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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/03/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Fernando Furtado

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE - PEN..............................................8 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.03.2018

I – MEDIDAS PROVISÓRIA
EM VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1.MEDIDA PROVISÓRIA Nº 266/2017 (MENSAGEM Nº 123/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A
LEI Nº 10.693, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, QUE INSTITUI A 2º
EDIÇÃO DO PROGRAMA MOTO LEGAL, CONCEDENDO
BENEFÍCIOS PARA O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) E DA
TAXA DE LICENCIAMENTO. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

2.MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269/2018 (MENSAGEM Nº 005/
2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI Nº 9.860, DE JULHO
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, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 053/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, O CADASTRO PARA BLOQUEIO
DE PROPAGANDA. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO;
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

4. PROJETO DE LEI Nº 240/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO O FESTEJO DE SÃO
JOSÉ DE RIBAMAR. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

5. PROJETO DE LEI Nº 261/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE DISPÕE SOBRE INSTITUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO O DIA DA REFORMA PROTESTANTE. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2017,
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA A RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 800, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016, QUE DISPÕE
SOBRE O PARLAMENTO ESTUDANTIL NO ÂMBITO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO SENHOR CARLOS LUPI, PRESIDENTE NACIONAL DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT). – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO SENHOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS,
DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO Nº 059/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 001/2018, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CELEBRAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE COLABORAÇÃO
FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL COM O BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – BNDES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 060/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 027/2018, DE SUA AUTORIA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 061/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 026/2018, DE SUA AUTORIA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 066/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA MANISFESTADA EXTENSA ADMIRAÇÃO AO
GESTOR DO INSTITUTO BOM PASTOR DE AMPARO À
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, O SENHOR BENEDITO LOUZEIRO
FIL, PELO DESTAQUE COMO COLABORADOR EM VÁRIAS
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E SOCIAIS MARANHENSES,
SOBRETUDO À FRENTE DO INSTITUTO BOM PASTOR,
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REVELANDO O NOBRE ENGAJAMENTO COM A
RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

13. REQUERIMENTO Nº 067/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 021/2017, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 07/03/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 036/18, de autoria da Senhora Deputada

Graça Paz, que institui o “Dia da Mulher Empreendedora Maranhense”,
e dá outras providências.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 032/18,  enviado através da Mensagem

Governamental Nº 012/18, que altera a Lei Estadual Nº 9.664, de 17 de
julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos
Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo Estadual – PGCE e revoga dispositivos da Lei Estadual Nº
9.299, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a criação de cargos
efetivos das Carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle,
no âmbito do Poder Executivo Estadual.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 033/18, de autoria do Senhor Deputado

Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a criação da “Central de Apoio ao
Idoso”.

2. PROJETO DE LEI Nº 034/18, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no Estado do Maranhão e adota outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 035/18, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, que torna gratuito o exame de mormo e anemia infecciosa
equina no Estado do MA e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/18,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor Reynaldo Soares da
Fonseca.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/18,
de autoria do Senhor Deputado Junior Verde, que concede a Medalha da
Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao 2º Sargento do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, o Sr. Carlos Marcone Martins Dias.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 031/18, de autoria do Senhor Deputado

Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública A Associação dos Trilheiros
de Balsas – MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” à Senhora Angela Maria Moraes Salazar.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as):  Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado,

Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Sérgio
Frota e Sérgio Vieira.

I – ABERTURA.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Ata lida e considerada aprovada.

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 036 / 18

Institui o “Dia da Mulher Empreendedora
Maranhense”, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído, no Estado do Maranhão, o “Dia da
Mulher Empreendedora Maranhense”, a ser comemorado anualmente, no
dia 03 de novembro.

Art. 2º - A data comemorativa de que trata o caput desta Lei,
passam a integrar o Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 1º de março de 2018. - GRAÇA PAZ -
Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 066 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação do requerimento de aplausos, manifestando
extensa admiração ao Gestor do Instituto Bom Pastor de Amparo à Infância
e Adolescência, o Sr. Benedito Louzeiro Filho, pelo destaque como
colaborador em várias instituições filantrópicas e sociais maranhenses,
sobretudo à frente do Instituto Bom Pastor, revelando o nobre engajamento
com a responsabilidade social no Estado.

Nascido em 03 de fevereiro de 1972, natural da cidade de Cedral/
MA, o Sr. Benedito Louzeiro Filho, é empresário e psicopedagogo, e
desde cedo, atuou com forte senso de dever cívico e moral, visando contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população maranhense.

Para tanto, direcionou a sua formação acadêmica e profissional,
graduando-se em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do
Maranhão (UFMA), com mestrado em psicopedagogia, pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), cursando ainda o 4º período do curso
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de serviço social, reafirmando o entendimento de que são qualidades suas
a competência, capacidade e idoneidade.

À frente do Instituto Bom Pastor, organização da sociedade civil
com finalidade de promoção da educação, cultura e assistência social à
crianças e adolescentes, atendendo jovens carentes da comunidade, o Sr.
Benedito desenvolveu trabalho visando a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida através da educação, da capacitação profissional e da
prestação de serviços de utilidade pública.

Ao longo de sua carreira, o homenageado tem se destacado pelos
princípios de ética, preocupação com os problemas que afligem os menos
favorecidos e, sobretudo, com o seu comprometimento em manter a
sociedade verdadeiramente amparada, através da educação e da capacitação
profissional, tendo recebido diversas condecorações ao reconhecimento
do trabalho exercido no cumprimento do dever e da defesa da sociedade,
como o Título de Secretário Cidadão (Unicef/2006), Troféu Lençóis de
Areia (2013-2014 e 2016-2017) e o Título de Cidadão Barreirinhense
(2017).

Assim, com base em sua experiência, dedicação e compromisso
frente ao Instituto Bom Pastor de Amparo à Infância e Adolescência, em
reconhecimento a este cidadão que contribui para o bem-estar de toda a
população, sobretudo ao dos menos favorecidos, atuando diretamente em
diversas instituições filantrópicas e sociais do Estado, é que se faz mister
a presente proposição.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 20 de fevereiro de 2018 – JUNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.03.18
EM: 06.03.18

REQUERIMENTO Nº 067 / 18
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 021/2017, de autoria
do Poder Judiciário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. - ZÉ INÁCIO
- Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.03.18
EM: 06.03.18

INDICAÇÃO Nº 103 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do Regimento
Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício para Exmo. Prefeito de Caxias, o Sr. Fábio Gentil, para que, em
caráter de urgência, proceda com a transformação da Coordenação Municipal
de Juventude de Caxias em uma Secretaria Municipal da Juventude, visando
a criação de políticas públicas voltadas à juventude maranhense.

As políticas públicas de juventude são ações do Governo que
visam solucionar os problemas inerentes à juventude, através da promoção
da saúde e educação de qualidade, a geração de empregos e o fomento à
qualificação profissional, além de favorecer o acesso à cultura, esporte,
lazer e cidadania.

Sabe-se que a Coordenação Municipal de Juventude do aludido
município tem-se destacado, trazendo diversas ações e desenvolvendo
projetos voltados à população, nos múltiplos segmentos existentes, tais
como a realização de campanhas de conscientização preventiva, o
lançamento de iniciativas culturais (como o lançamento da quadrilha “Quebra
Coco”), a implementação do Programa ID Jovem, entre outros.

Assim, a transformação em Secretaria Municipal viabilizaria a
articulação junto às demais secretarias para fomentar políticas que garantam
os direitos, a qualidade de vida e a cidadania da juventude maranhense,
potencializando, desta forma, o trabalho já desempenhado enquanto
coordenação.

Para tanto, visando maior efetividade e qualidade de vida da
juventude maranhense, além da expansão dos projetos de gestão
democrática e a participação popular, torna-se imprescindível a
transformação da coordenação supramencionada em Secretaria Municipal,
para que assim, forneça a estrutura e os recursos necessários para o
atendimento adequado das referidas iniciativas, justificando assim a presente
proposição.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 01 de março de 2018 – JUNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 104 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUIS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA
AVENIDA PAVÃO FILHO, BAIRRO VILA JANAINA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da avenida acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 105 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUIS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA
TRAVESSA BARÃO DE MAUÁ, BAIRRO VILA JANAINA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 106 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
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seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUIS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA
CRISTINO DE OLIVEIRA, BAIRRO VILA JANAINA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 107 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUIS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA
SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO VILA JANAINA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 108 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM DA RUA
CAFETEIRA, BAIRRO VILA JANAINA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 109 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que

aprecie a possibilidade de REFORMA DA PRAÇA DO BACURIZEIRO
NO BAIRRO VILA EMBRATEL.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade reforma da praça acima mencionada localizada na rua do
mercado com a rua 17, bairro Vila Embratel, pois a mesma encontra-se
abandonada, servindo de ponto de uso e comércio de entorpecentes, além
disso, a prefeitura de São Luís anunciou por meio de uma placa que a
mesma seria reformada, entretanto, nada foi feito.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 110 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA ROSA,
BAIRRO PLANALTO TURU II.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 111 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada a PREFEITA DE ANAPURUS VANDERLY DE SOUSA
DO NASCIMENTO MONTELES, e a SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO EDILENE AZEVEDO PASSOS, solicitando que
aprecie a possibilidade de REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DEP.
JOÃO CASTELO LOCALIZADO NA BR 222.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade reforma da escola acima mencionada que necessita de melhorias
em sua infraestrutura como nos banheiros, telhado, etc. A solicitação é
oriunda de diversas reclamações da população local e é necessária para
melhoria do processo de ensino-aprendizagem e qualidade de vida dos
alunos da referida escola.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 112 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada a PREFEITA DE ANAPURUS VANDERLY DE SOUSA
DO NASCIMENTO MONTELES, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL
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DE ADMINISTRAÇÃO FRANCISCO VIANA, solicitando que aprecie
a possibilidade de REFORMA DO BALNEÁRIO PÚBLICO
MUNICIPAL DEPUTADO JÚLIO MONTELES.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade reforma do balneário acima referido, pois o mesmo é ponto
de lazer da população local e encontra-se abandonado e sendo destruído
por vândalos.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 113 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada a PREFEITA DE ANAPURUS VANDERLY DE SOUSA
DO NASCIMENTO MONTELES, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO FRANCISCO VIANA, solicitando que aprecie
a possibilidade de ENTREGA DA OBRA DA QUADRA
POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA OSEIAS VIEIRA PASSOS
COM A PONTE DE AGUIAR.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de entrega da referida obra que, segundo reclamações da
população local, está pronta, entretanto não foi entregue por falta de
pagamento junto à construtora.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 114 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada a PREFEITA DE SANTA LUZIA, FRANCILENE
PAIXÃO DE QUEIROZ, e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE solicitando
que aprecie a possibilidade de CONCLUSÃO DA REFORMA DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JANUZE RODRIGUES DE SOUSA
LOCALIZADO NO POVOADO FERRO VELHO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade conclusão da reforma da Unidade Básica de Saúde mencionada
que se encontra abandonada há mais de um ano, sendo que a comunidade
local, segundo reclamações, está sendo atendida numa casa inapropriada
para tal.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 115 / 18
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE BURITICUPU JOSÉ GOMES
RODRIGUES, solicitando que aprecie a possibilidade de REFORMA E
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANSUETO JÚNIOR
LOCALIZADA NA RUA INDEPENDÊNCIA, BAIRRO CENTRO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reforma da praça acima mencionada que se encontra
abandonada e com uma série de danos em sua estrutura física, bem como a
revitalização da quadra poliesportiva localizada na área.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 116 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE BURITICUPU JOSÉ GOMES
RODRIGUES, e ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, solicitando que
aprecie a possibilidade de TÉRMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA
DA ESCOLA MUNICIPAL UNIDADE INTEGRADA BURITICUPU,
LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de término da obra da quadra da referida escola que está sem
quadra para uso dos alunos e os mesmos estão utilizando a quadra da
escola vizinha.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 117 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE BURITICUPU JOSÉ GOMES
RODRIGUES, e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, solicitando
que aprecie a possibilidade de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA
RUA SÃO RAIMUNDO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de recapeamento asfáltico da rua acima mencionada que se
encontra intrafegável, causando uma série de transtornos a população que
mora e circula no local.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 118 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUIS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA
SANTO ANTÔNIO, BAIRRO VILA JANAINA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 119 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
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seja encaminhada a PREFEITA DE BACABEIRA, CARLA FERNANDA
DO REGO GONÇALO, solicitando que aprecie a possibilidade de
PAVIMENTAÇÃO DA RUA 19 DE JULHO E AVENIDA JAPÃO,
BAIRRO CIDADE NOVA, BACABEIRA-MA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação das ruas e avenidas acimas referidas para
viabilizar a circulação de pessoas e veículos. Tal solicitação é vinda dos
moradores locais.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 120 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, LUIS
FERNANDO, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS GLAUBER MIRANDA GARRÊTO,
solicitando que aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO DA RUA
PRINCESA DIANA, BAIRRO KIOLA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 121 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada a PREFEITA DE BACABEIRA, CARLA FERNANDA
DO REGO GONÇALO, solicitando que aprecie a possibilidade de
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, BEM COMO UM LOCAL PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de construção de uma praça, bem como de um local para a
realização de eventos. Tal solicitação é vinda dos moradores locais.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 122 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada a PREFEITA DE BACABEIRA, CARLA FERNANDA
DO REGO GONÇALO, solicitando que aprecie a possibilidade de
IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE TÁXI NA CIDADE DE
BACABEIRA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de implantação de um posto de táxi no município para
melhor execução dos serviços de transporte de passageiros. Tal solicitação
é vinda dos moradores locais.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 123 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRECIOSA
LOCALIZADO NO ANANANDIBA, KM 12, BAIRRO PEDRINHAS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de pavimentação da rua acima mencionada, pois a mesma
encontra-se intrafegável, cheia de buracos, causando uma série de
transtornos á comunidade e a quem circula pelo local.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 124 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador FLÁVIO DINO,
ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. JEFFERSON PORTELA
e a Sr.ª. Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento, CYNTHIA
CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA, solicitando que seja instituído
o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Maranhão
no Município de Imperatriz.

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

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

Cumpre mencionar que são cerca de 400 candidatos os aprovados
no concurso da Polícia Militar do Maranhão e habilitados no Teste de
Aptidão Física (TAF) para o curso de formação de soldados, são de
Imperatriz e da região, o que evitaria dispêndios financeiros nesse
deslocamento para São Luís, além de estarem mais próximos de suas
famílias e de seus amigos.

Neste caso a política de valorização salarial e de promoção na
carreira dos policiais militar maranhense implantada pelo governador Flávio
Dino. São cerca de 3 mil novos policiais que ingressaram na PM do
Maranhão em três anos de governo do governador Flávio Dino e mais de
1.700 promoções.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 6 de março de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente transferidos da
Sessão anterior: Deputado Wellington do Curso e Deputado Rafael Leitoa.
Inscrito o Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do

orador) – Mensagem Bíblica: “Ame o senhor seu Deus com todo o coração,
com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu
próximo como você ama a você mesmo”. Livro de São Lucas, 10:27. Com
esta Mensagem Bíblica, eu quero externar nossos cumprimentos a todos
doutos parlamentares, de forma especial, cumprimentar o Exmo. Senhor
Presidente em exercício Deputado Zé Inácio, em seu nome extensivo a
todos os nobres parlamentares, imprensa, galeria a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu trago
na manhã de hoje, algumas indicações que nós formalizamos, mais uma
vez, ao Governo do Estado do Maranhão, solicitando o atendimento às
devidas convocações dos aprovados no último concurso de 2012, que
ensejou nas condicionantes do que chamamos de “sub judice”, que foram
devidamente aprovados. Fizemos um estudo, uma análise profunda do
quantitativo de todos aqueles que faltam serem convocados para
ingressarem na atividade policial, como policiais militares, inclusive,
comemorando. Nós estamos comemorando porque aumentamos o
quantitativo. Essa luta nossa é desde 2015. Inclusive já tivemos aprovados
nesta Casa dois expedientes, duas indicações com o quantitativo real já
encaminhado ao Governo. Mas eu quero destacar aqui entre as indicações,
a nomeação imediata de 38 alunos sub judice que já concluíram o curso de
formação e aperfeiçoamento de praças na PM. Faço esse registro, porque
eles já estão aptos a formalizarem a academia, estarem na academia. E
também nós temos um quantitativo, que eu aqui não tenho em mãos ainda,
mas nós temos em torno de 650 policiais militares aptos a ingressarem na
Polícia Militar, alguns faltando etapas. E nós destacamos na indicação os
que faltavam as etapas, os que foram desligados do curso e também os que
estão aptos já também a fazerem academia e, assim, posteriormente, já
serem nomeados. Esses trinta e oito, que é a Indicação 80, essa indicação
aqui é uma delas. É uma indicação que é justamente a nomeação. O
Governador recentemente nomeou mais 29 concursados. Então já
ingressaram mais 29, mas nós temos ainda já aptos a ingressarem na
Polícia, só aguardando a nomeação, todas as etapas concluídas, em torno
de 38. E eu encaminho inclusive a relação desses 38. Então eu quero
aproveitar esse momento, hoje, Senhor Presidente. Até para destacar a
nossa luta pela segurança pública, porque tivemos a oportunidade de
acompanhar os telejornais da manhã de hoje e o Maranhão não apareceu
nos telejornais, porque a notícia que os telejornais divulgaram eram notícias
negativas sobre a criminalidade, sobre a violência em alguns Estados, em
vários Estados. E o Maranhão escapa a essas notícias, hoje, pela diminuição
do número de homicídios, Deputada Graça, pela diminuição da taxa de
criminalidade ocorrida no estado do Maranhão, dos assaltos a bancos,
entre outras, por quê? Porque está havendo investimento na Segurança
Pública. Quando eu digo investimento na Segurança Pública destaco aqui,
por exemplo, ontem eu participei da entrega de mais 20 viaturas. Então o
Governador comemorou a marca de mil viaturas praticamente, ou um
pouco mais de mil viaturas entregues. É um investimento na Segurança
Pública. Nós precisamos pensar na logística de poder realmente atender as
ocorrências policiais. Os policiais têm que ter viaturas adequadas, viaturas
condizentes com o esforço que eles empregam no dia a dia no combate a
criminalidade. Então ali foi um dos elos desse processo, que é a entrega de
equipamentos. É claro que precisamos de armamentos, precisamos de
homens bem treinados, de cursos de capacitação permanentes e aqui, de
forma especial, da convocação daqueles que estamos lutando aqui no dia a
dia, acreditando na convocação. Tivemos oportunidade inclusive de, mais
uma vez, conversar com o Governador e dizer: - Governador, existem
homens e mulheres que estão aptos a ingressarem na atividade policial,
estão devidamente aprovados e já fizeram suas etapas, outros ainda
aguardam etapas. Organizamos pontualmente essa demanda, porque o
aumento do quantitativo reflete diretamente no impacto ao combate à
criminalidade. A presença da polícia inibe o criminoso, ela desvencilha o
crime. A questão ostensiva é fundamental, como também a questão
preventiva, quando cito a questão, também, da necessidade da recomposição
da Polícia Civil. Mas o nosso pronunciamento de hoje está focado nas
indicações que formalizamos para que, de fato, pudéssemos ter o
atendimento adequado no que temos de demanda hoje no sub judice.
Separamos tudo, encaminhamos ao governo e vou levar em mãos. Quero
deixar mais uma vez esta mensagem a todos os sub judice que acreditam,
estão aguardando o posicionamento, assim como estamos aguardando,

mas aguardando na luta, aguardando cobrando, instigando, mostrando, nos
organizamos, mostrando o quantitativo do que deve realmente o governo
fazer como procedimentos, ou seja, facilitando esse entendimento do
governo no sentido de poder mostrar números. E esses números hoje estão
demonstrados na indicação que foi formalizada para que de fato pudéssemos
atender de forma pontual, separando nominalmente todos aqueles que
faltam ir ao curso de formação, todos aqueles que ainda faltam alguma
etapa, todos aqueles que já estão devidamente com todas as etapas
concluídas, com curso realizado faltando apenas a nomeação. Que aqui
apresento, são 38, mas temos em torno de mais 650 hoje que estão ali
aptos para ingressarem nas forças policiais e, assim, combater a violência,
a criminalidade no estado do Maranhão e levando tranquilidade ao cidadão
de bem. Porque é o cidadão que precisa estar nas ruas, precisa ter a
liberdade necessária no seu dia a dia e não se resguardar dentro de casa, com
casas gradeadas porque infelizmente não tem segurança pública. Nós aqui
defendemos a segurança pública, por isso que nós temos, em todo momento,
aqui temos a oportunidade, temos feito nosso trabalho como parlamentar,
vocacionado a essa defesa. Então muito obrigado a todos e que Deus nos
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputada Graça Paz, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados que compõem a Mesa,
Senhoras e Senhores Parlamentares, senhores da galeria, obrigada pela
presença de vocês, sempre aqui acompanhando o nosso trabalho, levando
o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos aqui, com certeza, quando vocês
assistem sempre existe o comentário de que nós realmente trabalhamos
aqui pelo povo do nosso Estado, obrigada, a imprensa, senhores e senhoras
da imprensa, internautas, funcionários desta Casa. Hoje, eu dei entrada
aqui, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, a um projeto de lei que
institui o Dia da Mulher Empreendedora Maranhense. Fiz isto porque
recebi na semana passada a visita da Presidente da Associação das Mulheres
Empreendedoras do Maranhão, com uma sigla muito sugestiva, que é
AME-MA, quer dizer, ame o Maranhão. E esta Associação busca inspirar,
fomentar e passar informações unindo forças para motivar mais e mais o
empreendedorismo em nosso Estado, mas é particularmente o
empreendedorismo feminino. Eu gostaria de pedir a esta Mesa Diretora, a
esta Casa, que votemos este projeto, em regime de urgência, até para que
a gente possa estar homenageando, neste mês de março, a mulher
maranhense. Porque este projeto vai valorizar e muito, Deputado
Hemetério, a mulher maranhense. São pequenas empreendedoras das
menores às maiores, em um País em que a gente vive essa dificuldade de
emprego, a nossa situação econômica ainda é preocupante, muito
preocupante, espero em Deus que melhore, já está dando sinais de que vai
melhorar, e é isso que nós queremos, pois melhorando a situação econômica
do nosso País, melhora tudo, não só para as mulheres, mas para os homens
em todos os sentidos. E essa Associação que visa fomentar o
empreendedorismo feminino fazendo com que a mulher, desde aquela que
tem, quem sabe uma quebradeira de coco, que tem uma associação, a
mulher cabeleireira que tem um pequeno salão e assim outras e outras
funções que esta associação pode estar ajudando, dando ideias. Elas se
reúnem, senhores e senhoras, deputados e deputadas, uma vez por semana,
todas as quartas-feiras, e lá essas mulheres falam das suas experiências e de
como elas começaram, de como elas cresceram, passando essas informações
para aquelas outras que querem montar um negócio, um pequeno negócio,
porque é de pequeno que vai se tornando grande. Essas mulheres são
donas de casa, mães, esposas, cozinheiras, lavadeiras, fazem todos os
serviços domésticos e ainda têm essa possibilidade, essa oportunidade de
montar um pequeno negócio para ajudar no sustento de suas famílias. Eu
achei muito importante, vendo a alegria com que essas mulheres se
encontram falando dos seus empreendimentos, vendo crescer a cada dia
mais. É muito importante para a mulher no momento em que ela pode
contribuir de alguma forma para a manutenção da sua família. Por esta
razão, eu peço a esta Casa mais uma vez para que essas mulheres sejam
homenageadas neste mês de março e que este projeto de lei se torne lei
ainda este mês. Eu acho que é uma homenagem singela a essas mulheres
empreendedoras. Obrigada, presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, amanhã será a
inauguração de mais uma unidade do IEMA, o Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão. Dessa vez, a segunda unidade
da cidade de São Luís do Maranhão será na área Itaqui-Bacanga, ali entre a
Vila Embratel e o Gapara, o prédio que inclusive pertencia ao Senai que
devolveu à Vale do Rio Doce, que é a proprietária e cedeu ao governo do
estado, permitindo que o IEMA fosse implantado de maneira imediata. Eu
fico muito satisfeito com esse desfecho porque foi uma indicação que nós
fizemos para que a área Itaqui-Bacanga pudesse ser priorizada dentro do
plano de expansão do IEMA no Estado do Maranhão. Por considerar uma
área estratégica para o desenvolvimento da cidade e por que não dizer para
também o desenvolvimento do estado do Maranhão. Se duvidar, a área
Itaqui-Bacanga tem a maior concentração do PIB de todo o estado do
Maranhão. É uma área de intensa atividade econômica, mas, infelizmente,
ao mesmo tempo, uma área extremamente esquecida em razão de políticas
públicas ineficientes que possam atender aquela comunidade, que é tão
grande, com mais de 200 mil habitantes, abrangendo dezenas de bairros
que são conhecidos e muito frequentados, sobretudo, em época de eleição.
Em época de eleição ali a presença de candidatos é muito forte. Mas,
depois que passa a eleição, nós não temos a mesma presença de ações
voltadas para a área Itaqui-Bacanga. Por isso que é tão importante o que
vai acontecer amanhã na área Itaqui-Bacanga, porque ela vai ganhar a
primeira unidade plena do IEMA ali naquela área. Uma área que precisa da
formação de uma juventude que precisa ter uma perspectiva de vida digna.
E isso só pode vir através da educação. E o IEMA, a unidade plena, é uma
unidade de tempo integral com formação profissional, com toda a
infraestrutura de alto padrão, que não deixa nada a desejar para nenhuma
escola particular de São Luís ou em qualquer outro lugar no estado do
Maranhão. Portanto é algo diferenciado. É uma pedagogia também especial,
porque está centrada no protagonismo juvenil, no projeto de vida de cada
jovem. E isso que tem despertado nessa juventude o potencial que já é
próprio da juventude, mas que está ali escondido e por conta do método
adequado, que muitas das vezes não é explorado como deve ou como
deveria. Mas agora com essa ferramenta que foi criada pelo Governo do
Maranhão, uma promessa de campanha do Governador Flávio Dino, o
IEMA tem impactado fortemente na transformação dessa realidade. E
onde já está presente já interfere fortemente no desenvolvimento daquela
localidade. É assim em Pindaré-Mirim, é assim em Bacabeira, é assim em
Axixá, é assim em Timon, é assim agora em Santa Inês, que já tem também
a sua unidade plena inaugurada na última sexta-feira. E assim será em todos
os municípios, porque esse é o caminho. É o caminho adotado por todas as
sociedades no mundo inteiro. Em todos os países que avançaram e que
superaram as suas dificuldades o caminho foi a educação, a educação
pública de qualidade. E é o que está sendo feito no estado do Maranhão
através da Secretaria de Educação e, de maneira especial, no caso dos
IEMAs, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Portanto, amanhã
será a inauguração. Eu quero aqui convidar todos os colegas parlamentares
para testemunharem esse momento com a presença do Governador Flávio
Dino, do Secretário de Ciência e Tecnologia, David Telles, do Reitor do
IEMA, Jhonatan Almada, e de toda essa equipe que tem feito um trabalho
extraordinário em todo o estado do Maranhão. Porque não são apenas as
escolas, o IEMA também tem marcado presença nas cidades, nos
municípios, nos povoados através de cursos vocacionais, formando pessoas
em uma perspectiva de fortalecimento da geração de trabalho e de renda. E
isso já é uma realidade em mais de 60 municípios. Em mais de 60 municípios
já há cursos vocacionais sendo executados pelo Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia no Estado do Maranhão. Orgulho-me em falar disso,
porque como Secretário de Ciência e Tecnologia eu tive como atribuição
principal a implementação, a fundação do IEMA no Estado do Maranhão
e, graças a Deus, hoje é uma realidade e que avança cada vez mais. Por isso,
amanhã, com muita alegria, estaremos presentes na inauguração de mais
uma unidade plena do IEMA, no estado do Maranhão. Dessa vez o IEMA

da área Itaqui-Bacanga. Vamos adiante, a luta continua e outras vitórias
virão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a
todos que nos ouvem e que nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
imprensa, plenário. Na última sexta-feira estive na cidade de Santa Inês,
cidade essa localizada na microrregião do Pindaré, cidade com mais de 85
mil habitantes, cortada pelas BR-316 e pela BR-222 que corta também a
cidade de Vargem Grande, minha terra. Cidade essa que também tem um
aeroporto regional homologado e cortada também pela ferrovia dos Carajás.
Estivemos lá, eu, o Governador, Secretários, deputados federais e deputados
estaduais, estava lá o Deputado Rogério Cafeteria, Deputado Stênio,
Deputado Juscelino, Deputado Weverton Rocha, Deputada Eliziane Gama,
Deputado André Fufuca e todos participando da inauguração do IEMA.
O Deputado Bira, que me antecedeu, já mostrou a importância para os
jovens do estado do Maranhão desses institutos sendo espalhados pelas
várias cidades do estado do Maranhão. Eu creio que a juventude do nosso
Estado, muitas vezes sem poder se locomover para as outras cidades ou
para a capital, ou para Imperatriz, ou Timon, as maiores cidades têm
nessas cidades polos como Santa Inês, o futuro, que é o futuro educacional.
E Santa Inês, eu conheço há um bom tempo, desde que Valdivino Cabral,
ex-deputado estadual comigo, aqui na Assembleia, prefeito por dois
mandatos em Santa Inês e com quem tive uma boa experiência, um grande
convívio, tanto aqui na Assembleia e quando ele era prefeito da cidade.
Com Cabral aprendi a boa parte do que eu tenho de conhecimento daquela
região, ele sempre me disse que Santa Inês é uma cidade de serviços e
comércios. Toda aquela região procura a cidade de Santa Inês para fazer
negócios, para fazer consultas médicas, internações médicas, operações
médicas e Santa Inês é o polo daquela região. O Governador, na oportunidade
lá em Santa Inês, na inaugurarão do IEMA, assinou um termo de cooperação
e de serviço no sentido de que o Hospital Regional de Santa Inês tenha
também uma UTI Neonatal que vai beneficiar um sem-número de mães e
o nascimento de inúmeras crianças que, por decorrência de gravidez de alto
risco, teriam que se deslocar ou a Imperatriz ou a São Luís do Maranhão.
E digo isso porque já quando minha esposa teve gêmeos, nós tivemos que
utilizar essas UTIs Neonatais que servem para salvar vida no Estado do
Maranhão. Eu entendo que esses serviços prestados na cidade de Santa
Inês como as regionais de Chapadinha, Caxias, Pinheiro e Balsas e várias
outras cidades têm feito com que muitos maranhenses, em vez de se
deslocarem até a cidade de São Luís para usufruir ou dos servidos
educacionais ou de serviços da saúde façam na sua cidade mais próxima.
Eu estive lá almoçando também com o queridíssimo amigo João Rolim,
que é um empresário que está há mais de 4 décadas desenvolvendo o
comércio na região de Santa Inês, principalmente na área de postos de
combustíveis e de criação de gado na região e João Rolim me mostrou o
quanto Santa Inês tem crescido nos últimos anos e tem beneficiado um
sem-número de pessoas que dependem daquela cidade para fazer desde os
pequenos negócios aos grandes negócios. E citei no começo a questão de
ser cortada por duas BRs, de ter um aeroporto regional que na época do ex-
Prefeito Cabral, Valdivino Cabral, ele tinha uma preocupação enorme de
Santa Inês ter um aeroporto regional para que todos os negócios naquela
região pudessem as pessoas se deslocarem com comodidade e com rapidez
para que se pudessem ir fazer os negócios e voltar às suas cidades de
origem. Portanto, a preocupação ainda do Prefeito Cabral, naquela época,
de homologar o aeroporto na Cidade de Santa Inês já tinha essa preocupação
de Santa Inês se tornar um polo não só regional ali daquelas pequenas
outras cidades, mas de toda uma região que fica entre São Luís e Imperatriz.
E eu, portanto, na conversa que tive com o empresário João Rolim, o ex-
Prefeito e ex-Deputado Valdivino Cabral, tirou uma experiência muito
grande de quanto é importante o fortalecimento das cidades regionais no
Estado do Maranhão, principalmente nessas áreas de serviço e comércio,
estancando o deslocamento de muitas e muitas famílias para vir à capital
do Estado do Maranhão só para fazer tratamento de saúde e utilizar os
serviços educacionais. Eu quero parabenizar também a Prefeita Vianey
com quem estive na inauguração do IEMA, lá em Santa Inês, e dizer da
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minha satisfação de ver que em Santa Inês com esse título regional de
cidade que mais cresce naquela região tem hoje merecido uma atenção do
Governo Estadual, do Governo Municipal e dos empresários locais.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Rafael Leitoa, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom dia, presidente em exercício, Deputado Zé Inácio, senhoras
deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão,
telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, venho no dia de
hoje, nesta manhã, com muita felicidade destacar mais um avanço do
Governador Flávio Dino, do governo que realmente acredita e investe na
educação, que é a situação dos antigos faróis da educação, programa
implementado, não recordo a data, que infelizmente foi esquecido pelos
governos transformando equipamentos públicos que eram de utilidade da
sociedade em verdadeiros, enfim, no que eu conheço muito bem da nossa
cidade, pontos de usuários de drogas e um transtorno para a sociedade que
vive ali próximo. Diante disso, a gente vem construindo um diálogo e o
governo, sempre preocupado com esses equipamentos abandonados, fez
uma estratégia de recuperá-los e fazer parcerias com os municípios a fim
de que os municípios pudessem usufruir de um espaço físico importante,
interessante para a juventude. Venho destacar que, na semana passada,
iniciou-se a reforma do Farol da Educação no município de Timon que fica
localizado no Parque Alvorada. Com certeza, era um equipamento que
dava muito trabalho a sua vizinhança, mas que será transformado num
equipamento que trará a liberdade, o uso da juventude e de toda a
comunidade. A grande maioria desses faróis estava abandonada, por isso o
governo tem pautado essa política com o Secretário Diego Galdino, por
meio da cultura. Eu gostaria, Senhor Presidente, de falar das ações, da lista
de faróis que já foram entregues: O Farol de Itapecuru, o Farol de São João
dos Patos, Codó, três no município de São Luís, Vinhais, Anjo da Guarda
e Renascença. O que fica em Pirapemas, que é da Unidade Regional de
Itapecuru, além de Pirapemas e Buriti Bravo. Só retificando os municípios
iniciais que eu falei porque era regional: Belágua, Mirador, Peritoró, três no
município de São Luís, um em Pirapemas e outro em Buriti Bravo. Isso no
ano passado. Já estão prontos apenas aguardando mobília: os Faróis de
Ribamar, Viana, São Luís Gonzaga, Paulo Ramos, Rosário e Presidente
Vargas. Ainda este ano o de Timon já começou, visitei no início do ano
passado, no município de Brejo, uma reivindicação também antiga dos
moradores de Brejo para a recuperação e reforma daquele espaço público.
Então, neste mês, Timon, Brejo, Chapadinha e Codó já iniciaram suas
reformas e outros quatro iniciarão suas reformas no mês de abril, que serão
São Vicente, Carutapera, Alto Alegre do Pindaré, Loreto, Bacurituba e
Penalva. Todos esses municípios aqui listados irão ganhar a reforma, a
reabilitação desses espaços públicos tão importantes para a nossa
juventude, para a nossa sociedade, que são equipamentos que o município
poderá utilizar por meio de um ponto de internet, como nós fazíamos no
município de Timon, além de um espaço de leitura, além de um espaço
para fazer as atividades culturais porque o espaço lá permite. Ou seja, os
municípios tomarão, em parceria com o governo do estado, a gestão desses
espaços. Aqui eu quero destacar e ressaltar o importante trabalho do
Secretário Diego Galdino nessa ação porque, de verdade, nós pegamos
infelizmente vários equipamentos do governo abandonados, mas estamos
retornando esses equipamentos à sociedade. Imaginem se não existisse
nenhum farol abandonado, com certeza a política seria outra. Não seria
uma política de reconstrução do sistema educacional de ensino do estado
do Maranhão. A política seria outra, seriam outros investimentos. Mas,
infelizmente, nós temos ainda que reconstruir muita coisa que foi
abandonada pelo governo passado. Então, Senhor Presidente, quero destacar
mais um equipamento público recuperado na cidade de Timon, mais um
passo a frente e que com certeza nós não daremos mais nenhum passo
atrás. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,

galeria, que saúdo de forma especial, sejam muito bem vindos a esta Casa,
imprensa. Senhor presidente, nós tivemos hoje uma vitória na reunião da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, a Medida
Provisória nº 263/2017, que alterou o Conselho Estadual de Esporte do
Maranhão e o Fundo Estadual de Esporte, foi retirada de pauta. Tivemos
ontem a realização da audiência pública no período da manhã, onde várias
entidades discutiram, apresentaram sugestões e criticaram vários pontos
da Medida Provisória. E por conta da audiência pública, ao final da
audiência, foi aprovada uma emenda que nós já protocolamos na Comissão
de Constituição e Justiça, que já foi recebida pelo senhor presidente e já
está nas mãos do relator da Medida Provisória, o Deputado Carlinhos
Florêncio. A quem eu agradeço pela sensibilidade. Mais do que isso, destaco
a preocupação que o Deputado Carlinhos Florêncio tem de tratar o tema
com a maior sensibilidade possível, principalmente porque é autor do
Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. E dizer da importância dessa
reunião. Dizer que é um dia pelo qual eu, enquanto parlamentar, fiquei
muito feliz, porque ali vi deputados da base do Governo, deputados da
oposição, deputados de uma linha mais independente, todos com o único
sentimento que é realmente corrigir as injustiças que foram feitas pela
Medida Provisória 263/2017. Então eu tenho certeza que com que essa
emenda que nós apresentamos juntamente com o Deputado Roberto Costa,
Deputado Wellington do Curso, eu tenho certeza que será uma emenda de
todos os deputados da CCJ, nós haveremos de trazer de volta para o
conselho aqueles que foram retirados por conta da medida provisória.
Então há um sentimento já em trazer de volta um representante da pessoa
com deficiência. E esteve presente, inclusive, vários representantes do
movimento da pessoa com deficiência na reunião da CCJ de hoje. A quem
eu quero parabenizar pela mobilização e pela forma que vem discutindo
esse assunto. Trazer de volta o representante da imprensa esportiva, por
que a medida provisória retirou o representante da imprensa esportiva?
Aqueles que estão acompanhando, cobrindo e divulgando o dia a dia do
esporte maranhense. Trazer de volta o representante dos clubes
profissionais do estado do Maranhão que também foram retirados, por
que essa conduta e comportamento? Aqui nós temos vários deputados
que militam diretamente no que diz respeito à atuação dos clubes
profissionais do Maranhão. Trazer de volta a garantia da participação
feminina de no mínimo 20% na composição do conselho. Por que a medida
provisória retirou essa garantia feminina? Especialmente, nós que estamos
agora no mês da mulher, estamos praticamente no dia 08, que é o Dia
Internacional da Mulher. E tenho certeza, senhoras e senhores, de que
após a reunião da CCJ, de hoje, estou absolutamente convencido de que a
Assembleia Legislativa do Maranhão cumprirá o seu papel, que é de
corrigir as injustiças feitas pela edição da Medida Provisória n.º 263/2017,
que praticamente fazem um desmonte no Conselho Estadual de Esportes.
Trouxemos de volta também com a emenda aquilo que estava no texto da
lei, que garante a maioria na composição do conselho de representantes da
Sociedade Civil Organizada, essa é a função do Conselho. Portanto, é um
dia feliz para mim enquanto parlamentar, porque sei que essa medida
provisória não passará desta Casa por conta das injustiças que foram
trazidas no seu texto e tenho certeza que a Assembleia Legislativa do
Maranhão, como disse ontem, terá a independência necessária de corrigir
os erros e equívocos dessa medida provisória que foi editada de forma
arbitrária pelo Governo do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Em nome do Deputado Vinícius Louro, eu quero registrar
a presença do Dione Catingueiro, liderança de Poção de Pedras, que se
encontra aqui no Plenário.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente. Só para enaltecer, Dione Catingueiro é uma
pessoa folclórica da cidade de Poção de Pedras onde realiza grandes
cavalgadas naquele município, é um incentivador das cavalgadas e vaquejadas
do estado do Maranhão e para a gente é uma honra recebê-lo aqui na nossa
tribuna, na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por
cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, ocupo a tribuna da
Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, para fazer mais uma
defesa da população de Imperatriz. Nós temos recebido muitas solicitações,
muitos pedidos de candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar.
Muito embora nós tenhamos apresentado irregularidades no concurso da
Polícia Militar, estamos ainda aguardando o desfecho do concurso da
Polícia Militar do Estado do Maranhão, o pronunciamento da OAB, o
pronunciamento do Ministério Público, da Procuradoria, que protocolamos
inclusive na Procuradoria as informações das irregularidades, inicialmente
10 irregularidades apresentadas no concurso da Polícia Militar, mas não
somos inconsequentes e temos lutado pelos candidatos aprovados no
concurso público, seja para professor, seja para a CAEMA, para delegado
e não poderia me furtar desse pedido, dessa solicitação por parte dos
candidatos aprovados na cidade de Imperatriz e em áreas circunvizinhas.
Então desde o último final de semana, desde a semana passada muitos
candidatos já haviam nos procurado, ligado para o gabinete, mandado
mensagem de WhatsApp solicitando que pedíssemos ao Governo do
Estado duas situações. E as duas situações apresentamos indicações ao
Governo do Estado. A primeira delas é com relação ao Curso de Formação
na cidade de Imperatriz. Nós solicitamos, inicialmente, que a prova fosse
realizada em polos distantes de São Luís e em outros polos sem ser São
Luís, solicitamos para Bacabal, para Santa Inês, para Imperatriz, Açailândia,
Balsas, Codó, Chapadinha, solicitamos para vários polos, o governo acatou
em parte e fez a prova somente nas cidades de Imperatriz e de Caxias,
muito embora também tenha cometido irregularidade e feriu de morte o
edital, que é a regra do concurso público, fazendo a prova na cidade de
Teresina, mas por apreciação do Ministério Público, da OAB, do Judiciário
estamos aguardando ainda a tramitação dessa situação dessa irregularidade.
Mas nós já havíamos solicitado que a prova também pudesse ser estendida
para outros municípios e foi acatado na cidade de Imperatriz. E, hoje, a
nossa solicitação é para que o Curso de Formação também possa ser feito
na cidade de Imperatriz, pois tem muitos candidatos da região de Imperatriz,
de Balsas, de Carolina, da região de Imperatriz, da região Tocantina, e
solicitaram a nossa intervenção, o nosso pedido, a nossa solicitação ao
Governo do Estado do Maranhão para que possa fazer também o Curso
de Formação na cidade de Imperatriz. Outra solicitação dos candidatos
aprovados também é com relação ao Curso de Formação, com relação à
ajuda de custo para o Curso de Formação. Então, nós solicitamos, fizemos
um estudo, nos últimos 15 dias, nos debruçamos sobre a legislação, não foi
feito de forma atabalhoada, de forma inconsequente, nós nos debruçamos
sobre a legislação e apresentamos um projeto ao Governo do Estado do
Maranhão. Nós não temos a competência para fazer a alteração devida
então, nós não apresentamos o projeto de lei, fizemos como anteprojeto
de lei para que o Governo do Estado possa dispor sobre a composição dos
valores de ajuda de custo ao aluno matriculado no Curso de Formação de
Soldado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão.
O valor dessa ajuda de custo é um valor irrisório, é ínfimo, nós estamos
solicitando que possa ser ampliado, que possa ser aumentado esse valor
da ajuda de custo para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar
do Estado do Maranhão. Então, são dois pontos que nós apresentamos na
manhã de hoje: um, de forma genérica, que é o aumento da ajuda de custo
para os candidatos aprovados em concurso da Polícia Militar para fazer o
Curso de Formação de Soldado e o outro ponto para a região de Imperatriz.
Mais uma vez, ocupamos a tribuna desta Casa para defender a população
de Imperatriz, para defender os aprovados no concurso de Imperatriz e
aproveito também a oportunidade para registrar a presença nesta Casa do
engenheiro Ranieri, que é lá de Imperatriz, está fazendo algumas ações na
cidade de São Luís, está visitando também a Casa do Povo, visitando a
cidade de São Luís e visitando a Assembleia Legislativa. Então, Ranieri,
seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que
Deus o abençoe. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente, dois
pedidos, duas solicitações ao Governo do Estado do Maranhão. A primeira
com relação ao Curso de Formação de Soldados para que possa ser feito na
cidade de Imperatriz e o segundo o aumento da ajuda de custo para o

Curso de Formação e deixei bem claro, muito embora nós tenhamos
apresentado as irregularidades no concurso da Polícia Militar, nós não
podemos ser inconsequentes e não deixar de garantir direitos, de garantir as
solicitações da população, da sociedade, na tribuna desta Casa, nas nossas
indicações, nos nossos requerimentos e apresentar ao Poder Executivo,
que é quem tem a obrigação, quem tem a atribuição de realizar, de fazer, de
nomear, de contratar. Estas duas solicitações ao Governo do Estado.
Primeiro, o Custo de Formação na cidade de Imperatriz e segundo o
aumento da ajuda de custo para o Curso de Formação, porque é um custo
muito irrisório e que muitos não têm nem condição de se manter, seja em
São Luís, onde tem originalmente o Curso de Formação ou se o governo
atender esse pedido que não é meu, não é do Deputado Wellington, são de
maranhenses da região Tocantina que estão solicitando o Curso de Formação,
na cidade de Imperatriz, e eu trago este pleito para a tribuna desta Casa,
para a Assembleia Legislativa, para ser apresentado ao Poder Executivo.
Era o que eu tinha para o momento, que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de autoria da Deputada
Valéria Macedo. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa nº 008/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo (lê).
Depende de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Suspendo a
sessão para que a Comissão de Constituição e Justiça se manifeste.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Fernando
Furtado para ler o resultado da reunião.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO –
Presidente, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa 08/2008,
apresentado pela Senhora Deputada Valéria Macedo, por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Wellington do Curso com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – V. Ex.ª pode, por obséquio, fazer a conferência do
quórum.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, Deputado Bira, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) – Eu queria fazer um apelo aos colegas para que a gente possa
priorizar a votação dessa pauta. Isso aqui é um projeto importante de
relevância para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado do
Maranhão, tem a ver com o cadastro ambiental rural e é uma verba
fundamental para que isso possa acontecer, pois vai ajudar o
desenvolvimento rural apoiando as pessoas que precisam no estado
Maranhão, de maneira que faço um apelo aos colegas para que a gente
possa priorizar essa votação e garantir o andamento desse projeto que é
fundamental para o estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Diante do apelo do Deputado Bira, peço a manifestação do
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Deputado Wellington para saber se ele declina. Vossa Excelência declina
da...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Zé Inácio, nós temos feito o mandato com a participação popular,
com a discussão, com o diálogo e principalmente em defesa dos
trabalhadores. E é por isso que estamos solicitando a conferência de quórum,
para que nós tenhamos tempo ainda para poder amadurecer e poder verificar
com mais exatidão o projeto. Eu mantenho a verificação do quórum, por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, só para registrar que a gente recebeu um pleito muito forte por
parte da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, também
dos Sindicatos e Trabalhadores Rurais do Estado do Maranhão. Estão
com enorme expectativa em torno desse projeto. Portanto, mais uma vez,
eu enfatizo a importância desse projeto, que é de interesse geral, sobretudo
dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais do estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Bira, reconheço a urgência e a relevância da
matéria. Mas o Deputado Wellington não declinando do pedido de contagem
de quórum, eu solicito que zere o painel e aqueles deputados que queiram
registrar sua presença fiquem à vontade.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, só para a gente entender com relação a essa questão do painel,
porque sempre há duvida. Eu acho que o Bloco que não quer registrar a
presença. Se ele não ficar em obstrução, vai ter ausência e,
consequentemente, a faltar de parlamentar. É isso? Só fazer essa consulta
na Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Não sendo declarada obstrução, quem não registrar a
presença tem como consequência falta.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Bloco PV,
PEN em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – PV e PEN em obstrução, a pedido do Deputado Adriano
Sarney. Não havendo mais ninguém que queira registrar a presença, nós
encerramos a conferência. Não havendo quórum regimental, as matérias
ficam transferidas para a sessão de amanhã. Requerimentos à deliberação
da Mesa: Requerimento n.º 064/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda. (lê). Deferido. Requerimento n.º 065/2018, de autoria do Deputado
Alexandre Almeida. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de quarta-feira, dia 07 de março de 2018: Requerimento n.º 066/
2018, de autoria do Deputado Júnior Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Estava inscrito o Deputado Levi Pontes, mas declinou.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Presidente,
eu peço o Grande Expediente, se o Deputado Levi Pontes estiver ausente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputada Valéria Macedo, atendendo seu pedido verbal,
com a palavra, por 30 minutos, com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, a todos
que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, na semana em
que nós mulheres vamos comemorar, no mundo e aqui no Maranhão, com
toda excelência o Dia Internacional da Mulher. Será inclusive comemorado
nesta Casa com a Sessão Solene, com minha propositura, o meu pedido

onde vamos homenagear muitas mulheres que se destacaram no nosso
estado do Maranhão em diversas atuações, na política, no ativismo, no
feminismo, na luta contra a violência contra as mulheres, na luta pelas
melhores condições de vida das mulheres maranhenses. Estaremos aqui no
dia 08 entregando uma comenda, uma medalha a essas mulheres pelos seus
atos, pela sua coragem, força e determinação em lutar contra todo tipo de
preconceito e violência contra as mulheres. Inclusive queremos aproveitar
a oportunidade e convidar todos para participarem em homenagear essas
mulheres no dia 08 de março. E aqui no Maranhão temos o dia 11 de
março, que é o Dia da Mulher Maranhense, uma homenagem importante
e merecedora para que possamos realmente ter o dia da mulher maranhense,
que é uma mulher lutadora, que tem desbravado também muitas mudanças
no estado do Maranhão, mudanças na economia, na família, nas atividades
sociais e que merecem a nossa referência específica às mulheres do
Maranhão. E as notícias que circulam na imprensa eletrônica, nos jornais,
nas rádios e TV nos indicam, Senhor Presidente, muito que fazer, nós
mulheres que já estamos fazendo, mas temos muito ainda o que fazer no
combate à violência de modo geral e, em especial, na violência contra as
mulheres. Só em São Luís foram cerca de 47 medidas protetivas de urgência,
solicitadas na Casa da Mulher Brasileira e 78 ocorrências de violência
doméstica foram registradas pela Casa da Mulher Brasileira, aqui no Jaracaty,
em São Luís, durante o período de carnaval, que foi de sexta-feira (9) até
quarta-feira de cinzas, dia 14, quando encerrou o carnaval. Deste total 47
foram solicitações de medidas protetivas de urgência por causa de ameaças,
1 caso de estupro, 3 prisões em flagrante, 17 inquéritos policiais foram
instaurados, além de denúncias de crime contra a honra, como injuria e
difamação. Enfim, Senhor Presidente, a gente nota, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, Ana do Gás e Graça Paz, no período curto de tempo,
a quantidade de ocorrências e denúncias foram feitas na Casa da Mulher
Maranhense, são denúncias graves de violência, de estupros, de vários
delitos contra as mulheres maranhenses. Foram 3.716 visitas e rondas
realizadas pela Patrulha Maria da Penha, olha a quantidade no período
curto de tempo! Só aqui na grande Ilha, região composta pela cidade de São
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. De acordo com o
órgão da Polícia Militar, a PM, de 1.435 medidas protetivas cadastradas,
um total de 1.150 mulheres em situação de vulnerabilidade receberam
atendimentos, um número muito grande, muito alarmante ainda, Deputada
Ana do Gás. No Estado foi instituído no dia 11 de março como Dia da
Mulher Maranhense, por meio da Lei 10.763, de 29 de dezembro de 2017,
recentemente, em Imperatriz, pedi em evento político ao nosso Governador
Flávio Dino que intensificasse o combate a todo tipo de violência contra as
mulheres, deputado, achei o momento oportuno e lá onde estavam vários
políticos, várias lideranças regionais e também onde o governo se propõe
a continuar a trabalhar pelo nosso Estado, o nosso Governador Flávio
Dino, mas eu fiz questão de pedir que ele intensificasse essas ações no
combate à violência contra a mulher. É alarmante os números ainda, vários
tipos que as mulheres sofrem no nosso Estado. Nós não pudemos mais
achar e nem ficar caladas diante de uma situação tão gravosa, tão agravante,
tão complicada como se encontra hoje o Estado do Maranhão nesse quesito
que se refere à questão da violência contra a mulher. Há boas ideias como,
por exemplo, as ações educativas, nós vimos aí a Secretária de Estado da
Mulher, Terezinha Fernandes, dando entrevista dizendo que o Estado está
promovendo em parceria com a Secretaria Estadual de Educação medidas
educativas nas escolas do Estado, nas escolas municipais em parceria com
os municípios. É uma ação importantíssima, inclusive uma ação muito
discutida no Fórum de Mulheres. Mas nós sabemos, deputada, que isso é
uma medida a longo prazo, pode ajudar no combate, sim, à  violência
contra a mulher, na mudança de cultura, na mudança de comportamento,
na valorização do sexo feminino, esses jovens que estão  em formação
precisam realmente serem educados, tirar essa cultura do machismo que
nós temos há séculos e séculos no mundo inteiro e no nosso Estado. Mas
essa educação é importantíssima, mas nós precisamos com certeza, a
minha percepção é essa, Deputado Edivaldo Holanda, é que as ações do
Estado no combate à violência  doméstica têm que sair da simbologia em
que se encontra, é muita  simbologia, é muito blá, blá, blá, nós temos
realmente que efetivar essas ações concretas com mais ações da polícia,
com ações penais, com ações que restringem realmente essas ações, essa
violência que nós temos tido, que é a Lei Maria da Penha, com as delegacias,
com a ampliação que está vindo para cá, ainda assim não tem sido suficiente
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para combater esse mal. Nós devemos nos voltar para a repressão com
Direito Penal, pois é assim que a sociedade entende, é assim que os países
desenvolvidos conseguiram combater o crime, sem meias palavras ou
eufemismos. Em outras palavras, eu penso que essa situação pode mudar
quando as estruturas policiais do Ministério Público e do Judiciário passarem
para as mulheres que o combate a esse tipo de violência é para valer
mesmo. Se bateu em mulher, violentou, assediou, cometeu um delito contra
a mulher, ele tem que ser punido, veementemente punido sem nenhuma
compaixão. Ou vamos dizer que a cultura do machismo, que isso é assim
mesmo, é a história de marido e mulher, a mulher tem que aprender mesmo?!
Isso ainda é uma cultura muito forte no nosso estado, do contrário, as
mulheres não se sentirão encorajadas e isso é que a gente se ressente no
interior do Maranhão, pois falta estrutura para as mulheres denunciarem,
falta confiança no poder do Estado de que elas vão estar protegidas ao
fazerem essa denúncia, de que o agressor realmente será punido. O Estado
precisa dar essa resposta para as mulheres, mas de uma forma firme, forma
consistente, de uma forma que a polícia esteja atuando junto ao Ministério
Público de forma eficaz e efetiva, não apenas simbolicamente ou de uma
forma que se diz: vamos ver. Do contrário, essas mulheres não se sentirão,
Deputada Graça Paz, encorajadas a levar os casos de que são vítimas à
polícia. Você sabe que a dificuldade é grande, pois essa mulher apanha uma,
duas, três, quatros vezes até ser morta. Ela vai à polícia, é recebida por um
delegado, por um agente de polícia, que às vezes não leva a sério, deixa para
depois, não é tão importante com outro tipo de crime. Ah, ela vai apanhar,
depois ela perdoa, ela volta. A gente sabe que a consequência disso é o
feminicídio que tem aumentado no estado do Maranhão e a violência que
tem cada vez mais aumentado, que nos surpreende, por tanto que se tem
falado, pela Lei Maria da Penha amplamente divulgada, pelas ações das
mulheres no estado, pela nossa fala nesta Casa, pelo apelo que fizemos às
autoridades, nós temos que levar isso para que realmente saia do eufemismo,
como eu disse, e seja realmente uma ação enérgica e levada a sério em todo
o estado do Maranhão. Veja-se, por exemplo, deputado, eu quero aqui
citar o exemplo de uma mulher e um homem foram assassinados a facadas,
na manhã de domingo, 04, em Imperatriz, a 629 quilômetros de São Luís.
Alvenir Leite Lima e Raimundo Edelson Paixão Pereira, ambos com 38
anos, estavam em um mercadinho e foram mortos por Antônio Ferreira da
Silva, ex-marido de Alvenir. A Alvenir foi à polícia em Imperatriz e registrou
a ocorrência, relatando que estava sendo ameaçada, mas nada foi feito,
deputada, e o resultado é essa a tragédia. Ambos foram mortos e mais uma
mulher foi morta pela sua condição e pela questão da vingança de um
homem, pelo fato de não ter querido mais o relacionamento. Toda vez que
uma mulher rompe essa barreira do silêncio, que ela vai à delegacia e
denuncia, que ela registra a ocorrência policial, eu penso, Deputada Graça,
e acredito que todas nós, mulheres, pensamos, a polícia tem que ir atrás do
caso imediatamente, tem que tomar medidas efetivas, monitorar o agressor,
dar uma resposta para essa mulher, para que ela se sinta segura e se
mantenha firme na denúncia. O Estado, e todos sabem, não tem conseguido
fazer isso, infelizmente ele não tem conseguido, porque os números
mostram isso. Então, nós precisamos chamar a atenção sim, nós como
mulheres, como procuradora para que o Estado tome essas providências
mais rápidas, mais emergenciais. Que a mulher se sinta, os agentes de
polícia, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Justiça, o juiz tomem
providências mais efetivas e mais rápidas nessa questão da Medida Protetiva
e no apoio da mulher e também nas medidas tomadas contra o agressor.
Concedo o aparte à senhora deputada.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (aparte) – Obrigada,
Deputada Valéria. É um assunto realmente muito preocupante. Todos os
dias lendo os noticiários a gente vê tragédias desse tipo. Eu tenho
acompanhado como acompanhei esse caso lá de Imperatriz. O ex-marido
não aceitou a separação e terminou assassinando a ex-esposa e o
companheiro dela, como Vossa Excelência acaba de citar. E casos como
esse têm acontecido no nosso Brasil e particularmente aqui no nosso
estado. E infelizmente muitas mulheres não denunciam porque essas coisas
acontecem, essas agressões, acontecem mais dentro da família, dentro de
casa. E muitas vezes as mulheres, por não ter uma independência financeira,
terminam não denunciando o marido, porque ela tem 1,2,3,4,5,6 filhos,
que ela sabe que ela não pode sustentar esses filhos, alimentar essas
crianças. E terminam se sujeitando a apanhar, a serem agredidas dentro de

casa, porque o marido preso vai deixar de trabalhar e vai faltar o recursos
em casa. Por essa razão que eu estive hoje, deputada, nesta tribuna pedindo
que esta Casa aprove até em regime de urgência para homenagear a mulher
maranhense. Esse projeto de lei que dei entrada hoje, tornando o dia 03 de
novembro Dia do Empreendedorismo Feminino, porque estas mulheres
estão indo em busca de trabalho. Estão reunindo toda quarta-feira nessa
Associação para que ela possa montar seu pequeno negócio e que, assim,
ela possa sustentar sua família com dignidade, que ela não seja somente a
lavadeira da casa, a cozinheira da casa, arrumadeira da casa, não seja somente
a mãe de seus filhos dentro de casa, porque além de todos esses trabalhos,
ela seja uma mulher empreendedora para no momento que acontecer uma
agressão desse tipo dentro de casa, ela não tenha medo de denunciar,
porque ela tem como sustentar a sua família. É por isso, que eu peço aos
colegas que aprovem este projeto para valorizar a mulher maranhense.
Parabéns pelo seu pronunciamento no mês que se comemora o Dia
Internacional da Mulher. É bom que se bata nessa tecla, pois ninguém
cansa de falar disto, porque apesar de tanta luta, estas agressões continuam
acontecendo, agressões de bater na mulher, de assassinato e continua
acontecendo. E a nossa luta aqui também continua para que isso seja
diminuído. Parabéns a V. Exa.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
Deputada Graça, pelo aparte. E quero reiterar, deputado, o meu apoio ao
seu projeto de lei, com certeza temos que apoiar todo tipo de incentivo que
vem às mulheres, que já fazem parte e representam mais ou menos 38% da
economia mundial, as mulheres estão realmente empreendendo, trabalhando,
sendo chefes de família, mas as mulheres precisam realmente ocupar mais
espaços de poder, tanto no Parlamento como nas empresas, à frente de
sindicatos, à frente de associações, à frente, enfim, dos poderes onde há
lugar de decisão e tomada de posições para que possamos incluir cada vez
mais as mulheres em todas as instâncias de Poder, nas instâncias de atuação,
de ação e decisão. Porque quando a senhora fala da questão do emprego, dá
mais oportunidades para as mulheres nós sabemos que as mulheres ainda
têm o salário menor do que os homens e ocupando as mesmas funções, até
os mesmos cargos, isso é uma discriminação muito grande. Vem dessa
questão que estamos falando, a questão do machismo, questão cultural, da
dominação do sexo masculino em todos os poderes e situações. Aqui nesta
Casa mesmo nós só temos 06 mulheres, uma Casa de 42 parlamentares,
sendo que a representação feminina no eleitorado é acima de 52%, chega a
52% quase do eleitorado maranhense. Então precisamos acordar a mulher,
porque a mulher é importante, ela é chefe de família, está quase todas as
totalidades das profissões. Realmente ela é, vamos dizer assim, o sal do
tempero de tudo, mas a mulher ainda está sendo muito massacrada, muito
violentada, sem oportunidades, então qualquer oportunidade das leis que
incentivem a empregabilidade das mulheres, principalmente as mulheres
vítimas de violência, as mulheres que estão aí sendo ameaçadas, violentadas
e por falta de condições de sair daquela situação. Mas ela precisa, claro, do
nosso apoio, do nosso incentivo e acredito que de todo este Parlamento.
Mas é claro deputada, essa questão também de a mulher não denunciar não
é só questão econômica, os dados mostram isso. É também por falta de
aparato político, administrativo, institucional do Estado. E digo isso não é
pelo Governo Flávio Dino que tem feito várias ações no sentido de melhorar
isso, mas quero inclusive até parabenizar o Governador pelo Departamento
de Feminicídio, pela Patrulha Maria da Penha que está aqui atuando em
São Luís, aqui está o resultado da Patrulha Maria da Penha, em Imperatriz
a Casa da Mulher Brasileira que foi aberta, a Casa da Mulher Maranhense
que o Governador vai abrir. Em Imperatriz inclusive sugeri que seja a Casa
da Mulher Maranhense, seria a Casa da Mulher Brasileira, são ações que
realmente consigam trazer a essas mulheres o entendimento que elas têm
mesmo que acionar o Poder Público, cobrar do Estado uma posição mais
enérgica no combate a violência contra a mulher, de mais oportunidade,
Deputada Ana, para as mulheres, principalmente no campo eleitoral, temos
que acordar as mulheres. Nós somos uma voz representando essas mulheres
aqui, nós temos que também lutar com projetos que venham beneficiar as
nossas pobres mulheres dos rincões do Maranhão que não têm acesso a
nada, nem inclusive a voz de falar e denunciar uma violência. Mas por fim,
deputados, temos um grande trabalho pela frente. Nós temos vários colegas
companheiras, feministas que estão nesse campo.
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A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Valéria,

me conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Deputada,
eu só quero concluir aqui o raciocínio e já passo o aparte. Por fim, deputada,
eu quero dizer também, registrar algumas palavras sobre o caso que envolve
o Parlamento desta Casa, um parlamentar desta Casa, o Deputado Cabo
Campos. Eu refiro-me à questão da violência doméstica que envolve o
deputado estadual Cabo Campos, acusado pela sua esposa, dona Maria
José Brandão Marques Campos, a esposa do deputado cumpriu essa
difícil e dolorosa missão, com certeza, mãe de seus filhos, sua esposa,
missão que foi ir até a Delegacia da Mulher, aqui em São Luís, e denunciar
o marido agressor. Todos nós tomamos conhecimento disso, a imprensa
tem divulgado nas últimas duas semanas esse fato lamentável, eu digo
lamentável, por dois motivos. Primeiro, por ser uma mulher, mais uma
mulher agredida, mais uma mulher, vamos dizer, na estatística do Estado
do Maranhão sendo agredida, uma mulher aqui de um parlamentar e mais
ainda lastimável e doloroso por ser também um colega parlamentar desta
Casa, que eu acredito que essa acusação fere de morte a dignidade de um
parlamentar. Nós representamos o povo, representamos aqui todo Estado
do Maranhão, e, como disse, as mulheres que representam a maioria do
eleitorado brasileiro, então uma acusação dessa é gravíssima, não há perdão,
não há como nós mulheres nesta Casa nos furtarmos de darmos a nossa
manifestação e eu tenho feito isso como procuradora e como mulher, se
não fosse Procuradora da Mulher faria da mesma forma, aqui nesta Casa,
desde que tomei conhecimento disso, no final de semana, que estava
inclusive me deslocando para a região Tocantina dessa horrível ocorrência,
eu tenho acompanhado o desenrolar das investigações criminais contra o
deputado Cabo Campos. No campo criminal, nós sabemos, deputada
Graça, a questão se encontra com a polícia especializada do estado e o
Tribunal de Justiça do Maranhão porque o deputado tem foro privilegiado,
que são os órgãos constitucionalmente responsáveis pela investigação
criminal, pela condição do deputado de agressor por ter foro privilegiado
tanto a polícia especializada como o Tribunal de Justiça do Estado. O
Fórum Maranhense de Mulheres, que são várias mulheres que nós já
conhecemos dos movimentos de toda essa atuação que elas têm feito
conosco junto à Procuradoria da Mulher, protocolaram, o Fórum
Maranhense protocolou no dia primeiro de março, aqui de 2018, na
Presidência desta Casa, na Procuradoria da Mulher na Assembleia, estou
com a cópia, inclusive dei uma entrevista ontem na TV Mirante falando
sobre isso e na Comissão de Ética desta Casa pedindo a abertura do
processo disciplinar contra o deputado Cabo Campos. Este foi o conteúdo,
resumindo, o conteúdo da solicitação, da representação feita pelo Fórum
de Mulheres Maranhenses, aqui protocolado nesta Casa. Ele pede inclusive
à Comissão de Ética a abertura do processo disciplinar contra o deputado,
esta representação foi assinada pelas coordenadoras do Fórum Maranhense
de Mulheres, a Mary, Maria Mary Ferreira e a Neuzeli de Almeida Pinto,
mas também em nome de todas as 15 entidades que representam o combate
à violência, que representam a luta pelos direitos das mulheres no Maranhão.
Em outras palavras, esta Casa já foi, quero aqui deixar claro para todos os
parlamentares, ela já foi formalmente provocada para adotar as medidas
que entender cabíveis no campo disciplinar contra o deputado estadual
Cabo Campos e eu penso que o Poder Legislativo, deputados, que estão
na Presidência, tem que processar a representação que foi feita pelo Fórum
de Mulheres e dar uma resposta. Nós temos que lhe dar essa resposta, nós
já fomos representados e conforme disse em nota publicada em todos os
meios de comunicação, nos blogs, aqui inclusive no site da TV Assembleia,
a nota da Procuradoria da Mulher que antes de receber eu fiz essa
representação, antes mesmo de receber essa nota, antes mesmo de receber
a representação do Fórum de Mulheres Maranhenses manifestei-me no
sentido de que me parece prudente aguardar a conclusão da investigação
que está em curso. Toda essa denúncia está sob investigação, inclusive
investigação sob sigilo. A conclusão do inquérito ou a propositura, estou
aguardando a propositura da ação penal do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão para poder formalizar a representação disciplinar na
Comissão de Ética desta Casa. Eu penso que nós devemos, Deputada Ana
do Gás, Deputada Graça, responder a ação do Fórum de Mulheres que,
afinal de contas, essa entidade já formalizou essa denúncia. Eu penso que,
primeiro, nós temos que fazer isto nesta Casa. A Procuradoria da Mulher

na Assembleia, que estava disposta inclusive, eu estava disposta como
procuradora e a procuradoria com toda nossa assessoria a aguardar a
conclusão das investigações criminais e eventual denúncia do Ministério
Público e o recebimento da ação penal contra o deputado, mas diante do
tempo que isso vai levar, que ocorreu, eu entendo que algumas providências
nós devemos já tomar, deputadas, inclusive aqui adotar nesta Casa, além
de responder o que eu já disse, à provocação do Fórum de Mulheres, aqui
a Comissão de Ética desta Casa. Nesse sentido eu informo aos colegas
deputados, à imprensa que está aqui presente que a Procuradoria da Mulher
estará, nas próximas horas, nós já estamos nos preparando, protocolando
um pedido de afastamento cautelar do Deputado Cabo Campos por 60
dias até que seja formalizado o processo disciplinar para a cassação do
mandato do Deputado Cabo Campos. Acredito que os elementos que já
temos justificam o afastamento do parlamentar no prazo de 60 dias. Acredito
também, Senhor Presidente, que no prazo que estou aguardando a conclusão
dessa investigação criminal, que será concluída nesse prazo, eu acredito
que é este prazo, nós vamos inclusive acionar o Tribunal de Justiça para
que nos mande mais informações sobre esta questão, porque primeiro vai
ser acionado depois da conclusão o Ministério Público do Estado, a
Procuradoria Geral e depois o Tribunal de Justiça. Eu acredito que, nesse
prazo dessa conclusão e também do acionamento da ação penal, nós
podemos ter um relatório do delegado já com essas provas, o exame de
corpo delito, os depoimentos do auto da agressão, a cópia da denúncia se
for oferecida pelo órgão competente, que é a Procuradoria de Justiça, e por
fim a decisão da Justiça de recebimento da ação penal. Eu acredito que
esses elementos de prova e entendimento de mérito da ação penal, nós
aqui da Assembleia teremos todas as condições de julgar no devido processo
legal disciplinar, no qual será julgado se deve ou não perder o mandato o
Deputado Cabo Campos. Então nós precisamos realmente da conclusão
desse inquérito e da ação penal proposta pelo Ministério Público e ser
acatada pelo Tribunal de Justiça com essas provas contundentes para ter
subsídios para levar para a Comissão de Ética desta Casa. Mas já vou
pedir, inclusive já está sendo processado esse afastamento cautelar do
deputado por 60 dias, que acredito que é o prazo em que nós teremos
todas essas provas em mãos, deputadas. Adianto, portanto, que estou
pedindo a suspensão por 60 dias do mandato do deputado como medida
cautelar, afinal de contas, a Justiça não concedeu algumas providências
práticas, mas já concedeu algumas providências práticas e cautelares e
ainda a instauração do processo penal que ainda não foi instaurado, mas já
concedeu essas medidas penais. De modo que eu acho que esta Casa
poderá, sim, afastar o Deputado por 60 dias, até que seja concluída a
investigação criminal. O meu ponto de vista já foi dado, inclusive em nota,
em várias entrevistas e manifestações pelos meios de comunicação. Essa
agressão que foi acionado o deputado, denunciado pela sua esposa, pelo
boletim de ocorrência é falta de decoro parlamentar. A Comissão de Ética
tem realmente que se manifestar a respeito. Nós devemos provocar e
vamos provocar, sim, já através de tudo isso que eu disse aqui. Estou me
manifestando nesse sentido. Sempre foi essa a minha posição como
Procuradora da Mulher e principalmente como mulher. Porque qualquer
autoridade, qualquer homem nesse estado do Maranhão, do mais simples
ao que tem o maior, o mais alto cargo nesse estado que cometa qualquer
tipo de violência contra a mulher, deputado, tem que ser punido com
rigores da lei, tem que ser investigado, punido, abrir uma ação penal. E tem
que ser realmente feita a justiça, porque nenhuma mulher merece ser
violentada, desrespeitada. Nenhuma mulher deve ser espancada, porque
acredito que todos nós aqui temos filhas, temos noras. Quem não tem
filhas tem noras, tem primas, tem parentes mulheres. E quem é que aceita
ser violentada, ser maltratada, ser agredida, ser desrespeitada, quem é que
aceita? Então, quando dói em nós, tem que doer em todas nós, porque nós
representamos todas as mulheres maranhenses. E todos os homens
maranhenses e todos nós temos que ter esse mesmo pensamento. São
essas as minhas colocações. Eu agradeço os apartes. Deputada Ana do
Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (aparte) - Eu quero
parabenizá-la, Deputada Valéria Macedo, como Procuradora da Mulher,
pelo trabalho que tem exercido aqui na Casa e acompanhado de fatos esse
episódio lamentável e chocante, principalmente para nós que somos colegas
do Deputado Cabo Campos, como a Deputada Andréa Murad se reportou
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ontem na tribuna. Nós estávamos também aguardando a sua presença
aqui, porque é algo que é difícil aceitar. É também muito difícil se calar e
dizer que nós somos realmente pequenas vozes de mulheres aqui nesta
Casa, mas que estamos a favor delas, apesar de não direcionando o agressor
pelo cargo que ocupa ou pela sua oposição econômica. Mas tenho
acompanhado junto a você todo o desenrolar dessa investigação, como
você mesma acabou de citar. E explicar é algo que realmente nos angustiou
nessas últimas semanas depois que veio se tornar público que foi um fato
que aconteceu no início de fevereiro. Acho que a própria esposa, Maria
José, também deve ter passado por algum período para ter coragem de
assumir, de denunciar. Como a Deputada Graça acabou de citar outro fato
de outra mulher que foi morta, a todo tempo, a todo momento, nós estamos
acompanhando inúmeros casos, como você acabou de citar que a Casa da
Mulher Brasileira tem acompanhado. A nossa delegada tem acompanhado.
A Procuradoria da Mulher tem acompanhado, a nossa delegada tem
acompanhado, a Procuradoria da Mulher tem acompanhado. E dizer que
nós estamos aqui a favor de todas as mulheres contra a agressão, contra o
assédio moral, contra o assédio pessoal, físico de todas as formas. E nos
colocar realmente à disposição de todas as mulheres, juntas poder expressar
a nossa indignação. É algo que me entristeceu de verdade pelo fato carinhoso
desse colega nos tratar como mulher aqui e de a gente imaginar o quanto a
gente não conhece, não tem noção do perigo e quantas mulheres ainda
estão caladas mesmo sendo violentadas, assediadas, adolescentes que são
assediadas por anos, que convivem ali com padrastos, com homens e que
têm sua voz realmente amordaçada. É triste, quero colocar aqui como
mulher, como mãe o meu apoio a todas as mulheres, à Maria José que tive
a oportunidade e o prazer de conhecer, essa senhora, essa mãe e lamentar
realmente esse fato. É algo que toca, que é como se estivesse acontecendo
conosco. E lhe parabenizar, parabenizar também todas as mulheres desta
Casa, que nós temos a consciência do nosso dever, do nosso papel de não
calar e clamar pela justiça. Que a justiça seja feita não só com o nosso
colega, mas com todos os homens que de alguma maneira tentam resolver
seus problemas nos agredindo, nos atingindo de todas as formas. Parabéns,
mais uma vez, por todo seu trabalho. Nós temos acompanhado sim todo
o acompanhamento que V. Ex.ª tem feito como Procuradora da Mulher,
com todos os órgãos, realmente não ficou algo inerte, assim no silêncio,
não ficou algo sem fazer e esperamos que a Comissão de Ética possa dar
andamento à punição do Deputado Cabo Campos.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
Deputada Ana do Gás, pelo aparte. É claro que não resta dúvida que a
Deputada Ana do Gás sempre esteve conosco, inclusive pedindo as
informações que a Procuradoria tinha a respeito do caso dando apoio,
sempre manifestou muito apoio neste caso. Principalmente lamentamos
pelo caso ter ocorrido aqui com o deputado, colega nosso da Casa. É
lamentável realmente, mas a nossa posição como mulher, como disse,
principalmente como mulher, como procuradora não pode ser diferente.
Nós estamos, claro, como disse aguardando, eu sempre disse isso, com
bastante critérios, porque é um caso realmente que requer, como qualquer
outro tipo de caso, mas já nos manifestamos todas as vezes nesse sentido.
É lamentável, mas não vamos recuar em nenhum momento, impedir a
punição do agressor e ser realmente firme no sentido de que todas as
medidas cabíveis e necessárias a Procuradoria vai tomar aqui nesta Casa.
Estou aguardando apenas, como disse, a ação penal, a questão da
manifestação dos órgãos que têm competência para isso. Mas, mesmo
assim, vamos tomar essa medida cautelar, vamos afastar o deputado por
esse período que acredito que é o tempo que se tenha esses dados, todas
essas informações técnicas para que possa subsidiar melhor o nosso relatório
em relação a Comissão de Ética. Mas também já vamos reforçar aqui a
representação pelo Fórum de Mulheres Maranhenses e todo o nosso
depoimento é nesse sentido, nós não podemos em nenhum minuto recuar.
Até porque temos é que pedir cada vez mais ao Governo, a todos os
deputados que aqui nesta Casa estão, que peçam às suas bases, aos seus
prefeitos, aos seus deputados estaduais, federais, o próprio Senado, nós
vamos inclusive, estou com uma audiência marcada com a Senadora Vanessa
Grazziotin, para que a gente intensifique em todo o Brasil, no Estado do
Maranhão, principalmente que é nosso Estado, essas ações de combate,
os órgãos de combate, de violência contra a mulher. Nós temos que ter
mais delegacias, mais promotores regionalizados, mais condições realmente

de apoio a essas mulheres que têm essa coragem para denunciar. Quero
aqui parabenizar o governador que já está em um tempo célere implantando
a Casa da Mulher Maranhense, em Imperatriz, que é um órgão
importantíssimo que agrega vários órgãos, polícia, enfim, vários órgãos no
sentido a proteção à mulher, no sentido de proteção à mulher, no sentido
de amparo a essa mulher que quer denunciar, a Casa da Mulher Maranhense
demorou dias, anos para inaugurar, por uma questão burocrática do Governo
Federal, mas agora já está quase ficando pronta a Casa da Mulher
Maranhense, em Imperatriz, descentralizar mais as casas em todo o Estado
o Maranhão para dar apoio a essas mulheres. E nós temos realmente que
nos unir, deputada Graça Paz, no combate, como disse, não simbolicamente,
mas num combate verdadeiro, num combate realmente com todas as forças
do Estado nesse tipo de violência. Nós já chegamos ao limite dessa questão
só do blá, blá, blá. Nós temos que realmente agir e reagir a qualquer tipo de
violência contra a mulher com todas as nossas forças, claro, com o apoio de
várias mulheres do Estado do Maranhão que estão conosco nessa luta, em
todas as regiões, nós temos lideranças mulheres que estão fortemente
juntas neste processo. Então, um grande abraço, que Deus nos abençoe e
que esta Casa realmente conduza este processo na maior ética possível e
no maior respeito que tem pelas mulheres no Maranhão. Muito obrigada,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Tempo dos Blocos. Bloco Parlamentar Independente.
Deputado Max Barros. Ausente. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada
Andréa Murad. Ausente. Partido Verde. Deputado Edilázio Júnior. Ausente.
Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro. Ausente. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa. Ausente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Não há oradores inscritos.

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

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro e Wellington do Curso Zé Inácio.  Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Fernando Furtado,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo e
Sérgio Vieira. O Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Júnior Verde, Rigo Teles,
Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Andréa Murad e Eduardo Braide.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Rafael Leitoa e
Wellington do Curso ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos, regime
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de urgência o Projeto de Lei nº 003/2018, de autoria do Deputado Ricardo
Rios, que altera dispositivos da Lei nº 9.067, de 24/11/2009, que dispõe
sobre a construção de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários em
edifícios e condomínios e 012/2018, de autoria do Deputado Stênio
Rezende, que denomina de Doutor Humberto Coutinho o Hospital dos
Servidores do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania estes Projetos foram aprovados e
encaminhados à Sanção Governamental. Em único turno, regime de urgência,
foi aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto de Decreto Legislativo
nº 010/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que dispõe sobre a
concessão de Medalha do Mérito Legislativo “Maria Aragão” ao Padre
José Geraldo Teófilo da Silva, com parecer favorável da CCJC. O Projeto
de Decreto Legislativo nº 010/2017 e o Projeto de Resolução Legislativa nº
008/2018, ambos de autoria da Deputada Valéria Macêdo, ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária devido a ausência da autora.
Com parecer favorável da CCJC, foi aprovado em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência o Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2018,
de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede título de
Cidadã Maranhense a Senhora Maria Dalvanir de Oliveira Mota. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de
Resolução Legislativa nº 034/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro,
que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Dicival Gonçalves
da Silva, com parecer favorável da CCJC. Antes do Presidente anunciar o
próximo ítem da Ordem do Dia, foi feita verificação de quórum regimental
a pedido do Deputado Sousa Neto. Nesta ocasião, declararam obstrução o
Bloco Parlamentar de Oposição, o Bloco Parlamentar Independente, o PV
e o PEN. Sendo constatado que não existia quórum regimental para apreciar
a matéria, esta ficou transferida para a próxima Sessão. Sujeito à deliberação
da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 062/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano em curso. Na
forma do Regimento Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 064/2018, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda e 065/2018, de autoria do Deputado
Alexandre Almeida. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se
o Deputado Bira do Pindaré. No tempo dos Blocos e Partidos, o Deputado
Wellington do Curso falou pela Liderança do Bloco Paralmentar
Independente. 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, 06 de março de 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Graça Paz, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Professor Marco Aurélio, Sérgio Frota, Sérgio Vieira e Stênio
Rezende. O Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-
se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 031/18, de autoria do Deputado
Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública a Associação dos Trilheiros
de Balsas; Projeto de Resolução Legislativa nº 013/18, de autoria do

Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha “Manuel Beckman” a
Senhora Ângela Maria Moraes Salazar; Requerimentos nºs: 059/18, do
Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma sessão Extraordinária, logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 001/18 do Poder Executivo; 060 e 061/18,
ambos da Deputada Nina Melo, solicitando que sejam votados em regime
de urgência, em uma Sessão Extraordinária os Projetos de Lei nºs: 027 e
026/2018, ambos de sua autoria; 062/18, do Deputado Júnior Verde,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano em curso, uma vez que esteve
representando este Poder na reunião sobre a homologação e posse dos
concursados do Município de Penalva; 063/18, do Deputado Fábio Macêdo,
solicitando que seja realizada uma Audiência Pública, através da Comissão
de Assuntos  Econômicos, em data a ser definida para debater com os
dirigentes do Grupo Eneva, controlador do Complexo de Geração de Energia
e Gás Natural acerca da produção, distribuição de energia, geração de
empregos e renda, pagamento de tributos e questões sócio ambientais;
Indicações nºs: 077/18, do Deputado Sérgio Vieira ao Senhor Governador
do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando e autorize o Secretário
de Estado da Educação, a fazer a contratação para o aumento do número de
servidores, como copeiras, agentes de portarias, e professores para a Escola
Estadual de Ensino Integral  Lourenço Galletti no Munícipio de Açailândia;
078/18, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Prefeito de São Luís, Edvaldo
Holanda Júnior, com cópia para o Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Antônio Araújo, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua das
Caravelas, bairro do São Cristóvão, Município de São Luís; 079/18, do
mesmo autor, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, reiterando a indicação nº 1065/2017, solicitando a pavimentação
das ruas do Residencial Nova Vida, também nesta cidade; 080/18, ainda do
Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado
de Segurança Pública e ao Comandante Geral da Polícia Militar do
Maranhão, solicitando com a maior brevidade possível a nomeação imediata
de 38 (trinta e oito), alunos SUBJUDICE  que já concluíram o Curso de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças PMMA, tendo em vista se tratar
de uma medida de interesse público; 081/18, também do Deputado Júnior
Verde ao Governador do Estado do Maranhão ao Secretário de Estado de
Segurança Pública e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão,
solicitando com a maior brevidade possível a convocação de 705 (setecentos
e cinco) candidatos  SUBJUDICE, aguardando o Curso de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido,
após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao
Deputado Raimundo Cutrim que respondeu às afirmações feitas pelo
Secretário de Segurança Pública, nas redes sociais, classificando-o como
desequilibrado e afirmando que em nenhum momento atacou a vida pessoal
do Secretário e que todas as ponderações dirigidas a ele referem-se a aspectos
formais. Na sequência ouviu-se o Deputado Bira do Pindaré que elencou
os avanços na área da educação durante a gestão do Governador Flávio
Dino, destacando o êxito e importância social do Instituto de Educação do
Maranhão (IEMA). O Deputado Júnior Verde relatou viagem feita ao
Município de Penalva a convite do Sindicato dos Servidores Públicos para
discutir a situação dos aprovados no concurso público promovido pela
Prefeitura daquele município, ocasião em que estabeleceu um importante
entendimento com prefeito em um diálogo que resultou na homologação
do concurso e convocação dos aprovados. Por seu turno, o Deputado
Fábio Braga solicitou o aumento do efetivo policial para o município Luís
Domingues. O Deputado Rafael Leitoa concluiu o debate iniciado na Sessão
anterior com o Deputado Wellington do Curso sobre o sistema de saúde do
estado do Maranhão. O Parlamentar defendeu a gestão do Governador
Flávio Dino e elencou diversas ações do Governo na área da saúde. No que
se refere ao caso da criança que aguardava para fazer um exame de
endoscopia no Hospital Juvêncio Matos, o Parlamentar afirmou que a
criança já fez o exame e que a máquina de fazer endoscopia nunca esteve
inoperante.  Por fim o Deputado Eduardo Braide destacou a importância
da campanha de prevenção ao câncer de colo do útero promovido pelo
Hospital Aldenora Belo denominada de “Campanha Março Lilás”. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que as inscrições dos Deputados Wellington do Curso e Rogério
Cafeteira ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a
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Ordem do Dia, informando que o Projeto de Lei nº 012/2018, do Deputado
Stênio Rezende, ficou transferido devido à ausência do autor. Na sequência,
com pareceres favoráveis das competentes Comissões Técnicas, com
votação em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados os
Projetos de Lei nºs: 240/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão o Festejo de
São José de Ribamar; 053/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
que institui o Cadastro para bloqueio de Propaganda e 261/2017, também
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que institui no Calendário Oficial de
eventos do Estado do Maranhão o “Dia da Reforma Protestante. Em
seguida, o Presidente anunciou em primeiro e segundo turnos, em regime
de urgência, o Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2018, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio e suspendeu os trabalhos para que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitisse o parecer. Reabertos
os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Glalbert Cutrim, informou
que o referido projeto foi aprovado na Comissão, nessa oportunidade, o
Presidente da Mesa informou que o Projeto ficou transferido devido à
ausência do autor. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2017, de autoria da Mesa Diretora,
que altera a Resolução Legislativa nº 800/2016, que dispõe sobre o
Parlamento Estudantil no âmbito da Assembleia Legislativa do Maranhão,
com parecer favorável da CCJC. Ainda em primeiro turno, tramitação
ordinária foram aprovados os Projeto de Resoluções Legislativa nºs: 043/
2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos Lupi, Presidente Nacional
do Partido Democrático Trabalhista (PDT); 047/2017, de autoria do
Deputado Othelino Neto, concedendo a referida Medalha ao Senhor José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, ambos com pareceres favoráveis da CCJC. Na
sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 036 e 057/2018,
ambos da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que sejam votados em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após
a presente Sessão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2017, bem
como, o Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2018, de sua autoria; 058/
2018, do Deputado Roberto Costa, no mesmo sentido para que seja votado
o Projeto de Lei nº 003/2018, de sua autoria. Os citados Projetos foram
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Sujeitos à deliberação
da Mesa foram deferidos os Requerimentos nºs: 053/2018, do Deputado
Zé Inácio, solicitando que seja registrada nos Anais da Casa mensagem de
pesar aos familiares do Senhor Francisco Moreira da Paixão, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 25 de fevereiro do corrente ano; 054/2018, do
mesmo Deputado, no mesmo sentido, aos familiares do Senhor Moacir
Neves de Oliveira Filho, pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de fevereiro;
056/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja
justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia 27 de fevereiro do ano em
curso, tendo em vista a sua participação em audiência pública na OAB-
MA. Na forma do Regimento Interno desta Casa, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 059/
2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; 060 e 061/2018, de autoria
da Deputada Nina Melo e 062/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde.
No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso que refutou o pronunciamento do Deputado Rafael
Leitoa, afirmando que o Deputado Rafael Leitoa falseou a verdade. O
Parlamentar solicitou a realização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar o sistema de saúde e reafirmou que a máquina de fazer
endoscopia estava inoperante, informação essa obtida com o Diretor do
Hospital Juvêncio Matos. No tempo dos Blocos e Partidos, o Deputado
Sousa Neto, falando pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição,
discorreu sobre o Sistema de Segurança Pública, afirmando que o mesmo
está falido. Pelo Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado Vinícius
Louro, relatou sua participação em uma reunião com a Associação dos
Vaqueiros do Maranhão, destacando a importância desta associação. O
Deputado Fernando Furtado, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, relatou que tem acompanhado o debate sobre o sistema de
saúde que vem sendo travado nesta Assembleia, afirmando que o
Governador Flávio Dino vem desenvolvendo um excelente trabalho. No
Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel

Beckman, em São Luís, 1º de março de 2018. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Bira, do Pindaré - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A
REPUBLICADA POR  INCORREÇÃO

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

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº  018/

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

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

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

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

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

Relator. .
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO

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

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

Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  06 de  Março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 06  DIAS  DO MÊS DE MARÇO, DO ANO  DE
2018,  ÀS  10 HORAS E 40 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
FERNANDO FURTADO – PRESIDENTE, em exercício
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO

LEGISLATIVA Nº  008/2018  – CONCEDE o Título de Cidadã Maranhense
à Senhora MIGUELINA PAIVA VECCHIO e dá outras providências.
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AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA:  Deputado  EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  06 de  Março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA NO DIA 1º  DO MÊS DE MARÇO, DO ANO  DE 2018,
ÀS  10 HORAS E 40 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
ROGÉRIO CAFETEIRA
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA
FÁBIO BRAGA (Suplente)
VINICIUS LOURO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO

LEGISLATIVA Nº  010/2018  – CONCEDE o Título de Cidadã Maranhense
a MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA MOTA.

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

Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  06 de  Março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 06 DIAS DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ROGÉRIO CAFETEIRA – RAFAEL LEITOA
ROBERTO COSTA

 PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI Nº 021/2018 – DISPÕE sobre a divulgação

dos valores arrecadados com leilões de apreensão de veículos no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM

PROJETO DE LEI Nº 022/2018 – CONSIDERA de Utilidade
Pública a Associação de Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão –
AMNJEG, no Município de Santa Inês-Ma.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 024/2018 – INSTITUI o Dia Estadual do

Policial Civil e o INCLUI no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 025/2018 – INSTITUI o Dia Estadual em

Homenagem aos Policiais Civis, mortos em serviço, e os INCLUI no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado GLABERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 026/2018 – FICA instituída, NO

ÂMBITO DO Estado do Maranhão, a divulgação dos serviços “Disque
100”, para denúncia de práticas de abuso e exploração a crianças,
adolescentes e violência contra idosos, e do “Disque 180”, para denúncia
de práticas de violência contra mulher, ao final das propagandas televisivas
do Governo do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLABERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 027/2018 – DISPÕE sobre a instituição

da Semana de Combate à Pedofilia no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
PROJETO DE LEI Nº 028/2018 – ALTERA os vértices de que

trata o art. 1º da Lei nº 10.171 de 12 de dezembro de 2014, que CRIA no
Estado do Maranhão o Parque Estadual Marinho “Banco do Tarol”, e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado GLABERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 029/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Instituto Estadual de Apoio Socia-IDEAS.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº Nº 006/2018

– CONCEDE a Medalha “Manuel Beckmão” ao Senhor CARLOS
ALESSANDRO RODRIGUES ASSIS.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/2018 –

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor RONALD
ALEXANDRE CAMILO.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/2018 –

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Engenheiro ROBSON
BRAGA ANDRADE, Presidente da Confederação Nacional da Indústria
– CNI. natural de São João Del Rei-Minas Gerais.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2018 –

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor MARCO
ANTÔNIO COÊLHO LARA, natural de Jacundá-Pará.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 06 de março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão



QUARTA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 281/2018, de 05 de março de 2018, nomeando RAIMUNDA
NONATA DE SOUSA PORTELA DE ALMEIDA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; ARLEYSSON
RODRIGO DA SILVA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; SILVANEIDE NASCIMENTO
SOARES, para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo e  MILENA DOS SANTOS PONTES, para o Cargo em
Comissão Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 282/2018, de 05 de março de 2018, exonerando FRANCISCO
FILGUEIRA DA SILVA JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 285/2018, de 05 de março de 2018, exonerando DEBORA
NOGUEIRA DE OLIVEIRA SERRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 286/2018, de 05 de março de 2018, nomeando THAINA
CARVALHO MONTE LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 287/2018, de 05 de março de 2018, nomeando SIMONE
GAURET SERAFIM LIMA LIMEIRA, para o Cargo em Comissão, de
Diretor de Documentação e Registro, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 290/2018, de 05 de março de 2018, exonerando FRANCISCA
NAGILA GILMARA ESPINOSA LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 291/2018, de 05 de março de 2018, nomeando MARIA CLARA
NASCIMENTO SPINOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de março do ano em curso.

Nº 292/2018, de 05 de março de 2018, exonerando RAIMUNDO
BARROS MOREIRA SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 293/2018, de 05 de março de 2018, exonerando FRANCISCA
DAS CHAGAS COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de março do ano em curso.

Nº 294/2018, de 05 de março de 2018, exonerando JOÃO
BATISTA COSTA FRANÇA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de março do ano em curso.

Nº 295/2018, de 05 de março de 2018, nomeando JOÃO
BATISTA COSTA FRANÇA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 296/2018, de 05 de março de 2018, nomeando CLEONICE
COSTA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
março do ano em curso.

Nº 297/2018, de 05 de março de 2018, exonerando NATHALINE
VERAS RAMOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de março do
ano em curso.

Nº 298/2018, de 05 de março de 2018, nomeando KARL MARX
COSTA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de março do
ano em curso.

Nº 299/2018, de 05 de março de 2018, exonerando RAIMARA
DA COSTA SANTOS, do 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.

Nº 300/2018, de 05 de março de 2018, nomeando LETICIA DE
CARVALHO MORAES, 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.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 023 /2018

RELATÓRIO
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 001/2018, objeto da mensagem do Executivo n° 006/2018, que
dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo de celebrar Contrato de
Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável com o Banco
Nacional do Desenvolvimento Social - BNDES.

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

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

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

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”1.

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

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

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

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:” [...] III – organização administrativa
e matéria orçamentária. [...]”

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

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei, bem
como do ponto de vista das normas constitucionais e infraconstitucionais
também não se vislumbra qualquer incompatibilidade.
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VOTO DO RELATOR:

Diante do Exposto, e pela fundamentação supramencionada,
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 001/2018, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 001/2018, nos termos do voto
do relator.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 025/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 317/2017, de
autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Dispõe
sobre a “vida útil” de Viaturas que compõem a frota do Sistema de Segurança
Pública do Estado do Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
A proposição em análise dispõe sobre a “vida útil” de Viaturas

que compõem a frota do Sistema de Segurança Pública do Estado do
Maranhão, incidindo em normas sobre trânsito e transporte, que é de
competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da
Constituição Federal de 1988:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XI - trânsito e transporte;

Nesta linha, segue decisão do STF:

Leis capixabas 5.717/1998 e 6.931/2001. Autorização de
utilização, pela polícia militar ou pela polícia civil do estado, de
veículos apreendidos e não identificados quanto à procedência
e à propriedade, exclusivamente no trabalho de repressão penal.
Questão afeta à administração pública estadual: competência
não atribuída privativamente à União. [ADI 3.327, rel. p/ o ac.
min. Cármen Lúcia, j. 8-8-2013, P, DJE de 30-10-2014.] Vide
ADI 3.639, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-5-2013, P, DJE de
7-10-2013.
____________________________________________
O Plenário iniciou exame de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada, pelo Procurador-Geral da República, contra as Leis
5.717/98 e 6.931/2001, ambas do Estado do Espírito Santo,
que autorizava a utilização, pela polícia militar ou pela polícia
civil estadual, de veículos apreendidos e não identificados quanto
à procedência e à propriedade, exclusivamente no trabalho de
repressão penal. O Min. Dias Toffoli, relator, julgou procedente
o pedido formulado, no que foi acompanhado pelos Ministros
Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Luiz Fux. Destacou que
a Constituição, na parte em que fixaria a competência legislativa
dos entes federados, teria outorgado à União, privativamente, a
faculdade de editar normas sobre trânsito e transporte. Em
divergência, a Min. Cármen Lúcia considerou o pleito
improcedente, no que foi seguida pelos Ministros Marco

Aurélio, Celso de Mello e Joaquim Barbosa, Presidente.
Obtemperou não se tratar de matéria correlata a trânsito, mas
concernente à administração. Recordou que norma do Código
de Trânsito Brasileiro permitiria que veículos fossem levados a
hasta pública, embora constituísse permissão que nem sempre
ocorreria. O Min. Marco Aurélio aduziu que o ente federado
não teria invadido a esfera de competência da União porque,
ante a inexistência de lei geral, os Estados-membros exerceriam
normatividade plena, nos termos previstos na Constituição.
Para o Min. Celso de Mello, a matéria em causa não envolveria
trânsito e transporte, mas, sim, típica norma de caráter
administrativo, integrada no âmbito de autonomia do próprio
Estado-membro. Após, o julgamento foi suspenso para colher-
se os votos dos demais Ministros.

ADI 3327/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013. (ADI-3327)

Essa questão assume relevo jurídico evidente, pois concerne a
alegada usurpação da competência legislativa federal pelo Estado-membro,
na medida em que compete privativamente à União legislar sobre o trânsito
e transporte, conforme dispositivo constitucional acima descrito (art. 22,
XI, da CF/88) e vasta jurisprudência pacífica.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 317/

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

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 317/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 06 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 029 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 352/2017, de
autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de identificação de passageiro de transporte público intermunicipal, quando
o percurso da viagem seja igual ou superior a 100 km (cem quilômetros).

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 5.991, de 19
de julho de 1994, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de
passageiros em ônibus intermunicipais, e dá outras providências. Nota-se
que o Projeto de Lei, ora sob exame, possui a mesma essência da Lei
acima citada.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o art.
7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação
de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal, consoante
dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de Lei

nº 352/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,



QUARTA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido (Lei Ordinária
nº 5.991, de 19 de julho de 1994 ).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 352/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 040 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 005/2018, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Insere no Calendário Cultural,
Turístico e Religioso do Estado do Maranhão, o “Festejo de São Sebastião”,
no Município de Carutapera, no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica inserido no Calendário
Cultural, Religioso e Turístico do Estado do Maranhão, o “Festejo de São
Sebastião”, no Município de Carutapera, a ser realizado, anualmente, no
período de 11 a 20 de janeiro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 005/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator

Deputado Antonio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 042 /2018

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

do Projeto de Lei Complementar nº 021/2017, de autoria do Poder Judiciário,
que “Altera a redação de dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado
do Maranhão); acrescenta dispositivo à mesma Lei Complementar e dá
outras providências.”

O presente Projeto de Lei Complementar está transformando as
Comarcas de Colinas, Presidente Dutra, Estreito, Grajaú, João Lisboa,
Porto Franco, Tuntum, Vargem Grande, dentre outras de 01 (um) Juiz
para  02( dois) juízes,  cada Comarca e transferindo os termos de São Pedro
dos Crentes a Comarca de Estreito para a Comarca de Balsas.

Em apertada síntese, é o relatório.
Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto

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

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às matérias
que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores
e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:
...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”

A Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece que Lei
Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Estado, in verbis:

“Art. 72 Lei complementar de iniciativa do Tribunal de
Jus-tiça disporá sobre a organização judiciária do Estado,
observados os seguintes princípios:”

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às
normas formais do Processo Legislativo, sendo, assim, formalmente
constitucional.

Em relação à técnica legislativa, o art. 4º precisa de reparos, haja
vista, possuir partes desnecessárias. Desta forma sugerimos que seja
excluído a parte taxada:

Art. 4º Esta Lei Complementar entre em vigor na data de sua
publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução da presente Lei Complementar
pertencerem que a cumprir tão inteiramente como nela se contém.
O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça
publicar, imprimir e correr.

Em relação à matéria tratada no corpo do Projeto, não
vislumbramos qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando o
Projeto pronto para adentrar no ordenamento jurídico.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 021/2017, com alteração do art. 4º, conforme
sugestão acima.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 021/2017,
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 044/2018

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

do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a
Medida Provisória nº 266, de 19 de dezembro de 2017, que Altera a Lei nº
10.693, de 28 de setembro de 2017, que institui a 2ª Edição do Programa
Moto Legal, concedendo benefícios para o pagamento do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de Licenciamento.

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.

A proposição em análise visa ampliar o prazo para que os
contribuintes devedores compareçam ao Departamento de Trânsito do
Estado do Maranhão (DETRAN/MA), com o objetivo de regularizarem
suas pendências, oportunizando, a legalização dos veículos automotores
de duas rodas.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

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

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

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

 De acordo com o art. 43, inciso 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;



QUARTA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/
98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da Adequação Orçamentária.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentária.
Nesse aspecto, entretanto, o ato normativo não possui elementos

suficientes para verificação da adequação orçamentária e financeira.
Todavia, não devemos olvidar que é “[...] perceptível que existe

uma troca entre a Administração Tributária e o contribuinte: o Fisco
recebe o tributo em atraso e - em troca - o contribuinte não paga os
consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 2010/0045686-4,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/04/
2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 266, de 19 de dezembro

de 2017, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a
urgência na adoção imediata da providência contida na proposição, uma
vez visa proporcionar aos contribuintes maranhenses de menor poder
aquisitivo a oportunidade para regularização de seus débitos fiscais junto
ao Erário, a partir de um programa que estabelece anistia total de multas e
juros e remissão parcial de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme previsto na
legislação tributária.

Os tributos possuem função predominantemente fiscal, cujo
principal objetivo é carrear receitas aos cofres públicos para fazer face ao
financiamento das atividades de interesse da sociedade.

Por outro lado, as exações podem assumir contornos diversos do
meramente arrecadatório (extrafiscalidade), ou seja, servir de mecanismos
para incentivar ou desestimular atividades econômicas, cultuais, sociais,
ambientais, entre outras de interesse público assegurados na Constituição
de 1988. (técnica da progressividade, seletividade, concessão de incentivos
fiscais e compensação dos entes que obtiverem resultados interventivos
almejados pela Carta Política de 1988).

Segundo PAULSEN (2012, p. 18, Curso de Direito Tributário)
“Diz-se que se trata de um tributo com finalidade extrafiscal quando os
efeitos extrafiscais são não apenas uma decorrência secundária da tributação,
mas seu efeito principal, deliberadamente pretendido pelo legislador que
se utiliza do tributo com instrumento para dissuadir ou estimular
determinados condutas”.

Nesse contexto, a proposição visa ampliar o prazo para que os
contribuintes devedores compareçam ao Departamento de Trânsito do
Estado do Maranhão (DETRAN/MA), com o objetivo de regularizarem
suas pendências, oportunizando, a legalização dos veículos automotores
de duas rodas.

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

Provisória nº. 266/2017, 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 266/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 045/2018

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

do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a
Medida Provisória nº 269, de 02 de fevereiro de 2018, que Altera a Lei nº
9.860, de julho de 2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica e dá outras providências.

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.

A presente Medida Provisória está estendendo a gratificação por
exercício em Unidade de Ensino de Tempo Integral aos contratados.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;

b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

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

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

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

De acordo com o art. 43, inciso II, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente
ao Governador do Estado: legislar sobre “criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração”.

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/
98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

No concernente a concessão de gratificação aos professores
contratados por tempo determinado, a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997,
só veda o exercício de função gratificada e o recebimento de vantagens de
natureza individual. Vejamos:

“Art. 7º - Nas contratações por tempo determinado serão
observadas as referências iniciais constante na tabela de
vencimento do órgão ou entidade contratante, exceto na hipótese
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do inciso VI do art. 2º, quando serão observados os valores do
mercado de trabalho.
Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, não se
consideram as vantagens de natureza individual dos servidores
ocupantes de cargos tomados como paradigma.
Art. 9º - O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:
I - receber atribuições, funções e encargos não previstos nos
respectivos contratos;
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário,
em substituição para o exercício de cargo em comissão ou
função gratificada;
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei,
exceto no caso do inciso IV do art. 2º, respeitado o período de
carência de 2 anos entre os contratos. (alterado pela Lei nº
10.094, de 03 de junho de 2014)”

Sendo assim, não há nenhum óbice legal para a concessão da
gratificação aos professores contratados por tempo determinado, de pessoal
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida, inviabilizando
assim a análise neste ponto.

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

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu
interesse público.

De acordo com a Mensagem nº 005/2018, a Medida Provisória
tem como finalidade precípua garantir melhores condições aos professores
da rede estadual de ensino, sendo, portanto, conveniente, oportuno e de
interesse público.

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

Provisória nº. 269/2018, 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 269/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  046/2018

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

o Projeto de Lei nº 020/2018, de autoria do Senhor Deputado Antônio
Pereira, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Senador La Rocque, com sede e foro no
Município de Senador La Rocque, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades organizar a Entidade para encontrar
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os direcionamentos mais adequados à manutenção e funcionamento da
mesma.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 020/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 047/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 013/2018, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macêdo, que Dispõe “sobre a instituição do Dia
Estadual de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as
mulheres, no Estado do Maranhão, e dá outras providências”.

Segundo a Justificativa, o presente Projeto de Lei visa prestigiar a
campanha brasileira do ‘Laço Branco’ que simboliza o ‘Dia de Mobilização
dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres’ e tem como objetivo
sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da
violência contra a mulher.

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

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

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

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

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho.

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 013/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 048/ 2018

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 355/2017, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera o inciso III do art. 2º, da Lei 8.945 de
13 de abril de 2009, que dispõe sobre a isenção de taxas cartorárias às
Entidade e Instituições em fins lucrativos.

Em resumo, o presente Projeto altera o inciso III do art. 2º, da Lei
8. 945 de 13 de abril de 2009, dispondo sobre a possibilidade de isenção
das taxas cartorárias também para as Entidades e Instituições que
remuneram seus diretores para tão somente os casos de celebração de
parceria com o Poder Público nas condições que especifica.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Tem-se, incialmente, que a matéria abordada no presente projeto

de lei é atinente as atividades específicas da Justiça, nos termos do art. 98,
§2° da CF, com redação alterada pela Emenda Constitucional n° 45 de
2004, que preceitua: “As custas e emolumentos serão destinados
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da
Justiça”.

Desta feita, a matéria objeto deste projeto encontra-se na
competência legislativa privativa do Tribunal de Justiça do
Maranhão, senão vejamos:
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Constituição Federal de 1988.
Art. 96. Compete privativamente: [...]
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores
e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169: [...]
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; [...]
__________________________
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados
os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º A competência dos tribunais será definida na
Constituição do Estado, sendo a lei de organização
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
_________________________
Constituição Estadual de 1989.
Art. 76. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
[...]
V - propor ao Poder Legislativo a alteração da organização
e divisão judiciária do Estado.

Conforme reiterada orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, os valores recolhidos aos cofres estaduais, sob a
denominação de emolumentos ou custas, têm a natureza de taxa, consoante
o disposto no art. 145, II, da Constituição Federal. Nesse sentido:

A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as
custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e
registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas
remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, quer
no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua
exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial
modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais
que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de
competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da
anterioridade.[ADI 1.378 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 30-11-1995,
P, DJ de 30-5-1997.]= ADI 3.260, rel. min. Eros Grau, j. 29-3-2007,
P, DJ de 29-6-2007 Vide ADI 1.926 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, j.
19-4-1999, P, DJ de 10-9-1999

Assim, o que é remunerado por taxa são os serviços notariais e
registrais prestados direta ou indiretamente pelo Estado-membro, já que
esta é uma competência administrativa constitucional que se insere na
esfera federativa estadual.

Por isso, esta remuneração (taxa) não é titularizada pelos notários,
que têm direito apenas ao repasse dos valores pagos pelo público ao ente
tributante.

Observa-se, assim, que a matéria do Projeto de Lei é, segundo a
Constituição do Estado do Maranhão, de iniciativa privativa do Tribunal
de justiça.

Portanto, não atendidos estes requisitos constitucionais estar-se-
ia perpetrando uma inconstitucionalidade formal subjetiva.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, somos pela rejeição do projeto em referência em virtude

de sua inconstitucionalidade formal subjetiva.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 355/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Antonio
Pereira.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira- voto contra
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 050/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Rodrigo Maia
Rocha.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado o Senhor Rodrigo Maia Rocha, nasceu em São Luís (MA).
Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 2002,
oportunidade em que exerceu a função de monitor da disciplina Direito
Penal do Curso de Direito. Ingressou na carreira de Procurador do
Estado do Maranhão aprovado por concurso público há 13 anos. Seguiu
carreira na Procuradoria do Estado e compôs, por dois mandatos, o
Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi professor da
Escola Superior de Advocacia da OAB-MA e da Universidade CEUMA,
onde lecionou as disciplinas Direito Constitucional, Administrativo, Penal
e Processual Penal, além de possuir diversos artigos científicos publicados
em periódicos da área jurídica. Foi vice-presidente da Comissão de
Advocacia Pública e Presidente da Comissão de Exame de Ordem. É pós-
graduado em Ciências Criminais, Direito Processual Civil e em Direito
Ambiental. Compôs por três mandatos consecutivos o Conselho Estadual
de Direitos Humanos do Maranhão. Exerceu o cargo de secretário
municipal de Meio Ambiente de São Luís de 2013 a 2014. Nesse período,
fez parte da diretoria da Associação Nacional de Órgãos Municipais de
Meio Ambiente (ANAMMA) e foi membro do Plenário e da Câmara Técnica
de Assuntos Jurídicos do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).
Atualmente exerce a função de Procurador Geral do Estado do Maranhão,
cargo ocupado desde janeiro de 2015. Em setembro de 2017, foi eleito
Presidente do Fórum Permanente de Procuradores Gerais dos Estados
da Região Nordeste, cargo que ocupa até o presente momento.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 001 /2018, de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 001/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 051/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que propõe a
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Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Advogado Américo
Botelho Lobato Neto.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado o Advogado Américo Botelho Lobato Neto, “nasceu em
São Luís, no dia 24 de março de 1983, seus pais são Carlos Dourado
Lobato Neto e Joana Luiza de Araújo Lobato, de origem humilde e
batalhadora, funcionários públicos federais da antiga SUCAM, sempre
desejaram que seu filho tivesse a educação que os mesmos não podiam ter
na sua época, então investiram na educação dos seus filhos. Cumpre
ressaltar que começou os estudo no Colégio Moranguinho, no bairro da
Cohab, e depois foi para a escola SESI e somente na sétima série ingressou
no Colégio Batista, no bairro do João Paulo, onde conclui o ensino médio,
com muito esforço dos seus pais que sempre tiveram sua educação em
primeiro lugar. Passou para o curso de Licenciatura em História na
UFMA, porém não concluiu, já que o seu amor era pela advocacia.
Possui graduação em Direito (2006) pelo UNICEUMA, possui uma Pós
Graduação em Direito Público pela UCDB ainda cursando. É Pós
Graduado em Direito Eleitoral pela UFMA. Conceito A. Foi estagiário na
Secretaria de Segurança Pública (2004), estagiou também no Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Maranhão (2004/2006), e trabalhou no
Escritório Escola/ Uniceuma (2005/2006). Foi aprovado no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão, expedida no
dia 09 de novembro de 2006 sob o número 7.803. Foi o advogado mais
jovem a sustentar oralmente na tribuna do TSE, um processo de Humberto
de Campos com 23 anos, na área eleitoral. Como advogado trabalhou no
escritório Almeida Associados (2006/2012), com a campanha de João
Castelo Ribeiro Gonçalves, na campanha de Lobão Filho para governador,
André Fufuca para Deputado Estadual e Federal, entre outros clientes
especificamente na área eleitoral. Em 2017 foi coordenador jurídico da
campanha do candidato a prefeito Carlos Wellington de Castro Bezerra.
O advogado Américo Botelho Lobato Neto, tem vários clientes prefeitos,
deputados, vereadores, e constantemente sobe a tribuna do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, conhecido como advogado eleitoral tem
ganhando seu espaço e conquistou seu nome. Trabalhou como Assessor
Especial da Prefeitura Municipal de Bom Jardim (2009-2012). Foi Assessor
Parlamentar do Gabinete do Deputado André Fufuca (2010/2015).
Trabalhou como Assessor Especial da Prefeitura Municipal de Candido
Mendes (2013-2016). 6 QUINTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2018
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA Exerceu cargo de Advogado do CMSA
Advogado Associados (2012-2016). Participa da VIII edição do campeonato
dos advogados do Estado do Maranhão, com o time TSE, na qual é o
presidente e apoiador com a logomarca do escrito AMERICO LOBATO”.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 002 /2018, de autoria do Senhor Deputado Wellington do
Curso.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 002/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente

Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 052 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciaria, Murilo Andrade de Oliveira, natural da cidade de Almenara,
Estado de Minas Gerais.

 Consta no Currículo, que o homenageado o Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, formado em Direito (PUC-MG), Especialista em
Direito Público (UNIGRANRIO), doutorando em Ciências Jurídicas e
Sociais (UMSA) e graduando em Administração (Universidade FEAD).
Natural de Almenara/MG, nascido em 06 de agosto de 1976. Filho de
Vilma de Andrade Oliveira e Antônio Martins de Oliveira. Pai de Clara
Teixeira de Oliveira, de 05 anos. Atua há mais de 19 anos na gestão de
órgãos de administração penitenciária, tendo iniciado a carreira no Estado
de Minas Gerais. Naquele Estado já ocupou os cargos de Subsecretário
de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (SEDS), Superintendente de Articulação
Institucional e Gestão de Vagas, Diretor de Informações Penitenciárias,
Instrutor e Auditor de Agentes de Segurança Penitenciária – Modelo de
Gestão Prisional. Professor universitário, Murilo Andrade de Oliveira
possui vários cursos na área prisional e publicações sobre a metodologia
APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados). Atualmente
é titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)
do Maranhão, onde vem exercendo um grande trabalho em nosso Estado,
sendo responsável por diversas ações voltadas ao desenvolvimento da
administração penitenciária estadual, tais como: -Criação de 09 (nove)
carreiras para o sistema penitenciário e dois concursos públicos; -Aumento
das vagas destinadas a custodia de pessoas presas, seja através de
construções ou ampliações de unidades prisionais; -Reaparelhamento da
segurança penitenciária e ampliação das atividades de qualificação
profissional; -Melhoria dos índices, especialmente ligados à violência no
âmbito das unidades prisionais; -Fomento às atividades de ressocialização
da pessoa presa, com a promoção de diversas oficinas e atividades
educacionais, tais como o projeto “Projeto Rua Digna”, que, com a mão
de obra carcerária, promove a pavimentação de vias; -Promoção de
acesso à educação através do “Programa Rumo Certo”, que oferece
educação à distância aos presos, familiares e servidores, através de
laboratório e produção de conteúdo próprios, bem como em parcerias
com diversas instituições estaduais e federais de ensino;

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

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

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 003/2018, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 003/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 054 /2018

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

legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda Constitucional
nº 002/2018, de iniciativa de mais de 1/3 (um terço) dos membros desta
Casa, e tendo como primeiro signatário o Senhor Deputado Júnior Verde,
que Acrescenta dispositivos ao art. 51, da Constituição do Estado, para
dispor sobre o poder regulamentar do Tribunal de Contas do Estado,
impondo limitações e estabelecendo mecanismos de transparência.

Publicada no Diário da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 15/02/2018, e não tendo recebido Emendas no prazo
regimental, à matéria foi encaminhada a esta Comissão para ser apreciada,
nos termos do art. 260, do Regimento Interno desta Casa.

Em síntese, a proposta acrescenta o inciso XIII ao art.51,
determinando que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
“ o poder regulamentar, podendo expedir atos e instruções normativos
sobre matérias de suas atribuições e sobre prazo, forma e conteúdo dos
processos que lhe devam ser submetidos, obrigando o seu cumprimento,
sob pena de responsabilidade”,  com a seguinte redação:

“Art. 51.....................
XIII- o poder regulamentar, podendo expedir atos e instruções
normativos sobre matérias de suas atribuições e sobre prazo,
forma e conteúdo dos processos que lhe devam ser submetidos,
obrigando o seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.
............................
§ 5º- No exercício do poder regulamentar, o Tribunal de Contas
não poderá expedir atos normativos que criem restrições ao
poder discricionário dos administradores públicos, bem como
estabeleçam sanções não previstas em lei.
§ 6º- Para a expedição de atos normativos de quaisquer espécies,
o Tribunal de Contas deverá ouvir, previamente, em audiência
pública, os gestores públicos dos entes afetados , convocados
por todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuser,
sendo obrigatória a divulgação no sítio oficial da rede mundial
de computadores (internet) e no diário oficial eletrônico da
minuta do ato, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
§ 7º- Os atos normativos expedidos pelo Tribunal de Contas do
Estado que alterem regras, criando obrigações aos seus
jurisdicionados, entrarão em vigor na data de sua publicação
ou em momento posterior, mas se aplicará apenas a atos e
fatos  administrativos que ocorrerem no exercício financeiro
que tiver início após noventa dias do início de sua vigência”.

Por fim, a proposta destaca que o disposto acima se aplica a todos
os atos normativos já expedidos pelo TCE, cuja a incidência para atos e
fatos administrativos referente ao exercício financeiro 2018, ficam sujeitos
a restrição contida no § 7º, acima descrito.

Destarte, necessário, no mínimo, 14 (quatorze) assinaturas para
que a Proposta de Emenda Constitucional possa ser apresentada, o que
ocorre na presente.

A Constituição do Estado do Maranhão (1989) – CE/1989, em
simetria com a Constituição Federal (1988) – CF/1988, estabeleceu um
rito a ser seguido para ser reformada, sob pena de inconstitucionalidade.
É o que a doutrina chama de “Limitações Formais ou Procedimentais”.

A presente PEC é corretamente subscrita por um terço, no
mínimo, dos Deputados Estaduais (no caso, vinte e sete membros do
Legislativo Estadual subscreveram a proposição legislativa), não havendo,
portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto à admissibilidade da proposição, a presente PEC Estadual
preenche os requisitos insculpidos no art. 41, I, da CE/1989, e no art. 259,
I, do Regimento Interno da ALEMA (RIALE), qual seja: subscrição de,
no mínimo, um terço dos membros da Casa, in verbis:

“Art. 41 A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
 I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa;
II – do Governador do Estado;
III – de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado,
com a manifestação de cada uma delas por maioria relativa de
seus membros.”

Ao formular Proposta de Emenda em epígrafe, o legislador
maranhense valeu-se das prerrogativas próprias do poder constituinte
derivado estadual, ao qual se reconhece ampla autonomia para propor as
mudanças necessárias à adequação das normas constitucionais às novas
realidades que se sucedem.

No âmbito material, a PEC Estadual apresentada não afronta a
Constituição Federal de 1988, visto que não há neste caso a aplicação do
Princípio da Simetria Constitucional.

No que tange ao mérito da PEC Estadual, também não encontra
objeções para sua aprovação, visto que as medidas que se pretendem
adotar visam tornar expresso o que é implícito obter da análise
constitucional. Os Tribunais de Contas não possuem poder legiferante, ou
seja, não podem criar “leis”, sem o aval do Poder Legislativo. Os
regulamentos aprovados pelos Tribunais de Contas devem observar as
estritas limitações legais, sem criar obrigações novas principais.

A Constituição Federal estabeleceu para os Tribunais de Contas a
competência de fiscalizar a legalidade dos atos administrativos, apreciando
se eles foram expedidos pela autoridade competente, observado os ditames
legais.

 Com efeito, Luis Roberto Barroso, Ministro do Supremo Tribunal
Federal, em sua obra “Temas de Direito Constitucional” (2001, pág. 239),
dispôs que “O Tribunal de Contas não tem competência constitucional
para exercer o poder regulamentar, que é privativo do Executivo. A lei que
se refere ao exercício de tal competência deve ser interpretada conforme a
Constituição, com o sentido de que o órgão de contas desfruta de
competências normativas inferiores, e não do poder de editar regras
gerais e abstratas. Não tem o Tribunal competência para editar
regulamentos de execução, regulamentos autônomos, nem muito menos
para invadir a esfera de reserva legal, com o fim de impor obrigações,
estabelecer requisitos ou ditar vedações que não tenham apoio na lei.”

Sendo assim, não se vislumbra, também nesta análise, qualquer
incompatibilidade do texto estadual ao texto federal.

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

Por fim, objetivando aprimorar o texto da Proposição de Emenda
Constitucional, sugerimos que seja suprimida o §6º da referida proposta.
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VOTO DO RELATOR:

Diante dos fundamentos constitucionais, legais, jurídicos e de
técnica legislativa apresentada acima, opina-se pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 002/2018, por não constatar
nenhum vício formal nem material na proposição, com a alteração
acima sugerida.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 002/
2018, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de março de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rafael Leitoa

COMUNICADO

Senhor Presidente,

Na forma regimental indicamos os Deputados Rigo Teles e Sergio
Vieira para compor a Comissão de Assuntos Municipais e de
Desenvolvimento Regional, na qualidade e de membros titular e suplente,
respectivamente, solicitando a adoção das providências regimentais.

Plenário Nagib Haickel, do Palácio Manoel Beckman, em 06 de
março de 2018.

EDILÁZIO JUNIOR
Líder do Bloco
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