereiro, nesta Casa, que é a Medida
Provisória n.º 230, do Governo do Estado do Maranhão, que faz algumas
alterações na gratificação dos professores, dos educadores. E quero
ressaltar que não somos contra a nenhum tipo de aumento e gratificação
para nenhuma categoria e muito menos para os professores. Quando
então candidato a deputado estadual eu pegava o meu panfleto e saía
distribuindo nas ruas, avenidas, sinais, retornos, feiras, faculdades e lá
já havia me comprometido com a educação, com os professores, com
os servidores públicos, com os policiais militares, e aqui tenho feito
diuturnamente, nesta Casa, em defesa dos professores. Eu tenho um
lado, que é o lado da população. E eu tenho um lado que é o lado da
educação e o lado dos professores. Não se concebe escola digna sem
um professor de forma digna também em sala de aula e um professor
valorizado. Nós sabemos da importância da educação, porque a
educação resgata vidas, transforma vidas. E eu sou um exemplo disso.
Eu tinha tudo para não estar aqui hoje representando o parlamento
estadual, no parlamento estadual representando a população do meu
Estado. E eu não sou deputado de 23 mil votos, não sou deputado de
23 mil pessoas, não sou deputado de 23 mil pessoas que me trouxeram
a esta Casa, sou deputado do estado do Maranhão, de quase 07 milhões
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de habitantes e é em defesa da população do Maranhão, por um
Maranhão melhor que estou ocupando diuturnamente a tribuna desta
Casa com as minhas ações, de forma assídua, de forma responsável, de
forma pontual e orgulhosamente. Eu tenho orgulho de ser deputado
estadual. Eu não tenho vergonha de ser deputado estadual. E todas as
minhas ações, nos dois primeiros anos, foram em defesa da população.
E mais uma vez hoje quero ratificar, confirmar o meu compromisso
com a educação e com os professores. Ratificar e confirmar o meu
compromisso com vocês. Mesmo que seja voto vencido, mesmo que
seja só um voto, eu creio que não. Mas estarei à disposição da educação,
à disposição dos professores. Por que estou dizendo isso? Não somos
contra ao aumento, pelo contrário, mas votamos pela legalidade. Nós
temos o Estatuto 9.680/2013, que estabelece, que reza, que preconiza,
ele é bem claro que o reajuste dos servidores será anualmente, no mês
de janeiro, e o Governo do Estado descumpre a legalidade da Lei 9.680,
descumpre o Estatuto dos Professores, descumpre o Estatuto do
Magistério. Então não somos contra o aumento, pelo contrário, somos
a favor, sim, que o governo dê sim a gratificação, mas que o governo
também dê o reajuste de 19% retroativo a janeiro de 2016, porque não
houve reajuste, e janeiro de 2017. Então os professores não querem
tão somente a gratificação, mas querem também o reajuste. Não somos
contra o aumento da gratificação, mas também pedimos a sensibilidade
do Governo do Estado com o reajuste dos professores, que já está
atrasado 2016 e 2017 já estamos entrando para o terceiro mês e não há
avanço nesse sentido. Então os professores pedem a atenção e o respeito,
como assim têm respeitado a educação e de forma atenciosa têm cuidado
das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, senhor Presidente,
mais uma vez conto com a sensibilidade dos demais pares. Hoje tivemos
o voto do relator, voto contrário de uma emenda apresentada pelo
deputado Eduardo Braide, e aí voto contrário do relator. Na quinta-
feira volta, vem para a sessão plenária, vem para o plenário e contamos
com a sensibilidade e a atenção aos professores. Que cada um possa
fazer um exame de consciência, um exame de consciência nesta Casa.
Na última quinta-feira, participei de uma sessão especial na Câmara
Municipal de Presidente Dutra e deixei bem claro da importância do
Parlamento independente, de um Parlamento livre. Eu tenho
independência e liberdade nas minhas ações na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. E todos os dias eu durmo tranquilamente,
porque tenho votado de acordo com as minhas ações. Como, por
exemplo, votei contra o aumento do ICMS. Amanhã, quarta-feira, dia
15, o estado do Maranhão vai amanhecer com uma tributação a mais. A
partir de amanhã o estado do Maranhão volta com uma tributação a
mais. Eu fui contra, porque não podemos penalizar simplesmente a
população. Antes de cortar na carne da população é interessante que
possa cortar na carne do administrativo, que fosse reduzido o salário
do governador, que fossem reduzidos os salários dos secretários, que
fosse reduzido a quantidade de cargos comissionados, que fossem
reduzidos os nossos salários, enfim, de forma completa e só assim
apontar o dedo para a população, apontar o dedo para a cara do povo
e dizer: “a partir de agora nós precisamos da colaboração de vocês”.
Mas não, todas as medidas foram feitas simplesmente para a população.
E não sou deputado, eu estou deputado, existe a temporalidade do
cargo e não posso votar contra mim, contra a minha família, contra
professores, contra militares, contra a empregada doméstica, contra o
povo, contra os jornalistas, radialistas e onera, onera a partir de amanhã
na energia, onera a partir de amanhã no combustível, no transporte, na
internet. Então há necessidade de uma ampla discussão econômica
para que nós possamos viabilizar o crescimento, o desenvolvimento
do Estado, mas não necessariamente penalizando a população. Fui
contra o aumento e justifiquei nesta Casa o porquê de ser contra o
aumento que será implantado a partir de amanhã, no estado do
Maranhão. Mais uma vez, senhores professores, sejam todos bem-
vindos. Estão convidados a participarem na próxima quinta-feira da
sessão plenária e que todos vocês sejam parte nesse processo de uma
ampla discussão que vocês mesmos reclamam que por falta ou pela
omissão do sindicato não houve essa ampla discussão, mas ainda há
tempo e contamos com a sensibilidade dos demais pares e com a união

e a mobilização de vocês. Sejam bem-vindos à Casa do Povo, que Deus
abençoe a todos vocês.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Pela
liderança do Bloco Parlamentar Independente, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria, a quem eu saúdo, de forma carinhosa, em
especial aos nossos educadores da rede estadual de ensino. Senhor
Presidente, subo a esta tribuna para destacar a reunião da Comissão de
Constituição e Justiça, que nós tivemos agora pela manhã, deputado
Cabo Campos, onde nós discutimos, dentre outras matérias, a Medida
Provisória 230/2017, que trata da alteração no Estatuto do Magistério
e dentre as alterações uma das que foi proposta foi a forma de
recomposição salarial dos professores. Apresentei uma emenda à
Comissão de Constituição e Justiça, deputada Nina Melo, tendo em
vista que compete a mim como membro da Comissão de Constituição
e Justiça zelar pela legalidade das matérias que chegam até àquela
Comissão. E a Medida Provisória 230/2017 da forma como foi
encaminhada a esta Casa pelo Governo Estado, ela fere e rasga o
Estatuto do Magistério no seu Artigo 32, que é muito claro ao dizer:
que todo mês de janeiro, deputado Cabo Campos, qualquer ajuste
salarial vai incidir sobre o vencimento dos educadores do Estado do
Maranhão. E a Medida Provisória veio estabelecendo exatamente uma
recomposição salarial sobre a gratificação, deputada Nina Melo, algo
que nós não podemos aceitar por diversos motivos: primeiro, porque
contraria o Estatuto do Educador no Artigo 32; segundo porque nós
temos que respeitar a categoria dos professores. Esta Casa aprovou
este mês a recomposição salarial do Tribunal de Contas do Estado, do
Tribunal de Justiça, do Ministério Público e votará ainda esta semana
o reajuste salarial ou recomposição salarial dos servidores desta Casa.
Em todos esses casos, sem nenhuma exceção, deputada Nina Melo,
essa recomposição salarial incide sobre o vencimento e não sobre
qualquer tipo de gratificação, então não é justo que os nossos educadores
estaduais tenham esse tratamento diferenciado. Para que V. Ex.ª tenha
ideia, deputada Nina Melo, se nós votarmos a medida provisória do
governo do estado na forma original, os professores não terão os
benefícios incidentes sobre os vencimentos, tais como titulação, como
é o caso de doutorado e mestrado, não terão sobre essa recomposição
os benefícios da gratificação por educação especial, sobre os
quinquênios. Então, assim, nada mais justo do que esta Casa adequar o
texto da medida provisória, deputado Edilázio Júnior, e entregar o
direito que é devido aos educadores do estado e que está estampado no
Estatuto do Magistério, conquistado ao longo de muita luta e muita
dedicação da classe dos educadores do estado do Maranhão. Por isso
eu tenho certeza, inclusive pedirei o destaque da nossa emenda,
deputado Campos, para que seja apreciado pelos 42 deputados desta
Casa. Eu tenho certeza de que, na quinta-feira, como já afirmado pelo
presidente, será colocado na Ordem do Dia a votação da Medida
Provisória nº 230/2017. Nós haveremos de garantir o direito àqueles
que estão fora desta Casa, do lado de fora dos muros desta casa,
garantindo o direito talvez mais importante de todos, deputada Nina
Melo, que é o direito à educação. Nós não podemos falar em escola
digna, deputada Nina Melo, sem remuneração digna aos professores.
Nós não podemos falar em escola digna sem a valorização dessa categoria
tão importante. Sem eles a escola vira nada mais que um conjunto de
parte física, de tijolo e cimento sem a participação da pessoa humana
para ensinar os nossos alunos, sem essa importante e tão, talvez, não
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valorizada categoria, que é a categoria dos educadores estaduais.  Fica,
portanto, aqui, a nossa convicção, Deputado Edilázio Júnior, e a nossa
certeza de que essa emenda será aprovada na Ordem do Dia da quinta-
feira e que, sim, na quinta-feira, os professores poderão comemorar
porque o Estatuto do Magistério foi respeitado por esta Casa, que é a
Casa do Povo. E poderão comemorar um direito, não um favor, que
essa Casa haverá de lhes dar na quinta-feira.  Que Deus abençoe a cada
um de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa
Murad. Ausente.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo. Eu vou usar o tempo, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputada Nina Melo, seis minutos com direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, senhoras, senhores, Senhor Presidente,
Deputados, galeria que nos honra com a presença desses professores,
servidores públicos do nosso Estado. Eu quero de antemão me
solidarizar com a causa e dizer que eu voto a favor da educação digna
do nosso estado. Faço minhas as palavras do deputado Eduardo Braide,
que tão bem colocou a situação constitucional de vocês. Mas, Senhor
Presidente, eu quero também parabenizar no dia de hoje, dia 14 de
março, o prefeito Maninho, de Alto Alegre, pela passagem de seu
aniversário, para que Deus continue iluminando e guiando seus passos
para que ele possa cuidar cada vez mais e melhor do nosso povo do
Alto Alegre do Maranhão. Agora falando em coisas tristes, no dia de
ontem, a MA-278, no município de São Francisco do Maranhão,
especificamente no Povoado Caraíbas, foi interditada, por quê? Sabem
por que, caros colegas? Porque a obra há meses está parada e a
população, revoltada, indignada com essa situação, cancelou a passagem
de motocicletas, carros, caminhões, tanto do lado de Barão de Grajaú
quanto do lado de São Francisco do Maranhão. Eu escutei uma piada
que me indignou, Senhor Presidente, a população me chamou dizendo
que ia procurar o governador do Piauí para que fizesse uma ponte
ligando Amarante a São Francisco do Maranhão, já que o governo do
estado do Maranhão não queria terminar a estrada, a MA que ali está
sendo construída. Então eu faço uma solicitação ao secretário de
Infraestrutura para que logo retome essa obra tão importante para
aquela região e que tire São Francisco do Maranhão do isolamento,
aquela população não merece. Quero falar também sobre outro assunto
a respeito do município de Grajaú. Solicito a reforma e a ampliação da
sede da Companhia da Polícia Militar que está em ruínas e que precisa,
em caráter de urgência, ser reformada e ampliada. A insegurança toma
conta das ruas do município de Grajaú. Como se não bastasse, a saúde
também naquele município está uma tristeza. A saúde lá é utilizada
como moeda de troca, é barganhada, portanto, o secretário de Saúde
precisa tomar uma atitude enérgica. Desde o ano passado que eu venho
fazendo essa queixa, essa denúncia aqui na tribuna, mas ainda não fui
ouvida. Eu espero que o secretário de Saúde tome a atitude necessária
para que o povo de Grajaú tenha a saúde que merece e não seja utilizada
a saúde dessa maneira como moeda de troca, como perseguição política.
Ainda falando daquela região do Alto Sertão, eu solicitei no início deste
ano uma viatura policial para Formosa da Serra Negra, mas nós ainda
não fomos atendidos. Nós solicitamos, eu e o prefeito Janes Clay, essa
viatura e um reforço do contingente policial, deputado Cabo Campos,
porque a população está desolada, a criminalidade está nas ruas, as
drogas são uma preocupação grande nossa, então que seja resolvido o
quanto antes. Faço a indicação nesta tribuna hoje ao secretário Jefferson
Portela, de Segurança, para que tome as atitudes necessárias para
resolver esse problema. Para encerrar a minha fala, ainda sobre as
estradas. Foi iniciada a obra da MA 006, que liga Grajaú à Formosa da
Serra Negra, mas neste momento também se encontra paralisada.
Formosa da Serra Negra está na mesma situação que o município de

São Francisco do Maranhão, ou seja, isolada, sem ter condições de
acesso à população, em uma situação difícil com uma população carente
que precisa de uma intervenção, que precisa da mão do Estado. Eu
estou aqui para reivindicar também essa estrada como fiz em todos os
anos do meu mandato. Pela atenção, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Partido Verde, deputado Edilázio, seis minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, deputados, deputadas, galeria,
imprensa. Eu também queria, Senhor Presidente, apenas registrar e me
solidarizar com os educadores do nosso Estado que tanto acreditaram
na mudança, jamais pensaram que um governador, que foi advogado de
sindicatos, que é professor, iria também propor um mau trato como
vem sendo com os educadores do nosso estado. Então eu quero dizer
a vocês que nós fomos autor também da lei da meia-entrada para os
professores e dizer a vocês que podem contar com o deputado Edilázio
aqui, na quinta-feira, para defender o interesse do educador. Muitas
vezes nós, quando estudantes, passamos muito mais tempo na escola
com nossos professores do que até com nossos pais. Eu não tenho
dúvida de que um educador bem remunerado e motivado para ir à sala
de aula, quem ganha são os estudantes. Então vamos levar isso, carregar
isso, esse sentimento para que na quinta-feira possamos dar a primeira
lição a esse governo comunista que tanto vem maltratando a população
e os funcionários públicos do nosso estado. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Bloco Parlamentar Democrático, deputado Vinícius
Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – O Deputado
Vinicius Louro irá usar o Tempo do Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vai utilizar o tempo deputado? Oito minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria onde eu quero saudar todos os professores da rede
estadual de ensino do estado do Maranhão, internautas, telespectadores
da TV Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que
me traz aqui hoje e com muita prioridade é que estivemos, na semana
passada, na Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, onde
fomos recebidos pela secretária adjunta Rosejane Paula para tratar do
colégio de seis salas do município de Bernardo do Mearim e um ônibus
escolar para aquele município. É um colégio cuja construção, Deputado
Eduardo Braide, iniciou-se desde a administração passada. E esse colégio
está com a obra paralisada. Nós estivemos na secretaria, onde essa
obra é uma obra, podemos dizer assim, com 40% da fase de conclusão.
E o que nos assusta é a empresa, aquela que ganhou a licitação, que
construiu a escola, depois de um determinado tempo, colocou a escola,
essa construção toda abaixo, ao chão. E a prefeita Eudina Costa, sem
entender o porquê, tentando compreender a situação, nos convidou
para que a gente pudesse junto com ela ir à Secretaria de Educação para
pegar as devidas informações. É um colégio de R$ 984 mil, de seis
salas, onde iria beneficiar muitos alunos do ensino médio. O município
de Bernardo do Mearim, um município de seis mil eleitores, uma cidade
muito pequena que, em decorrência da crise que o Brasil está
enfrentando hoje, precisa da mão amiga do Estado, precisa do auxílio
do Estado. E a gente fica sem entender porque esse colégio até hoje não
foi concluído. Então peço aqui à Mesa Diretora para que, através da
Mesa, pudesse pedir as informações à Secretaria de Estado da Educação
em referência a essa escola do município do Bernardo do Mearim.
Estivemos também nessa reunião tratando do colégio municipal
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Olindina Nunes Freire, do município de Pedreiras. Uma obra desde o
ano passado que também beneficia todos os jovens da cidade de
Pedreiras e nessa também tratamos da construção. E agora eu quero
informar a todos os munícipes da cidade de Pedreiras e região que a
escola será entregue no dia 31 de abril. Ou seja, estaremos lá. Uma luta
nossa incansável do Deputado Vinícius Louro, onde reivindicamos
bastante a reforma desse colégio. Um colégio modelo como Olindina
não poderia deixar de passar aí também pela, vamos dizer assim, essa
grande reforma que o Governo do Estado está oferecendo. Tratamos
também sobre o ônibus escolar para os municípios de Pedreiras,
Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, porque nós sabemos que
esses municípios não podem voltar ao retrocesso, haja vista que são
municípios pequenos, que não têm condições de bancar ou comprar
ônibus escolares. Então eu pedi que a Secretaria de Educação incluísse
esses ônibus que estão vindo aí pelo Governo do Estado do Maranhão,
para que realmente esses municípios sejam beneficiados e não deixar
que os alunos do ensino médio sejam transportados por pau de arara.
Nós entendemos que nós não podemos retroceder ao passado. Nós
não podemos voltar a uma linha onde um transporte seja feito sem
nenhuma condição, sem nenhuma segurança. E hoje por isso nós
pedimos a inclusão desses municípios para que sejam beneficiados
também com os ônibus escolares. Então, Senhor Presidente, são essas
minhas palavras, muito obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Ana do Gás,  Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho e Roberto
Costa. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da
Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Raimundo
Cutrim, Graça Paz e Bira do Pindaré. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que os
Deputados Wellington do Curso, Rafael Leitoa e Eduardo Braide ficaram
transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação em primeiro turno sob regime de
prioridade do Projeto de Lei nºs 218/2016, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem 091/2016), que dispõe sobre o não ajuizamento e a
desistência da cobrança judicial da dívida ativa considerada de pequeno
valor. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça

e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle bem
como do Projeto de Lei nº 233/2016, também do Poder Executivo
(Mensagem 111/2016), que revoga dispositivo da Lei nº 7.799/02, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado, para derrogar a
possibilidade de adoção de regime especial, pelo Secretário de Estado
da Fazenda, para concessão de benefício fiscal. Com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foram estes projetos
aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação. Os Projetos
de Lei nºs 187/2016 e 201/2016, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho, foram transferidos para a próxima sessão devido a
ausência do autor em Plenário. Sujetos à deliberação da Mesa, o
Presidente anunciou o Requerimento nº 078/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhado
expediente ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando informações referentes às cópias integrais dos
processos  licitatórios autuados ou que estejam em andamento,
pareceres ou notas técnicas, empenhos e inscrições em restos a pagar,
ordens de pagamento, notas de crédito, prestações de contas, ou seja,
cópias de todos os documentos relacionados a esse pedido de
contratação de empresas para execução dos projetos de construção da
obra da Ponte do Rio Gan Gan (Ponte Pai Inácio). Este requerimento
foi indeferido, o autor recorreu sendo o mesmo incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária. Por fim, a Mesa deferiu os
Requerimentos nº 083/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto,
solicitando que seja consignado nos Anais desta Casa, Mensagem de
Pesar pelo falecimento do Professor Benedito Castro Neto, ocorrido
no dia 01/03/2017 e 084/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende,
solicitando que seja consignada nos Anais da Casa Mensagem de Pesar
pelo falecimento da Senhora Maria José Silva, mãe do renomado
cirurgião Doutor Domingos Costa, cujo óbito deu-se no dia 08 de
março de 2017. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária as Medidas
Provisórias nºs: 226/2016 e 229/2017 e Os Requerimentos nºs 086,
087, 088 e 090/2017, respectivamente dos Deputados Eduardo Braide,
Wellington do Curso, Nina Melo e Othelino Neto. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos ouviu-se os Deputados Eduardo Braide e Wellington do Curso
falando pelo Bloco Parlamentar Independente. A Deputada Andrea
Murad falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança
deste Bloco. A Deputada Francisca Primo e os Deputados Rafael Leitoa
e Stênio Rezende falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de março
de 2017.

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

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

Verde.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Hemetério Weba,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
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Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Adriano Sarney, Andréa
Murad, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Glaubert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Paulo Neto
e Stênio Rezende. O Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão:”Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus”. Determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projeto de
Lei nº 023/17, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, que dispõe
sobre o monitoramento eletrônico de apenados no âmbito do Estado
do Maranhão; Projeto de Lei nº 024/17, da Deputada Ana do Gás, que
dispõe sobre o uso de prédios de escolas públicas estaduais; Projeto
de Lei nº 025/17, da Deputada Ana do Gás, que obriga o Estado do
Maranhão a contratar somente empresas que possuam, no mínimo,
5% (cinco por cento) de empregados do sexo feminino no seu quadro
profissional; Moção n° 002/17, da Deputada Valéria Macêdo, de apoio
à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, em
vista do movimento deflagrado pela entidade na busca por um reajuste
nos valores repassados aos municípios do Estado do Maranhão e
melhorar a posição do Estado no ranking nacional relativo aos valores
per capita. Requerimentos nºs: 073/17, do Deputado Léo Cunha,
enviando Mensagem de Pesar, à família do Senhor Luis de Oliveira
Danda, por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 04 do mês em
curso, na Cidade de Imperatriz; 074/17, do Deputado Léo Cunha, seja
encaminhada Mensagem de Pesar, à família de Adalberto Franklin, por
ocasião do seu falecimento no dia 02 do mês em curso, na Cidade de
Imperatriz; 075/17, da Deputada Ana do Gás, enviando Mensagem de
Pesar à família do Senhor Epitácio Azevedo Flor, Prefeito da Cidade
de Central do Maranhão, por conta do seu falecimento ocorrido no dia
03 de Março do corrente ano; 076/17, do Deputado Vinícius Louro,
após a manifestação da Mesa, solicitando que seja realizada uma visita
técnica, através da Comissão de Obras e Serviço Públicos, na Barragem
do Rio Flores, localizada no Município de Joselândia; 077/17, do
Deputado Cabo Campos encaminhando Mensagem de Pesar pelo
falecimento do Prefeito da cidade de Central do Maranhão, Senhor
Epitácio Azevedo Flor, ocorrido no último dia 04 de março; 202/17, do
Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão, o
Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, para que efetue com a maior
brevidade possível a conclusão da rodovia MA-315, no trecho que liga
os Municípios de Barreirinhas a Paulino Neves, no Maranhão;
Indicações nºs: 203/17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para
o Secretário de Estado de Infraestrutura de Estado, Senhor Clayton
Noleto, para que efetue com a maior brevidade possível, a construção
de uma ponte ligando o Município de Santo Amaro a MA-320; 204/
17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, para que efetue com a maior
brevidade possível a conclusão da rodovia MA-312, no trecho que liga
os Municípios de Araioses a Água Doce do Maranhão; 205/17, do
Deputado Júnior Verde ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando, com a maior brevidade possível
a disponibilização de viaturas para a Polícia Civil do Município de
Riachão; 206/17, da Deputada Ana do Gás ao Prefeito Municipal de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, com cópia para o Secretário
Municipal de Trânsito e Transporte Municipal com vistas a solicitar
estudos e posterior implantação de uma solução para os enormes
congestionamentos de veículos na Avenida Tales Neto localizada no
bairro do João de Deus; 207/17, da Deputada Ana do Gás, ao
Governador do Estado do Maranhão, com cópia para o Secretário
Estadual de Segurança Pública e para o Comandante da Polícia Militar,
solicitando, em caráter de urgência, ronda policial ostensiva no prédio
chamado de esqueleto, localizado no retorno das Avenidas Daniel de
La Touche e Jerônimo de Albuquerque (retorno da Cohama), de
propriedade da OI Telefonia Móvel; 208/17, da Deputada Nina Melo,
ao Senhor Valter Casimiro Silveira, Diretor Geral do Departamento de

Infraestrutura de Transportes no Maranhão – DNIT/MA, solicitando
a recuperação da BR 230, Km 210, nas proximidades do Município de
São Domingos do Azeitão; 209 / 17 da Deputada Nina Melo, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva,
solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de
Infraestrutura - SINFRA, as medidas legais e administrativas para
inclusão, no “Plano Rodoviário Estadual/Plano de Logística do Estado
do Maranhão”, da pavimentação asfáltica da MA 338, compreendida
entre os Municípios de São Mateus do Maranhão e Pirapemas; 210/
17, do Deputado Cabo Campos ao Governo do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, para que junto a Secretaria Estado de Segurança
Pública, informatize e modernize a expedição da Carteira de Identidade
Militar (RG Militar) no âmbito da Policia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar, facilitando o acesso na expedição e nas informações pessoais
do Militar, aos moldes já feito com a Carteira de Identidade Civil; 211/
17, do Deputado Cabo Campos, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando que seja feita a imediata
nomeação dos 1290 alunos que concluíram o Curso de Formação de
Soldado Policial Militar, para melhorar o efetivo da Corporação e
contribuir para a diminuição dos índices de violência no Estado e 212/
17, de autoria do Deputado Léo Cunha ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Neto Evangelista,
solicitando a instalação de um Restaurante Popular do Programa
Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias na cidade de
Imperatriz, neste Estado. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente encaminhou o expediente lido à publicação e concedeu a
palavra ao Deputado Léo Cunha que relatou sua visita a zona rural da
cidade de Estreito, no projeto de Assentamento Serafim e no
Assentamento Altamira, participando da inauguração de duas escolas,
obras resultantes de parceria do Governo Federal com a Prefeitura
local. A Deputada Nina Melo discorreu sobre a precariedade da saúde
pública no município de Santa Luzia do Paruá e parabenizou todas as
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em seguida, o Deputado
Wellington do Curso discursou sobre a situação da segurança pública
no estado do Maranhão destacando a grande quantidade de veículos
furtados e roubados. Por sua vez o Deputado Eduardo Braide pediu
vista da Medida Provisória 230/2017 devido a necessidade de
aprofundar a discussão sobre o tema, defendendo o aperfeiçoamento
desta proposição e informando que apresentará um substitutivo na
próxima reunião da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania,
contemplando as sugestões dos professores. Na Tribuna o Deputado
Júnior Verde destacou mais uma vez a necessidade de investimentos
no setor produtivo do Estado, e de projetos visando o fortalecimento
da agricultura familiar destacando a riqueza de mão de obra e de
disponibilidade de recursos naturais existentes no Maranhão.  O
Deputado Sousa Neto usou a palavra para discorrer sobre uma postagem
feita pelo delegado Sebastião Uchôa sobre a Proposta de Emenda à
Constituição que trata da Reforma da Previdência, considerando-a como
um crime de lesa a pátria. No seu turno, o Deputado Alexandre Almeida
leu nota da Presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Aluízio de
Azevedo, da Cidade de Timon, informando a suspensão das aulas em
razão da ausência de condições pedagógicas para realização das mesmas,
tendo em vista que os ventiladores e lâmpadas da escola foram furtados.
Por fim, o Deputado Rafael Leitoa relatou os avanços na Segurança
Pública bem como na educação, especialmente no município de Timon,
o que, segundo o Parlamentar, tem sido uma constante na gestão do
Governador Flávio Dino. Esgotado o tempo regimental destinado a
este turno, o Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto declarou
aberta a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação, em primeiro
e segundo turnos, sob regime de urgência dos Projetos de Lei nºs 234/
16, de autoria do Poder Executivo e 232/16, de autoria do Deputado
Antonio Pereira. Em seguida, suspendeu a Sessão para que as comissões
técnicas se manifestassem sobre os referidos projetos. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Deputado Professor Marco Aurélio, informou que os
projetos foram aprovados. Assim, o Presidente da Mesa submeteu à
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deliberação do Plenário, nos seus turnos regimentais o Projeto de Lei
nº  234/16, que altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997 e o Projeto
de Lei nº 232/2016, que acrescenta inciso VII, ao art. 14 da Lei nº
8.149, de 15 de junho de 2004, sendo estes projetos aprovados e
encaminhados à sanção governamental. Em seguida foram aprovados o
Requerimento nº 067/17, de autoria da Deputada Valéria Macêdo,
subscrito pelo Deputado Othelino Neto, encaminhando Mensagem de
Congratulações aos Desembargadores Raimundo José Barros de Sousa
e Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, pelas posses nos respectivos cargos
de Presidente e Vice-Presidente/Corregedor do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão e o Requerimento nº 069/17, de autoria do
Deputado Othelino Neto, solicitando que o Projeto de Lei nº 017/
2017, que dispõe sobre a reposição de perdas salariais dos servidores
do Ministério Público Estadual, seja submetido ao regime de tramitação
de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária a realizar-
se logo após a presente Sessão. Os Requerimentos nºs 056, 057/17, de
autoria do Deputado Edilázio Júnior e 062/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária
devido a ausência dos respectivos autores. Sujeitos à deliberação da
Mesa, o Requerimento nº 064/17, do Deputado Edilázio Júnior ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva,
solicitando informações referentes à licitação de obras e serviços de
engenharia na construção do Parque da Praça da Lagoa da Jansen,
Município de São Luís, bem como seu processo licitatório, medições e
cronograma de pagamentos, foi indeferido,  tendo o Deputado
Wellington do Curso recorrido da decisão da Mesa sendo incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Em seguida, foi deferido o
Requerimento nº 068/17, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que sejam justificadas as suas faltas nas Sessões entre os
dias 13 a 16/02/2017, conforme atestado médico. Na forma do Art. 113
do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 073 e 074/17 de autoria do
Deputado Léo Cunha; Requerimento nº 075/17, da Deputada Ana do
Gás e Requerimento nº 077/17, de autoria do Deputado Cabo Campos.
No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso que discorreu sobre a Medida Provisória nº 230/
2017 relatando os anseios dos professores pedindo atenção da Comissão
de Educação e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Também relatou a importância do Projeto de Lei nº 019/2017 que
garante gratuidade na emissão da segunda via de documentos furtados
e roubados, pedindo a aprovação do mesmo e destacou novamente a
falta de segurança pública no Maranhão. No tempo dos Partidos e
Blocos, ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira que falou pela Liderança
do Governo e refutou as afirmações do Deputado Alexandre Almeida
sobre a situação da Segurança Pública no município de Timon. Também
defendeu a Medida Provisória nº 230/2017, explicando que a proposição
foi debatida nas dezenove unidades regionais. O Deputado Vinícius
Louro falando pelo Bloco Parlamentar Democrático solicitou ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, a
manutenção da estrada que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga,
destacando que a via se encontra em condições precárias,
impossibilitando o ônibus escolar trafegar no local para transportar os
alunos. Pela Liderança do Bloco Independente ouviu-se o Deputado
Alexandre Almeida retomando a discussão sobre problema da falta de
vigilância das escolas no Município de Timon. O Deputado Zé Inácio
falou pelo Bloco Unidos pelo Maranhão, informando sobre a realização
do VI Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores a ser realizado
nos dias 01, 02 e 03 de junho e o Deputado Welington do Curso
retornou a Tribuna pelo Bloco Independente para relatar a denuncia de
alunos da Universidade Federal do Maranhão que reclamam da falta de
transparência quanto ao preenchimento das vagas ociosas nesta
Universidade. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 07 de março de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Júnior Verde - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada Francisca Primo - Segunda Secretária, em exercício.

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

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTESA OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
VINICIUS LOURO (Suplente)

PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 016/2017 – DISPÕE sobre a promoção

da alimentação saudável e proíbe a comercialização de produtos que
colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão, em cantinas e
similares instalados em escolas da rede  estadual e privadas do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 016/2017 – OBRIGA os postos

estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de
celular de pacientes para  previamente informar aos usuários acerca da
disponibilidade de medicamento para sua retirada

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
PROJETO DE LEI Nº 019/2017 – ISENTA do pagamento de

taxa de 2ª (segunda) via de documentos furtados ou roubados.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON  DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 020/2017 – CRIA o Prêmio Professor

Nota Dez, para os educadores do ensino fundamental e médio da rede
estadual e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON  DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 021/2017 – INSTITUI o Dia Estadual

de Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero  e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON  DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 022/2017 – DISPONIBILIZAR a

vacina contra o Human Papilomavírus (HPV) e câncer de colo do
útero, nas unidades de saúde pública do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON  DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2017

– CONCEDE Título de Cidadã Maranhense à senhora ELIANA
ALMEIDA, Coordenadora do Escritório do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) em São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE DECRETO  LEGISLATIVO Nº 001/2017 –

APROVA a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de
Emenda à Constituição Federal visando alterar o inciso I, e suas alíneas
“a” e “b”, do art. 159 da Constituição Federal, para o fim de modificar
a composição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal e do Fundo de Participação dos Municípios.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
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RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE DECRETO  LEGISLATIVO Nº 002/2017 –

APROVA a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de
Emenda à Constituição Federal visando acrescentar inciso IV ao art.
60 da Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE DECRETO  LEGISLATIVO Nº 003/2017 –

APROVA a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de
Emenda à Constituição Federal visando alterar os arts. 166 e 198 da
Constituição Federal, para o fim de estabelecer que a união destine, no
mínimo 10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e
serviços públicos de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as
emendas parlamentares ao orçamento federal.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON  DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE DECRETO  LEGISLATIVO Nº 004/2017 –

APROVA a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de
Emenda à Constituição Federal visando alterar os arts. 22 e 24 da
Constituição Federal, para tornar competências legislativas privativas
da União em concorrentes com os Estados e o Distrito Federal.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 040 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 012/2017,de
autoria do Poder Executivo, que institui o Centro Integrado de Justiça
Juvenil de São Luís – CIJJUV.

Na Mensagem 005/2017, o Governador do Estado justifica o
projeto de lei enviado, destacando que o CIJJUV dará cumprimento a
uma diretriz da política de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente prevista no inciso V do art. 88 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, tendo como objetivo fundamental a celeridade do
atendimento do adolescente a quem tiver sido imputada autoria de ato
infracional.

É o sucinto relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a

juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 012/2017 apresentado, nos âmbitos formal e material.

Nas três esferas da Federação, o processo legislativo deve
obedecer a procedimentos previamente estabelecidos.

A Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas
linhas da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os
procedimentos do processo legislativo no âmbito estadual.

Inicialmente, analisa-se a iniciativa da proposição.
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura

a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima

poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

O presente projeto de lei (Projeto de Lei nº 012/2017) é
corretamente iniciado pelo Chefe do Poder Executivo, não havendo
objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se a
competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11,
da Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da
competência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou
dos Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual),
caberá aos Estados administrativa ou legislativamente deliberar sobre
determinado assunto.

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/
88; e art. 12, I, da Constituição Estadual), assim como as competências
legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal
(art. 24, da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 012/2017 dispõe
sobre a instituição do Centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luís
– CIJJUV, em atendimento ao que determina o art. 88, V, da Lei 8.069/
90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): “Art. 88. São diretrizes da
política de atendimento: [...] V - integração operacional de órgãos do
Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e
Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito
de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua
autoria de ato infracional;”.

Verifica-se no art. 24, XV, da Constituição Federal que os
Estados poderão, em concorrência com a União e o Distrito
Federal, legislar sobre proteção à infância e à juventude. Logo,

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o Projeto de Lei nº 012/2017 não encontra objeções para sua
aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de

Lei nº 012/2017, por não conter vícios que gerem
inconstitucionalidade, ilegalidade, injuridicidade ou
contrariedade à técnica legislativa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 012/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 14 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 041 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 011/2017, de
autoria do Poder Executivo, que delimita o perímetro de segurança
no entorno das unidades prisionais do Estado do Maranhão.

É o sucinto relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a

juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 011/2017 apresentado, nos âmbitos formal e material.

Nas três esferas da Federação, o processo legislativo deve
obedecer a procedimentos previamente estabelecidos.
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A Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas

linhas da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os
procedimentos do processo legislativo no âmbito estadual.

Inicialmente, analisa-se a iniciativa da proposição.
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura

a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

O presente projeto de lei (Projeto de Lei nº 011/2017) é
corretamente iniciado pelo Chefe do Poder Executivo, não havendo
objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se a
competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11,
da Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da
competência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou
dos Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual),
caberá aos Estados administrativa ou legislativamente deliberar sobre
determinado assunto.

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/
88; e art. 12, I, da Constituição Estadual), assim como as competências
legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal
(art. 24, da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 011/2017 dispõe
sobre a área de segurança entorno das unidades prisionais do Estado
do Maranhão, assunto este que se encaixa no tema geral de Direito
Penitenciário, que é de iniciativa concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal, legislar sobre ele: “Art. 24. Compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I -
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico
[...]”.

Em julgado de 2016, a Suprema Corte Brasileira analisou a
constitucionalidade de cinco leis estaduais que disponham sobre
bloqueadores de sinal de celular em presídio. Na ocasião, foi destacado
que:

Lei estadual que disponha sobre bloqueadores de sinal de
celular em presídio invade a competência da União para
legislar sobre telecomunicações. (...) A Corte afirmou
que, ao determinar às empresas de telefonia a instalação de
equipamentos para interrupção de sinal nas unidades
prisionais, o legislador local instituíra obrigação diretamente
relacionada ao objeto da concessão do serviço móvel pessoal.
Dessa forma, teria atuado no núcleo da regulação da atividade
de telecomunicações, de competência da União, já que a ela
caberia disciplinar a transmissão de sinais no campo
eletromagnético de maneira adequada (CF, art. 21, XI e 175,
IV).

Além disso, o STF teria declarado a inconstitucionalidade formal
e suspendido a vigência de normas estaduais e distritais que teriam
interferido diretamente na prestação da atividade desempenhada pelas
concessionárias de serviços de telecomunicação, sob o fundamento de
que, em situações a envolver possível interdisciplinaridade, as questões
relacionadas ao interesse geral ou nacional deveriam ser tratadas de
maneira uniforme no País inteiro. A disciplina dos serviços públicos
que funcionariam em todo o território caberia à União. Seria com
amparo nessa ideia que a doutrina proporia a denominada prevalência
do interesse como critério para a solução de conflitos, reconhecendo-
se a competência da União quando a matéria transcender os interesses

locais e regionais. Os procedimentos concernentes à operação de
telefonia celular e ao bloqueio de sinal, em determinadas áreas, poderiam
afetar diretamente a qualidade da prestação do serviço para a população
circundante, tema a demandar tratamento uniforme em todo o País,
ainda que a finalidade do legislador estadual fosse a segurança pública.
Ademais, a legislação estadual não trataria propriamente de
direito penitenciário, mas da relação dos estabelecimentos
penitenciários com um serviço externo, serviço de
telecomunicações. Seria, portanto, inegável que a questão teria alguma
conexão com a segurança pública, mas seu grande objetivo seria
econômico. Os Estados teriam interesse em transferir os custos do
bloqueio de sinal para as prestadoras do serviço. O Tribunal observou
que, o fundamento da legislação estadual pouco ou nada teria a ver com
peculiaridades locais. A utilização de telefones no interior de
estabelecimentos prisionais como meio para a prática de crimes seria
uma questão nacional. Nesse campo, tratamentos diferentes pelas
diversas unidades da federação não se justificariam como resposta
customizada a realidades não semelhantes. [ADI 3.835, rel. min. Marco
Aurélio; ADI 5.356, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio; ADI 5.253 e ADI
5.327, rel. min. Dias Toffoli e ADI 4.861, rel. min. Gilmar Mendes, j.
3-8-2016, P, Informativo 833.]

Nota-se que a inconstitucionalidade levantada pelo Supremo
Tribunal Federal foi no sentido de a matéria tratada nas leis estaduais
ser de competência exclusiva da União, qual seja, legislar sobre
telecomunicações.

Portanto, a disciplina de serviços públicos que funcionariam
em todo o território caberia à União, por prevalência do interesse
como critério para a solução de conflitos.

Além disso, no caso do julgado, a legislação estadual não trataria
propriamente de direito penitenciário, mas de relação dos
estabelecimentos penitenciários com um serviço externo (serviço de
telecomunicações).

Assim, no caso do projeto de lei nº 011/2017, não há invasão
de competência estabelecida pela Constituição para a União, visto
que não se busca regulamentar a relação dos estabelecimentos
penitenciários com prestação de serviços externos, mas sim
regular uma área de segurança no entorno das unidades
prisionais do Estado do Maranhão.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o Projeto de Lei nº 011/2017 não encontra objeções para sua
aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de

Lei nº 011/2017, por não conter vícios que gerem
inconstitucionalidade, ilegalidade, injuridicidade ou
contrariedade à técnica legislativa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 011/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 14 de março de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 044 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 001/2017 de autoria do Poder
Executivo, que ‘Institui o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito
dos Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão’.
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O Projeto visa proporcionar a remição da pena por meio de

atividades complementares, no caso em tela a leitura, visando a
efetivação da ressocialização dos presos.

 É o relatório.
Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição

e Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme
os termos abaixo:

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

  Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função
típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
de contrapesos.

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Podes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário. As atribuições,
constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão ser
delegadas a outro. Prevalece o princípio da indelegabilidade de
atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

A título de ilustração, é de bom alvitre dizer que a iniciativa de
Lei do Poder Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e
contrapesos) decorrente do princípio da separação dos Poderes.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham de atribuições das Secretarias de Estado e Órgãos
Públicos .

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-
se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo,
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que atribuições
a serem executados pelos órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado são de competência do
Poder Executivo, como no caso de criação de Programas.

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre
o assunto:

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem
receber delegações do Executivo. Suas atribuições são
incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):
Assim, não cabe à Edilidade praticar atos do Executivo,
não cabe a este substituí-la nas atividades que lhe são
próprias. (...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta
e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo,
que pedem provisões administrativas especiais manifestadas
em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações,
pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou
escritos com os interessados, contratos, realizações
materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir
em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros,
1993, págs. 438/439). (Grifei)

Trata-se o Projeto de Lei questão eminentemente
administrativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder
Executivo. É ela (a Administração Pública) que dispõe dos dados sobre
as condições de correto funcionamento e operacionalização de tal
atividade (inclusive quanto aos gastos – despesas - advindos da
aplicação da lei).

Destaco por oportuno que a Remição pela Leitura já é adotada
em presídios dos Estados do Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Minas
Gerais e Paraná.

Em relação a questão financeira-orçamentária e a observância
da Lei de Reponsabilidade Fiscal, não vislumbro nenhum impacto
relevante com a execução do Programa.

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

do Projeto 001/2017, por ser legal, jurídico e constitucional.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 001/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 14 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 047/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 231,
de 09 de fevereiro de 2017, que Institui, no âmbito do Programa
Mais Empregos, apoio financeiro às microempresas e empresas de
pequeno porte.

A presente Medida Provisória propõe apoio financeiro, no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, às microempresas e
empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional, visando
contribuir para a elevação do nível de emprego no Estado.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

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

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

Nota-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória,
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, III, da Constituição Estadual, assim

como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 42, §§
1º e 2º, da CE/89 e art. 62, § 1º, da CF/88.

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

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma
inconstitucionalidade do assunto tratado pela referida Medida
Provisória, matéria essa privativa do Governador do Estado, consoante
os preceitos constitucionais acima descritos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a
relevância da matéria. As providências tomadas nesta norma têm como
objetivo, conforme a Mensagem da lavra do Excelentíssimo Governador
do Estado, possibilitar e criar estratégias de políticas-públicas para
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facilitar o desenvolvimento econômico e social, reforçando o papel do
Estado como importante vetor de fomento de atividade econômica,
consoante diretrizes insculpidas no art. 174, da Carta Política de 1988.

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

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

Provisória nº. 231/2017, 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 231, de 09 de fevereiro
de 2017, nos termos do voto do relator.

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

em 14 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 048 /2017

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

legalidade do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 203/2016, de autoria
do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos à Lei n° 9.463, de 14
de setembro de 2011, que institui sistemática especial de tributação do
ICMS para instalação e operação de usina termelétrica movida a Gás
Natural no Estado do Maranhão, para dispor sobre a base de cálculo
do imposto.

Na Mensagem nº 120/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que o veto à proposição decorre da
contrariedade ao interesse público, visto que o §2º da Proposição,
incluído por emenda parlamentar, colidiu manifestamente com o
interesse público, que, como é amplamente cediço, se sobrepõe a
qualquer outro tipo de interesse.

Além disso, ressalta que o dispositivo restringe investimentos,
violando, portanto, o princípio da livre iniciativa – fundamento da
República Federativa do Brasil – e da proporcionalidade.

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

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

No caso em tela, a Mensagem nº 120/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto parcial ao projeto de lei
ordinária nº 203/2016, considerando-o contrário ao interesse público e
materialmente.

Quanto ao veto político (contrariedade ao interesse
público) convém destacar que o mesmo guarda uma margem de
discricionariedade do Chefe do Executivo, cabendo à Casa Legislativa
ponderar se prospera ou não o destacado. Nesta senda, opina-se pela
manutenção do veto uma vez que o dispositivo claramente possui o
condão de restringir potenciais investimentos no Estado.

Não obstante isso, o dispositivo inserido via emenda
parlamentar é de duvidosa constitucionalidade, tendo em vista que
afronta o princípio da livre inciativa, fundamento da República e da
Ordem econômica (CF, art. 1º, IV; art. 170) e da proporcionalidade

Ao que tudo indica, o objetivo do dispositivo seria a proteção
ambiental, porém não ficou claro o motivo que ensejou a criação.

Por último, e em obediência a melhor técnica legislativa, não
podemos esquecer que a inserção do §2° na Proposição deveria ser
precedida de alteração no caput, inserindo-o expressamente, já que o
dispositivo estabelece tão somente a inclusão do “parágrafo único”.
Vejamos o dispositivo citado: “Art. 1° Fica acrescentado, com a redação
a seguir, o paragrafo único ao art. 5° da Lei n° 9.463, de 14 de setembro
de 2011: [...]”(grifo nosso).

Além disso o preceito proibitivo não guarda consonância com
o objeto da proposição inicial, o que é incompatível com o art. 6°, II,
da Lei Complementar Estadual n° 115/2008.

Por tais razões, o dispositivo revela-se contrário ao interesse
público, além de afrontar os princípios da livre inciativa e
proporcionalidade.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 203/2016, por apresentar disposição
contrária ao interesse público e eivado de inconstitucionalidade
material, nos termos das razões do veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
Projeto de Lei nº 203/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 14 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide – VOTO CONTRA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 049 /2017

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

legalidade do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 137/2016, de autoria
da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que disciplina o funcionamento
de academias, associações, clubes desportivos ou recreativos, escolas
de iniciação desportiva e outros estabelecimentos que ministrem artes
marciais, atividades físicas, desportivas, recreativas e de lazer no
território do Estado do Maranhão.

Na Mensagem nº 106/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que o veto à proposição decorre da
contrariedade ao interesse público das disposições constantes nos
incisos I e II, e parágrafo único do art. 2º, bem como no art. 5º, visto
que exigem dos estabelecimentos citados a contratação de profissionais
com graduação superior de educação física. Além disso, o veto decorre
também da inconstitucionalidade formal dos arts. 3º e 6º, por afronta
ao art. 43, V, da Constituição Maranhense (iniciativa privativa do
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Chefe do Poder Executivo para as leis que disponham sobre criação,
estruturação e atribuições das Secretarias do Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual).

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

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

No caso em tela, a Mensagem nº 106/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto parcial ao projeto de lei
ordinária nº 137/2016, considerando-o contrário ao interesse público
em alguns dispositivos e formalmente inconstitucional em outros.

Quanto ao veto político (contrariedade ao interesse
público) convém destacar que o mesmo guarda uma margem de
discricionariedade do Chefe do Executivo, cabendo à Casa Legislativa
ponderar se prospera ou não o destacado. Nesta senda, opina-se pela
manutenção do veto aos incisos I e II, e do parágrafo único do art. 2º,
bem como do art. 5º, posto que estes dispositivos podem geram sanções
pecuniárias às instituições que mencionam, ou até mesmo o
encerramento das atividades das mesmas.

No tocante ao veto jurídico (inconstitucionalidade formal),
destaca-se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional quanto
à forma, visto que dispõe sobre atribuições a órgãos do Poder Executivo,
matéria que compete privativamente ao Governador iniciar o projeto
de lei (art. 43, V, da Constituição do Estado). Assim, corretamente foi
mencionado que os arts. 3º e 6º são inconstitucionais, pois criam
atribuições ao Conselho Estadual de Esportes.

Ao fim das razões do veto parcial, o Chefe do Executivo
destaca que “Estas [...] são as razões que [...] levaram a vetar os
incisos I, II e parágrafo único do art. 2º, arts. 3º, 4º, 5º e 6º do Projeto
de Lei nº 137/2016”.

Nota-se que o Governador incluiu entre os dispositivos vetados
o art. 4º, porém em nenhum momento mencionou quais as razões que
o levaram a vetá-lo. Assim, deve-se desconsiderar tal referência ao art.
4º entre os dispositivos vetados.

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

Projeto de Lei nº 137/2016, por apresentar disposições contrárias
ao interesse público nos incisos I e II, e parágrafo único do art. 2º,
e também no seu art. 5º, bem como estar eivado de
inconstitucionalidade formal nos arts. 3º e 6º, nos termos das
razões do veto.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 137/2016, nos termos do voto do relator.

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

em 14 de março de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 051/2017

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

legalidade do Veto Integral ao Projeto de Lei nº 004/2016, de

autoria do Senhor Deputado Sergio Frota, que dispõe sobre a inserção
do tipo sanguíneo e o fator RH, na cédula de identidade.

Na Mensagem nº 095/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada nos incisos I e XXV do
art. 22 da Constituição Federal, que dispõem que compete
privativamente à União legislar sobre direito civil e registros públicos,
respectivamente.

Além disso, destacou que havia inconstitucionalidade no projeto
por prever prazo para regulamentação ao Poder Executivo, por afronta
ao aos pilares constitucionais da independência e harmonia entre os
Poderes.

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

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

No caso em tela, a Mensagem nº 095/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 004/2016, considerando-o inconstitucional.

Corretamente foi destacado que o projeto em análise é
materialmente inconstitucional, por afrontar competência
legislar da União, pelos fundamentos que apresentou. E ainda,
corretamente apresentou fundamentos para a afronta ao princípio
da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88)

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

ao Projeto de Lei nº 004/2016 , por estar eivado de
inconstitucionalidade e ser contrário ao interesse público, nos
termos apresentados nas razões do veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 004/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 14 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide – VOTO CONTRA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 053/2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 001/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Max Barros, que propõe o envio de “Mensagem de
Congratulação e Aplausos” ao Empresário José de Ribamar Barbosa
Belo, Presidente do Sindicato da Indústria de Construção de Obras
Rodoviárias no Estado do Maranhão, pelo seu empenho para a
homologação da Carta Sindical expedida através da Portaria nº 392/
2016, do Ministério do Trabalho, do Registro Sindical dessa importante
Entidade dos Empreiteiros Maranhenses.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 001/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 001/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 14 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 055/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 220/2016,

de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que Denomina
“Governador Luiz Rocha”, o Terminal Rodoviário de São Luís/MA.
Enviado por esta Casa Legislativa, o Projeto de Lei em tela foi vetado
integralmente pelo Governador do Estado, através da Mensagem nº
117/2016, que lhe aponta a mácula de inconstitucionalidade formal.

Arrima-se o veto governamental principalmente no dispositivo
inserto no art. 47, caput, e art. 64, IV, da Constituição Estadual,
asseverando que a proposição parlamentar viola a competência do
Executivo estadual de deflagrar o processo legislativo que conduza à
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual.

Vê-se, assim, que entende o Chefe do Poder Executivo tratar-
se de matéria sujeita ao regime da iniciativa legislativa reservada. Nesse
ponto, assiste-lhe razão quanto à inconstitucionalidade, vez que se
trata de evidente matéria de organização administrativa.

Diante do exposto, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto
do Chefe do Executivo local à proposição, padecendo referido projeto
do vício de inconstitucionalidade formal, não devendo, pois, adentrar
ao ordenamento jurídico pátrio pela via ora proposta.

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

ao Projeto de Lei nº 220/2016 , por estar eivado de
inconstitucionalidade formal nos termos apresentados nas razões
do veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 220/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do senhor Deputado Eduardo Braide.

   É o parecer.
   SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 14 de março de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes

Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide – VOTO CONTRA

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1-RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 293/2017, de 13 de março de 2017, nomeando OSVALDO

DE SOUZA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4
de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 297/2017, de 13 de março de 2017, nomeando EDNAELMA
COSTA PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 298/2017, de 14 de março de 2017, exonerando, a pedido,
BIANKA VITURINO NOGUEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 14 de março do ano em curso.

Nº 299/2017, de 14 de março de 2017, nomeando EMANUEL
DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 14 de março do ano em curso.

Nº 300/2017, de 14 de março de 2017, nomeando BRUNO
CARDOSO DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 301/2017, de 14 de março de 2017, Tornando  sem efeito a
Resolução Administrativa nº 289/2017 que nomeou JAKELINY
RHAYARE BARROS DE LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto,  publicada no Diário da
ALEMA Nº 028 de 13/03/2017.

Nº 302/2017, de 14 de março de 2017, nomeando GEAN
CARLOS DE LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 303/2017, de 14 de março de 2017, nomeando DANIELLE
CRISTINA SILVA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de março do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 006/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de empresa especializada no fornecimento
de arranjos florais e coroas com flores naturais para atender os eventos
institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 28 de março de 2017, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no
horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do
Edital estarão disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 13 de março de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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