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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/03/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.03.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, 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. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.

II – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

QUANTO A ADMISSIBILIDADE E O MERITO
(Art. 7º da RL Nº 450/04)

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 268/2018 (MENSAGEM Nº
004/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
A LEI Nº 10.546, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE CREDITO COM O BANCO DO BRASIL COM
GARANTIA DA UNIÃO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL  PELA ADMISSIBILIDADE E PELO
MERITO EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º
DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURELIO.

III – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (Nº 067/2018).

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 021/2017, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO (MENSAGEM Nº 22/2017),
QUE ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
(CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO
ESTADO DO MARANHÃO); ACRESCENTA DISPOSITIVO À
MESMA LEI COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. - COM  PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM; DEPENDE DE

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

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

REQ. (NºS 059 E 068/2018).

4. PROJETO DE LEI Nº 001/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 006/18), 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. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

5. PROJETO DE LEI Nº 036/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA GRAÇA PAZ, QUE INSTITUI O “DIA DA MULHER
EMPREENDEDORA MARANHENSE”, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (Nº 069/2018).

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO REVERENDÍSSIMO PADRE CLAUDIO SOUSA
FERNANDES. DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
DICIVAL GONÇALVES DA SILVA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 060/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE 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, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM
PLENÁRIO.

9. REQUERIMENTO Nº 061/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE 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
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ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM
PLENÁRIO.

10. REQUERIMENTO Nº 081/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO ESPECIAL NA
DATA DE 16 DE MAIO DE 2018 (QUARTA-FEIRA), ÀS 11h, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, EM ATENÇÃO
AO “DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”,
ESTABELECIDO NO DIA 18 DE MAIO, OBJETIVANDO
MOBILIZAR E ENGAJAR A SOCIEDADE MARANHENSE
CONTRA A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 14/03/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 042/18, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre o período mínimo de gratuidade
nos estacionamentos dos Shoppings Centers, centros comerciais,
supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos, portos e
hospitais.

2. PROJETO DE LEI Nº 043/18, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Amigos de “João Leocádio”.

3. PROJETO DE LEI Nº 044/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que institui e inclui no Calendário Oficial
do Estado do Maranhão o “Dia do Antigomobilismo Maranhense”.

4. PROJETO DE LEI Nº 045/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que declara de Utilidade Pública o Instituto
Educacional e Social Shalom.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/18,
de autoria da Mesa Diretora, que cria o Grupo de Estudo da Constituição
Estadual em Comemoração aos seus 30 anos.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 040/18, de autoria do Senhor

Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública a Oficina
Comunitária Viva Cidadania.

2. PROJETO DE LEI Nº 041/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera o art. 1º da Lei Nº 10.286 de 21
de julho de 2015, que dispõe sobre o Programa Estadual “Cidadão do
Mundo”, adequando-a a Lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, que
estabelece o Estatuto da Juventude.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/18, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que estabelece as diretrizes para a instituição
da campanha permanente sobre guarda responsável de animais
domésticos no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 038/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que institui a Semana Estadual de
Orientações de Primeiros Socorros no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 039/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que declara de utilidade pública a Associação
Social e Atlética Janaína.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE MARÇO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia treze 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 Antônio
Pereira.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – 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.

REQUERIMENTO N° 081 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de
que, após ouvir o Plenário desta Casa, seja realizada Sessão Especial
na data de 16 de maio de 2018 (quarta-feira), às 11 horas, no Plenário
Deputado “Nagib Haickel”, em atenção ao “Dia Nacional de combate
ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”, estabelecido
no dia 18 de maio, objetivando mobilizar e engajar a sociedade
maranhense contra a violação dos direitos sexuais de crianças e
adolescentes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 12 de março 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. 14.03.18
EM: 13.03.18
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INDICAÇÃO Nº 141 / 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 Senhor Governador do Estado, para que o poder
executivo de São José de Ribamar,  revitalize o campo de futebol
localizado na Avenida Capricórnio, Residencial Nova Terra, uma vez
que o terreno, ora em questão, se encontra desativado, ocioso, servindo
unicamente para venda e uso de drogas.

Pleiteamos, portanto, que a referida área seja realmente
transformada num campo de futebol, o qual com a prática do esporte,
evitará o consumo de drogas, diminuindo os vícios maléficos à saúde
da população e beneficiando a comunidade. .

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2018.
- Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 142 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Diretor Presidente da Empresa
de Telefonia Claro, o Senhor Paulo Cesar Pereira Teixeira, para que
determine ao setor competente que tome providências para a instalação
de uma torre para a transmissão do sinal telefônico da operadora na
região dos povoados Carú, Olho d’água I, Olho d’água II, Coelhos,
Santa Barbara, Bezerra, Massangana, Boa Vista, Garrafa, bem como
povoados próximos, todos localizados no município de Viana,
Maranhão.

Esta indicação atende as demandas da população dos povoados
supramencionados. A região conta com mais de 5 mil cidadãos que
serão diretamente beneficiados pela instalação de torre que leve o sinal
da Empresa de Telefonia. Tem-se que, atualmente, não há qualquer
sinal que possibilite telefonia móvel de qualidade na área, o dificulta a
comunicação dos que residem ou transitam pelos povoados, seja pela
impossibilidade de chamadas telefônicas, seja pela falta de acesso ao
serviço de internet móvel, tal inconveniente ocasiona estagnação no
desenvolvimento local, dificultando o desenvolvimento socioeconômico
na localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de março de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos Florêncio, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
essa quinta-feira, em Bacabal, foi um dia importante para nossa cidade,
pois o Governador Flávio Dino esteve presente em Bacabal para a
inauguração do aeroporto Presidente José Sarney na nossa cidade, uma
obra estruturante bastante importante, pois estava desativado há
bastante tempo, uma obra que o Secretário Simplício Araújo conduziu.
Acho que é importante para nossa região já homologado. Então hoje o
aeroporto de Bacabal está apto a receber voos e com homologação já
definida. Aquele, Senhor Presidente, foi um dia bastante importante
para nossa cidade, pois o governador, além de inaugurar o aeroporto,
atendeu o pleito que nós fizemos a ele a respeito da cirurgia neurológica
de urgência e emergência para trauma craniano. Ele ali pôde anunciar a
nossa cidade que vai autorizar o serviço de cirurgias neurológicas no
Hospital Laura Vasconcelos, fazendo com que o hospital, que já atende
urgência e emergência de cirurgia geral e também de cirurgias
traumatológicas, agora aquele paciente que chega politraumatizado e
com traumatismo craniano possa ser atendido única e exclusivamente
no Hospital Laura Vasconcelos, não precisando se deslocar para outra
cidade para fazer essa cirurgia. Para mim é um grande feito, o principal
grande feito com a abertura do Hospital Laura Vasconcelos em Bacabal.
É uma obra pela qual a população de Bacabal agradece muito. Realmente
tirou toda a demanda que nós tínhamos ali por cirurgias de urgência,
emergência e traumatologia. O Hospital Laura Vasconcelos veio agora
atender todas essas cirurgias com a autorização do governador para
criar o serviço de neurocirurgia em Bacabal. Nós muito nos alegramos,
Senhor Presidente, porque foi um pedido nosso, reivindicado pelos
médicos e pelo corpo clínico daquele hospital que tanto se traumatizava
em ver os pacientes naquela situação. Portanto, a gente fica muito
satisfeito e muito alegre mais uma vez pela sensibilidade do Governador
Flávio Dino de atender esse pedido. Senhor Presidente, Bacabal também
está recebendo obras de vultos importantes na infraestrutura de nossa
cidade. O Prefeito José Vieira, no primeiro ano de sua gestão, executou
28 quilômetros de asfalto com recursos próprios na nossa cidade. Isso
é uma obra relevante, atendendo à prioridade no centro da cidade, mas
você sabe que os municípios atravessam problemas financeiros e a
prefeitura, sozinha, era difícil, impossível realizar obras necessárias
para a infraestrutura da nossa cidade, mas essa parceria, a pedido
nosso, também ao governador do Estado, para que ele pudesse viabilizar
asfalto para nossa cidade, então muito nós agradecemos. Bacabal
também fica muito grata porque a nossa cidade realmente está há mais
de 10 anos abandonada na sua infraestrutura e agora o Governador
Flávio Dino autorizou e já está executando a obra da Avenida João
Alberto, que é a principal entrada da nossa cidade. Quem vem de Santa
Inês, quem vem de Lago da Pedra vindo para Bacabal é a principal
entrada. É uma obra tão importante,  porque não só atende a entrada da
cidade, mas é também uma avenida que é importante para o desporto
e lazer da nossa cidade, onde as pessoas fazem sua caminhada, fazem
a prática de esporte. E os eventos esportivos da nossa cidade são
executados lá. E a prefeitura municipal, por meio do serviço de
iluminação pública, também vai revitalizar toda a parte elétrica da
avenida, transformando aquela avenida num centro importante da nossa
cidade. Então, a Prefeitura em parceria com o Governo do Estado.
Inicialmente era simplesmente uma operação tapa buraco. Mas no
começo das obras, eu liguei para o Governador. O Governador foi
sensível à situação e estendeu esse serviço. Então hoje não é somente
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uma operação tapa buraco, mas é o recapeamento completo daquela
avenida com o serviço que vai ser feito nos parques esportivos que
tem nessa avenida. E também, Senhor Presidente, a energia, a parte
elétrica da avenida toda recuperada em LED. Não tenho dúvida nenhuma
de que ali vai se tornar também um centro esportivo e também um
centro turístico, onde as pessoas poderão ir visitar uma avenida ali.
Sem contar que é uma avenida que abriga quatro instituições de
faculdades. Naquela avenida está a UEMA, está a UFMA e está o
IFMA. Então é uma avenida extremamente importante para os
estudantes da nossa cidade. Então, mais uma vez, ficamos gratos ao
Governador pela sensibilidade de ele entender que é uma avenida
superimportante para nossa cidade. E essa semana foi recheada de
boas notícias para nossa cidade. A outra boa notícia é que também
começou agora a reforma do CAIC, que também ao Secretário de
Educação do Estado nós reivindicamos aquela obra. É um colégio que
está fechado há mais de 10 anos. Completamente abandonado, sendo
ali utilizado por pessoas que usam drogas. Mas, graças a Deus, pela
sensibilidade do nosso Secretário Felipe Camarão e do Governador
Flávio Dino também, já começaram aquelas obras no nosso município.
Que importância! Uma reforma que irá custar R$ 3,5 milhões. Uma
reforma grande, profunda de revitalização daquele centro de ensino e
ali irá ser transformada na primeira Escola de Tempo de Integral do
nosso município. Mais uma grande obra para nossa cidade. Por isso
agradecemos a parceria do Governo do Estado, que tem vislumbrado
na nossa cidade uma região extremamente importante para o Médio
Mearim. É sem duvida nenhuma a maior cidade do Médio Mearim e
aquela que alavanca a economia daquela região. Portanto, Senhor
Presidente, ainda não parou por aí. Nós também fomos contemplados
com a autorização do curso de Medicina para Bacabal, uma grande
vitória. Na quarta-feira passada, estivemos em Brasília em uma missão.
Eu e o vice-prefeito Florêncio Neto para a defesa da nossa cidade. E ali
fomos conversar com o Ministro da Educação. Expomos a ele, levamos
um relatório de 274 páginas, mostrando toda a importância que esse
curso tem para nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, de que a nossa
cidade estava apta a receber este curso. Mais uma vez queremos
parabenizar a Prefeitura de Bacabal, a Secretaria de Saúde de Bacabal,
porque a Secretária Janiele fez um trabalho brilhante na defesa do
município, assim nós atingimos, assim conseguimos convencer o
Ministério da Educação no sentido de eles autorizarem esse curso. E
esse curso foi autorizado. E temos também a parceria da faculdade
FEBAC, da nossa cidade, que tem expertise, que nos ajudou nesse
relatório, que contribuiu e muito. Queremos agradecer a FEBAC, aqui
de público, porque ela contribuiu, e muito, com a Secretaria de Saúde
do Município para que essa defesa fosse feita a contento e que
pudéssemos ali ser aprovados com o curso de Medicina. Então, mais
uma vez, Bacabal mostra que mudou, mais uma vez a áurea de Bacabal
mudou. Aquela baixa autoestima que o nosso município tinha, agora
começou a entrar em um círculo virtuoso de que o progresso está
chegando à maior cidade do Médio Mearim e agradecemos a Deus,
agradecemos ao Governo do Estado e agradecemos ao Zé Vieira, porque
tem conduzido com brilhantismo aquela cidade. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, alguém mais gostaria
de se inscrever no Pequeno Expediente? Suspendo a sessão, por cinco
minutos, até que algum deputado se inscreva.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Júnior Verde,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente, Exmos.
Senhores e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão pela TV Assembleia,

rádio, dos meios de comunicação desta Casa, a todos um bom dia.
Senhor Presidente, só fazer alguns registros, que tivemos a
oportunidade, como sempre o fazemos todo final de semana
percorrendo municípios maranhenses. Dessa vez, nós tivemos a
oportunidade de participar de algumas agendas positivas, no município
de Caxias. Caxias sendo recepcionado pelo coordenador de juventude,
Análio Júnior, que faz um grande trabalho à frente dessa pasta como
Coordenador de Juventude, inclusive eu tenho uma demanda aqui,
encaminhando já por indicação ao prefeito Fábio Gentil que transforme
a coordenação de juventude em Secretaria de Juventude. Nós
precisamos pensar na sociedade que queremos e para isso é importante
que possamos fazer a sociedade hoje no presente formalizar iniciativas
que permitam desenvolver ações direcionadas para a juventude. Uma
Secretaria muito importante, por isso que eu pedi aqui, logo no início
do nosso mandato, que transformasse a Secretaria Extraordinária da
Juventude em secretaria de fato e de direito a do estado. Porque assim,
nós até serviríamos de modelo para os municípios maranhenses porque
é importante pensar na juventude, pensar nas políticas de investimento,
tanto para o esporte, para a cultura, para o lazer e, enfim, buscar
realmente iniciativas que possam atender aos anseios da nossa juventude
maranhense. E foi assim que fomos recepcionados, mais uma vez, em
Caxias, pelo coordenador, por times de vôlei, de basquete, de handball
e sempre temos a oportunidade de ouvir e inclusive temos uma iniciativa
protocolada ao Governo do Estado, uma emenda individual para algo
chamado “Nocaute contra as drogas”. Um “Nocaute contra as drogas”,
uma iniciativa da coordenação de juventude e do secretário e toda a sua
equipe e só nos demandou uma emenda e nós atendemos uma emenda
individual para fazer um grande evento que envolva vôlei, futsal, futebol
de campo, artes marciais e todas as modalidades esportivas, como se
fosse ali uma grande Olimpíada, no município de Caxias, e estamos
com várias formalizações. Por isso, que eu quero agradecer aqui a
recepção da juventude de Caxias, como também, Senhor Presidente, de
Caxias nós tivemos a oportunidade de ir ao município de  Codó,  lá
dialogando com a representação sindical daquele  município.   Eu quero
agradecer também ao líder sindical Bobô que ele nos recebeu com toda
a sua equipe de trabalho, também no município tivemos a oportunidade
de estar ali, no município de Coroatá. Em Coroatá, ali sendo
recepcionado também por lideranças, o Riba Maia, Professor Celso.
Riba Maia, que foi vereador, líder do governo, e que ali nos acolheu no
sentido de dialogarmos, buscarmos realmente interagir pelas melhorias
sociais do município de Coroatá, além de também estar presente no
município de Peritoró. Em Peritoró, senhoras e senhores, e aqui eu
quero chamar a atenção dos nobres parlamentares, nós temos uma
demanda importante. O Banco do Brasil está fechado, então, Senhor
Presidente, imagine, Vossa Excelência, o Banco do Brasil, o atendimento
lá é um caixa eletrônico, que está funcionando, não tem dinheiro
circulando no município, as pessoas saem do município para outros
municípios, eu vou até especificamente falar com mais propriedade
dessa iniciativa, mas fazendo referência à agenda do final de semana, eu
tive a oportunidade de conversar com empresários e os empresários,
unanimemente, solicitaram, demandaram, foi o caso inclusive da
Pretinha lá, que é uma empresária que pediu, que demandou essa
iniciativa e a senhora, que é comerciante, tem um material de construção
e  está sentindo realmente  na  economia  a falta  do dinheiro circulando
no município, como outros  que  estão sentindo. Nós vamos inclusive
propor aqui uma agenda na Superintendência do Banco do Brasil para
o superintendente executar a liberação da agenda e colocar dinheiro.
Cabe a nós enquanto Estado dar e prover as necessidades da segurança
pública. Os municípios maranhenses não podem ficar sem agências
bancárias. Nós vamos ter um aparte de forma especial falando mais
uma vez sobre esse assunto, mas a princípio eu quero destacar essa
agenda nos municípios de Caxias, Codó, Coroatá, Peritoró e São
Francisco do Maranhão. Tivemos a oportunidade também de estar em
São Francisco do Maranhão com numa agenda com trabalhadores do
segmento da pesca e da aquicultura. Então, uma agenda muito positiva
ali sendo recepcionados por dezenas de pescadores, aquicultores que



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2018 7
buscam os seus direitos, a garantia dos seus direitos como nós sempre
fazemos porque nós estamos sempre com essa preocupação também
com todos os segmentos sociais que têm a nossa defesa, mas de forma
muito especial o setor da pesca e aquicultura tem o nosso apreço
também porque nós temos feito de tudo para garantir direitos a esses
trabalhadores. Agradeço também ao presidente da Colônia de
Pescadores, Anselmo, que também nos recebeu naquela ocasião. É o
que nós queremos, Senhor Presidente, sempre defender causas legítimas
deste estado, por isso temos andado muito, temos percorrido os
municípios, conhecendo a realidade, vendo os seus problemas, buscando
as iniciativas necessárias para o fortalecimento social. A nossa luta vai
ser incansável com as bênçãos de Deus e com a aquiescência do povo
maranhense. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Braide, por cinco
minutos, sem apartes. Permutando, Deputado Edivaldo Holanda, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, Comitê de Imprensa. Presidente Deputado Othelino, ações na
área de saúde, assistência social, oficinas, palestras e atividades de
lazer e embelezamento foram levadas neste ultimo sábado, dia 10, pela
Prefeitura de São Luís aos moradores da Vila Brasil. Como não podia
deixar de ser, também a moradores de toda a região, de todo o entorno
daquele bairro, durante a culminância do Programa Todos Por São Luís
realizado pela gestão do Prefeito Edivaldo. Cerca de dez mil pessoas
foram contempladas com os serviços ao longo da semana no bairro e
em áreas vizinhas. Este é um programa que definitivamente, Senhor
Presidente, deu certo. Todos por São Luís é um programa elogiado
pela comunidade, pela sociedade, pelos moradores de todo os bairros
e de todas as comunidades da nossa capital. É um trabalho que leva
alento à população no instante em que governo se integra definitivamente
com as pessoas carentes, necessitadas de ação social na área da saúde,
infraestrutura. Enfim, um trabalho completo que a população recebe
em determinado bairro, com outros bairros que se integram, para receber
benefícios do governo municipal. O programa é uma ação inovadora da
gestão do Prefeito Edivaldo, por meio do qual o município tem levado
para mais perto da população serviços nas mais diversas áreas e
diferentes Secretarias. Eu pude presenciar, sábado passado, na Vila
Brasil, precisamente na Igreja Batista Ágape do Apóstolo Jesus, que
sediou aquele evento, a ocorrência para receber os benefícios ali
oferecidos, tanto durante a semana como, principalmente, na
culminância daquele trabalho. A ação incluiu a oferta de serviços básicos
na área da saúde com o teste de glicemia, aferição de pressa, aplicação
de flúor, consultas de enfermagem, avaliação e orientação nutricional,
além de consultas especializadas nas áreas de clínica geral, ginecologia,
odontologia, pediatria, oftalmologia, ortopedia e fisioterapia. E também
foram oferecidos, entre outros serviços de saúde, exames preventivos,
laboratoriais e de imagem, com encaminhamentos para consultas
especializadas. Durante a ação também foram realizadas palestras em
atenção à saúde e vacinação humana e de animal. A senhora Ana Carolina
levou o seu animal de estimação e disse o seguinte: “ainda não tinha
vacinado, então quando soube que aqui teria vacina aproveitei a
oportunidade”. São serviços que levam oportunidade a quem necessita.
Está de parabéns a coordenadora desse trabalho que é a jovem primeira-
dama do município Camila Holanda, por esse trabalho que ela desenvolve
com tanto carinho e com tanto amor. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

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

deputadas, imprensa, galeria. Eu quero, Senhor Presidente, registrar a
presença, no Plenário desta Casa, o senhor Marcone Chaves Lima,
Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do
Maranhão – ADEPOL; o delegado Melônio, o senhor Elton John,
Presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão –
SINPOL; e outros que representam a categoria. Senhores e senhoras
deputados, foi publicado no Diário de ontem, desta Casa, o substitutivo
ao Projeto de Lei n.º 365/2017. Esse substitutivo foi encaminhado
pelo Governador do Estado após inúmeras críticas que foram feitas ao
Projeto de Lei na forma original como chegou a esta Casa. Houve uma
audiência pública com todos os representantes das categorias da Polícia
Civil onde foi amplamente discutido esse projeto. E diante dessa
situação, foi retirado de pauta o referido Projeto de Lei n.º 365/2017
para que o Governo do Estado pudesse encaminhar as novas sugestões,
corrigindo os erros, inclusive erros de redação que constavam no Projeto
n.º 365/2017, mas também para corrigir injustiças que foram feitas
quando do encaminhamento do PL n.º 365/2017. Só, senhoras e senhores,
que essa emenda, encaminhada pelo Governador Flávio Dino a esta
Casa, saiu pior que o soneto e explico a V. Exas. Primeiro porque para
a nomeação do delegado-geral, o governador simplesmente retira parte
do texto que estava no Estatuto de Polícia Civil quando falava da
necessidade da hierarquia de ter ou um tempo mínimo de 08 anos,
como estava no Estatuto da Polícia Civil, ou de que o delegado-geral
seja da classe especial. Isso é óbvio, o cargo de delegado-geral pressupõe
experiência, pressupõe o trato na questão administrativa e ninguém
melhor do que aquele que já ingressou há mais tempo nos quadros da
Polícia Civil como delegado para poder exercer esse cargo. Mas o
governador acha que não, que ele pode tirar qualquer um da cartola e
colocar como delegado-geral se for aprovada essa emenda da forma
como ele mandou. Mas o mais grave, senhoras e senhores, o artigo 11
do Estatuto da Polícia Civil, que trata do Conselho da Polícia Civil, o
governador do Estado simplesmente fez o que ele não teve coragem de
fazer nem no projeto original do PL n.º 365/2017. No projeto original
ele dava uma de ‘João sem braço’, ele deixava os representantes das
categorias da Polícia Civil no Conselho, mas criava uma Diretoria
Colegiada da Polícia Civil que assumia todas as funções do Conselho
de Polícia Civil. Agora, ele não se fez de rogado, ele simplesmente
esqueceu a diretoria colegiada da Polícia Civil e retirou do Conselho de
Polícia Civil, senhoras e senhores, todos aqueles que estão ao longo
dos anos representando a categoria no Conselho de Polícia Civil. O
que foi que Governador retirou do Conselho de Polícia Civil? O
presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do
Maranhão – ADEPOL; o presidente da Associação de Servidores
Policiais Civis do Estado do Maranhão – ASPCEMA; o presidente do
Sindicato de Polícia Civil do Estado do Maranhão – SINPOL; o
presidente da Associação dos Peritos Criminais do Estado do Maranhão
– APOTEC. E aí a pergunta que fica, senhoras e senhores, qual é a
alergia que o Governador Flávio Dino tem de discussão em relação aos
conselhos? Porque, desde que eu sou deputado, aqui neste mandato,
todas as alterações que tiveram nos conselhos por parte do Governador
Flávio Dino foi no sentido de retirar representantes de categorias,
nunca de ampliar e é por isso que nós estávamos discutindo na CCJ o
Conselho Estadual do Esporte, onde o Governador retirou o
representante da pessoa com deficiência, o representante da imprensa
esportiva, um representante do futebol amador do Maranhão. Senhoras
e Senhores, onde é que nós vamos parar com esse modelo adotado pelo
Governador Flávio Dino de realmente aparelhar os conselhos que
deveriam servir, como o próprio nome está dizendo, para aconselhar o
Governador do Estado? Mas não, o Governador só deixou com esse
substitutivo 10 membros, todos, senhoras e senhores, todos de cargos
em confiança nomeados por ele. Portanto, não é um conselho para
aconselhar o governador do Estado, é um conselho só para dizer amém,
dizer aquilo que o governador realmente quer ouvir e essa é uma
característica muito forte do governador Flávio Dino, aqueles que têm
a coragem de dizer a verdade a ele, o que ele faz? Ele tira. Simplesmente,
ele tira para poder não ser contrariado, para poder não ter o debate. O
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engraçado é de um governador que antes de eleger pregava uma
caminhada pelo Maranhão, que se chamava Diálogos pelo Maranhão,
mas depois que se elegeu o que ele implanta é a lei da mordaça, ninguém,
nem aqueles que foram eleitos pela sua categoria para defender os seus
direitos e representar a luta estão sendo retirados dos conselhos. Onde
é que nós vamos chegar? Eu só espero que Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão não sirva para enterrar os conselhos de classe do
Estado do Maranhão. Por isso, senhoras e senhores deputados, que
nós apresentaremos uma emenda, não emenda de autoria do deputado
Eduardo Braide, mas uma emenda que foi sugerida por todos os
representantes de classe quando nós realizamos a audiência pública,
porque nós não podemos permitir um absurdo desse. Senhoras e
senhores, eu digo com muita tranquilidade a vocês, a Polícia Civil do
Estado do Maranhão vive tempos sombrios sob o comando do
governador Flávio Dino. Por que o governador quer desmontar o
Conselho de Polícia Civil. E aí, senhoras e senhores, eu peço e aguardo
o pronunciamento de alguém que fale aqui por que estão sendo retirados
do Conselho de Polícia Civil essas entidades que eu disse a vocês: a
Associação dos Delegados, a Associação dos Peritos Criminais do
Estado, a Associação dos Servidores da Polícia Civil, o Sindicato da
Polícia Civil. Qual é o medo? E com um detalhe que quero lembrar a V.
Ex.ªs, eles são membros minoritários na composição do conselho, ou
seja, o governo naturalmente já tem a maioria para decidir e aprovar
tudo aquilo que tem, agora não querer ouvir a verdade, não querer ter o
debate em relação ao Conselho de Polícia Civil? Aí, senhoras e senhores,
vocês vão me desculpar, mas não tem outro nome para isso que não
seja a ditadura e eu tenho certeza de que a Assembleia do Maranhão
não vai trazer de volta a ditadura para dentro da Polícia Civil do Estado
do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - 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 imprensa,
senhores da galeria, obrigada pela presença acompanhando aqui o nosso
trabalho. Hoje, Senhor Presidente, eu tenho a satisfação de falar aqui
desta tribuna sobre o próximo final de semana, quando eu vou estar em
alguns municípios que eu represento, municípios que sempre confiaram
em mim, que me deram quatro mandatos. Eu estarei, neste final de
semana, visitando e em um deles recebendo título de cidadã e
acompanhando o nosso Senador Roberto Rocha que, por meio das
suas emendas parlamentares e também de recursos conseguidos do
governo federal, está entregando em muitos municípios do Maranhão
muitos benefícios que essa população tanto deseja, tanto espera e
tanto precisa. São máquinas agrícolas, são tratores, kits de irrigação
para os pequenos agricultores, kits de pescaria, estradas vicinais e
tantas e tantas coisas que o Senador Roberto Rocha está levando para
a população do Maranhão. Eu não acompanho o senador em todos os
municípios, eu acompanho naqueles que eu mais represento, naqueles
municípios onde, durante a campanha, eu conheci as necessidades.
Onde faltavam poços artesianos. Onde uma comunidade agrícola não
tinha como desenvolver, como trabalhar na sua terra. Aquelas
comunidades precisando de uma estrada vicinal para transportar os
seus produtos e tantas e tantas outras coisas. Porque quando nós
caminhamos o estado pedindo o apoio da nossa população, nós
terminamos conhecendo todas essas necessidades. E nós fazemos
compromissos, claro. Todos nós aqui fazemos compromissos. Nós
dizemos nesses municípios que a hora em que nós tivermos
oportunidade, Deputado Stênio, a gente leva aquele benefício que a
população precisa. E muitos aqui desta Casa, os deputados que fazem
parte da base do Governo, que tem a sorte de receber as emendas
parlamentares. E eu não posso deixar de parabenizar esses deputados,
porque são com essas emendas parlamentares que a gente consegue
levar esses benefícios. Nós não podemos, Deputada Valéria, Deputada

Francisca Primo, fazer um poço artesiano com o nosso recurso próprio.
Nós não temos dinheiro para isso. Nós não podemos construir escolas.
Nós não podemos fazer estradas. É por meio da emenda parlamentar,
que todos nós aqui temos direito. Infelizmente não é impositiva, por
isso o Governo não paga. Eu vejo o Governo Federal pagando as
Emendas parlamentares dos deputados federais, mesmo daqueles que
batem nele dia e noite, mas ele paga. E infelizmente aqui nós não temos
essa prerrogativa, porque a Casa ainda não resolveu votar a Emenda
Parlamentar Impositiva. Infelizmente, porque é com esse recurso que
é votado aqui no orçamento anual e que todos nós deveríamos ter o
direito, e infelizmente não temos. Mas graças às emendas do Senador
Roberto Rocha, nós estamos conseguindo levar para muitos municípios
aquilo que o povo precisa e merece. Eu não posso deixar, Senhor
Presidente, de agradecer aqui ao Senador Roberto Rocha por esses
compromissos realizados, por essa responsabilidade que ele tem como
Senador do Maranhão. Chegando a muitos lugares que muitas vezes o
Governo com todo o recurso do povo do Maranhão não chega. E está
lá o trabalho do Senador Roberto Rocha. E quero agradecer a este
Senador e dizer que estarei nesses municípios onde me comprometi
com o povo para levar esses benefícios e este final de semana estaremos
entregando muitos benefícios à essa população do nosso Estado.
Obrigada, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, a todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio e TV
Assembleia. Neste fim de semana, eu estive conversando, alguns, por
via telefone, e outros pelas redes sociais, com boa parte de uma
população muito carente do estado do Maranhão e que carece de uma
atenção muito grande por parte do governo estadual e do governo
federal. Trata-se das cidades do Sul do Maranhão, a região de Balsas,
que já vim algumas vezes aqui falando de rodovias do estado do
Maranhão, minha preocupação com o transporte de cargas, transporte
de grãos, transporte humano e por aí se vai fazendo um mapeamento
das rodovias do estado do Maranhão. Tenho essa preocupação porque
vi, na população de Alto Parnaíba e Tasso Fragoso, uma revolta em
comum, e com razão. Nós temos uma rodovia, MA-006, principalmente
no trecho que sai de Balsas até Alto Parnaíba, que é um dos maiores
polos de produção de grãos do estado do Maranhão, região essa que
faz parte do MATOPIBA, região referencial de grãos dos estados do
Tocantins, do Maranhão, do Piauí e da Bahia. Nós temos que ter o
discernimento em saber que atitude de um parlamentar, de um
governante é justamente alardear, se preocupar com aquilo que o povo
diz, o que o povo está achando. Porque só ele lá na sua cidadezinha que
vê a dificuldade de viver dignamente. Por isso, educação, saúde,
saneamento são coisas básicas dentro da cidade e as vias urbanas,
também dentro da cidade, têm um valor muito grande para essa
população. Mas, mais ainda, o que tem para essa população é o
deslocamento. Ninguém em sã consciência vai imaginar que essas
populações vivendo isoladas, ou cada vez que precisar sair de sua
cidade percorrer trajetos esburacados, muitas vezes arriscando vidas,
sua e dos seus familiares. Essa MA-006 é importante para o estado do
Maranhão, é importante para o Brasil, é importante para uma região
que tem essa produção de grãos cada vez mais elevada e que melhora o
PIB do nosso Estado, do nosso país. E melhora, e muito, a vantagem
do Maranhão de ter um desempenho na economia. São transportadas,
só nesse pequeno trecho lá, mais de um milhão de tonelada de grãos em
carretas bitrem, tritrem, todas elas carregadas fazendo com que a
estrada, muitas vezes, seja danificada rapidamente. Essa produção
vem parte do Estado do Maranhão e parte interligada também com o
Piauí. Nós temos Tarso Fragoso, Santa Filomena, Baixa Grande do
Viveiro e Ribeiro Gonçalves, do lado do Piauí e temos Alto Parnaíba e
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Tarso Fragoso, do Maranhão, todos esses municípios utilizando esse
trecho que chega até Balsas, Balsas, vamos até Peritoró, Peritoró a São
Luís, esse trecho é importante para o Maranhão. Eu disse outro dia
que tínhamos que repensar as estradas do Maranhão, principalmente
esses eixos rodoviários onde é importante cada vez mais o crescimento
da produção e importante cada vez mais o número de negócios que são
feitos por pequenos comerciantes, por grandes comerciantes, por
pequenos empresários. Nós temos que reconhecer que a produção de
grãos aumenta, a produção da agricultura familiar também aumenta, a
produção de negócios também aumenta, mas nossas estradas cada vez
mais padecem de não ter uma infraestrutura básica para que seja feito
o escoamento dessa produção e também os pequenos negócios. Eu vi
muitas das postagens de pessoas da comunidade de Tasso Fragoso, da
cidade de Tasso e de Alto Parnaíba revoltadíssimas porque não veem
nenhuma voz reclamando por eles, eu estou aqui não fazendo as vezes
só de deputado estadual, estou também fazendo as vezes daquela
população que não acredita mais, já não tem mais os olhos com
esperança de que sua estrada que liga a sua cidade, que liga a sua região,
decentemente, possa ser feita em curto prazo de tempo. Nós temos o
financiamento do BNDES que está sendo usado por várias rodovias.
Eu pedi ao Secretário Clayton Noleto que pudesse nos dar os trechos
que estão sendo feitos no Estado do Maranhão, trechos que podem ser
feitos ao longo dos próximos anos, eu reclamei aqui da estrada Urbano
Santos/Barreirinhas, muito, muito alardeado, eu tento todos os dias
fazer com que cheguem às mesas do nosso secretário essa vontade do
povo da nossa região de ter concluída essa estrada. Deputado Eduardo
Braide, uma estrada que poderia ser feita num curto prazo de tempo
leva uma vida para que a pessoa faça um movimento para que faça todo
um contorno para vir e para chegar à cidade de Barreirinhas. Eu tenho
aqui essa preocupação, eu vi nas postagens do pessoal de Tasso
Fragoso, do nosso “Tassinho”, lá no sul do Maranhão, cidade pequena
que muitas vezes as pessoas nem sabem onde fica, mas é importante
para o Estado do Maranhão, é uma das regiões mais ricas de produção
de grãos do Estado do Maranhão, onde tem uma comunidade, e eu digo
acolhedora, hospitaleira e, acima de tudo, uma comunidade que não vai
ficar calada nos próximos anos se essa estrada, se esse trecho de rodovia
não for concluído. Eles convivem todos os dias com estradas
esburacadas, com carretas passando a uma velocidade acima do normal
para que cheguem ao Porto do Itaqui, no tempo determinado, para que
sejam descarregados, eles convivem e vivem todos os dias com essa
demora no trajeto, 140 e poucos quilômetros que poderiam ser feitos
em curto prazo de tempo, levam-se horas e horas para que sejam
feitos, muito se reclamou. Eu quero aqui deixar o meu sentimento por
essa comunidade, por essa região, por essas cidades do Estado do
Maranhão que hoje sofrem com a falta de uma estrada adequada, de
uma rodovia adequada para que se chegue aos principais centros
urbanos como Balsas, como Imperatriz, como São Luís, e da dificuldade
que essas comunidades estão passando. Eu vou fazer ao Secretário
Clayton Noleto um ofício no sentido de pedir pelo menos que se tenha
um paliativo até que se possa fazer a conclusão definitiva. Essa é a
região do sul do Maranhão, região produtora do Maranhão, do Piauí e
do Tocantins. Nós não podemos ficar ignorando essas comunidades
como se elas não fizessem parte do estado do Maranhão e do progresso
do estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é
para falar um pouco da nossa ida à região do Médio Mearim, mais
precisamente às cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, visitando as
nossas bases. Estivemos no município de Porção de Pedras onde foi
realizado um grande rally. Eu quero agradecer pelo convite e parabenizar
todos os idealizadores daquele grande rally onde hoje, neste momento

de cheias, as águas estão aí valorizando todo o esporte e uma cultura
daquela região. Esses momentos de chuvas muitas pessoas aproveitam
os seus fins semanas para realmente passear entre toda a zona rural e
a gente vê realmente o empenho em torno de um esporte que hoje gera
emprego e renda para toda aquela comunidade. Saindo de lá, Senhor
Presidente, estivemos também na cidade de Igarapé Grande onde nós
estivemos com um grande líder político daquela cidade, o ex-prefeito
Breado, com quem nós fomos tratar de toda problemática do município
de Igarapé Grande, ver como nós podemos ajudar aquele município,
porque nós sabemos das dificuldades que esses mesmos estão passando
e nós não torcemos contra o pior, mas pelo melhor e queremos ajudar,
nos empenhar para também dar qualidade de vida àquele povo. Saindo
dali, Senhor Presidente, nós fomos visitar o Povoado Barraquinha, no
município de Lago dos Rodrigues, onde nós fiscalizando uma obra do
governo do estado do Maranhão. Desde já quero agradecer ao
Governador Flávio Dino pelo grande empenho em tempo recorde,
quando aconteceu o corte daquela estrada que liga Pedreiras a Lago da
Pedra, que é a MA-119. A SINFRA e a empresa que dá a manutenção
àquela estrada chegaram muito rápido, solucionando o problema daquela
comunidade, diminuindo e amenizando os transtornos que aquela
população estava passando com o problema das águas. Nós sabemos
que, em todo Brasil, está acontecendo um fenômeno que é a La Niña
que realmente são grandes densidades de água que vem caindo em todo
o estado do Maranhão. E lá, Senhor Presidente, nós in loco
acompanhamos, a empresa já colocou os pré-moldados tubulares que
são alicerces, são estruturas de três metros de comprimento para dar
maior vazão àquela água, evitando as cheias, as enchentes, para que a
população não perca seus eletrodomésticos. E foi muito importante.
Estivemos também com o encarregado da empresa que faz a conservação
de todas aquelas estradas, Deputado Fábio Braga, acompanhando o
trabalho. E em vários pontos das estradas, tanto na 119, como na MA
que liga Independência a Pedreiras, como também da MA que liga
Pedreiras a Joselândia, nós tivemos as informações e acompanhamos
que foi feito um serviço paliativo para que, no momento em que as
chuvas cessarem, poder fazer a reconstrução daquelas partes rodoviárias
que foram comidas pela erosão, Deputada Graça Paz. E é muito
importante o parlamentar sair do seu gabinete, sair do plenário para
que possa visitar as obras do Governo do Estado, constatar o serviço
do Governo do Estado e trazer as informações em tempo real para esta
Casa. Eu quero aqui também aproveitar o momento, porque desde a
época em que eu fui vice-prefeito da cidade de Trizidela do Vale eu
venho lutando pela MA-247, que liga Trizidela do Vale a São Luís
Gonzaga. É uma MA que pode se dizer que já tem até no mapa como
se fosse asfaltada. E lá nunca caiu asfalto. E aí eu quero aqui pedir para
o nosso Governador Flávio Dino, Deputado Edivaldo Holanda, que
ele possa realmente asfaltar essa estrada, porque vai trazer um
progresso gigantesco para aquelas cidades. Vai interligar duas princesas
do Mearim, Pedreiras e Bacabal. E vai melhorar tanto agricultura, o
acesso dos alunos, que estão lá hoje sem trafegabilidade nos ônibus
escolares. Porque está realmente a situação muito ruim em decorrência
das águas. Mas eu tenho certeza e acredito que o nosso Governador
Flávio Dino vai olhar para essa estrada com carinho e vai asfaltar essa
estrada. São essas minhas palavras, Senhor Presidente. Muito obrigado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ficam transferidos para a sessão de amanhã, para o Pequeno
Expediente de amanhã, os Deputados Wellington do Curso, Bira do
Pindaré e Marco Aurélio.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, levando em consideração e até em respeito à presença do
presidente da ADEPOL, o senhor Marconi Chaves Lima, o presidente
do SINPOL, Elton John e outros representantes da categoria, já havia
o compromisso por parte de V. Exa. que essa matéria dos policiais
civis do projeto de lei nº 365/2017 não voltasse a pauta antes de ser
anunciada até com uma certa antecedência. Mas o pedido que faço a V.
Exa. é que no diário de ontem da Assembleia foi publicado um
substitutivo encaminhado pelo Governo do Estado. Eu pensei na
verdade que ele fosse encaminhar uma nova mensagem com um novo
projeto, mas veio em forma de substitutivo. E esse substitutivo, como
eu disse há pouco da tribuna, ele retira do Conselho de Polícia Civil
todos os representantes de classe: a ADEPOL, o SINPOL, os técnicos,
servidores da Polícia Civil. Então o pedido que faço a V. Exa., enquanto
Presidente, é que essa matéria não entre na Ordem do Dia antes que
todos os deputados possam ter conhecimento desse substitutivo. Até
porque eu já conversei com vários deputados aqui no plenário e vários
são contra a retirada dos representantes de classe do Conselho de
Polícia Civil. É o pedido que faço a V. Exa. que essa matéria realmente
só venha a ser incluída de pauta quando avisado previamente e após
todos os deputados terem conhecimento do teor do substitutivo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Eduardo, esta matéria, eu fui informado pelo
Deputado Glalbert que haverá uma reunião extraordinária da CCJ
amanhã e ela será apreciada na CCJ. A partir do momento que ela já
estiver aprovada na CCJ, aí de imediato, eu já avisarei o momento em
que ela virá para a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Qual
matéria, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vossa Excelência não está se referindo...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Vossa Excelência confundiu. Ele está falando da Polícia Civil. A que
será apreciada amanhã é da Polícia Militar e de Bombeiros.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Mas essa matéria que V. Exa. está se referindo, da Polícia
Civil, não consta na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - É o alerta
que faço a V. Exa. até pelo compromisso que V. Exa. tem, como está
aprovado o Regime de Urgência, mas que ela não entre em pauta antes
que todos os Deputados conheçam o substitutivo. Estão retirando os
representantes de classe do Conselho da Polícia Civil.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, permita-me também...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Permita-me também informar que hoje, às 14h,
no Auditório Fernando Falcão, atendendo uma reivindicação do
Deputado Rogério Cafeteira, haverá uma audiência pública pela

Comissão de Obras e Serviços, a qual presido. Essa audiência é muito
importante porque trata de uma demanda de muitos moradores aqui de
São Luís em imóveis que foram vendidos pela empresa Cyrela, que
tem apresentado problemas. De modo que esta Casa terá uma
participação importante nessa discussão, nesse debate. Faço questão
de convidar todos os parlamentares a participarem, a imprensa, hoje
às 14h, no Fernando Falcão, e alertar ainda mais os deputados membros
da Comissão. Eu, a deputada Ana do Gás, deputado Raimundo Cutrim,
deputado Fábio Braga, deputado Max Barros, deputado Vinícius Louro.
Importante a participação de todos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Marco Aurélio, confirmo a presença também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio, a Mesa está dando todo o apoio
para a audiência pública, que será realizada hoje, a partir das 14h.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel. E os deputados, que assim desejarem,
confirmem as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – A Oposição em
obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Bloco Independente, em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Enquanto os deputados e deputadas terminam de confirmar
suas presenças, Deputado Braide, V. Ex.ª solicitou que fosse avisado
com antecedência. Nós vamos colocar o Projeto de Lei, sob o qual V.
Ex.ª se referiu, na Ordem do Dia, de segunda-feira. Ele já está com a
urgência aprovada, mas vamos trilhar essa semana até para que todos
possam ter mais conhecimento, tendo em vista o substitutivo que
chegou ontem na Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, só o apelo que faço, é que realmente
eu já conversei inclusive com alguns deputados no Plenário, talvez
tenha esse indicativo de segunda e eu já agradeço a V. Ex.ª por externar
o dia, mas que não seja algo terminativo, porque a depender da análise
dos deputados em relação a retirada dos representantes das categorias,
pode até ser que mude o contexto...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sem dúvida, assim, a data fica marcada para a segunda-feira,
já tem o regime de urgência aprovado. Se houver alguma necessidade e
algum entendimento entre as lideranças, a gente pode reavaliar, mas tal
qual nós combinamos, todos já ficam avisados que estará na Ordem do
Dia, da próxima segunda-feira.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - De já, eu
agradeço a V. Ex.ª pelo cumprimento do acordo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, não há quórum regimental para apreciar.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,

22.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Bira, só um instante, não há quórum para deliberar
sobre a PEC, nós daremos prosseguimento às análises dos outros
projetos. Medida Provisória n.º 269/2018, de autoria do Poder
Executivo, que altera a Lei n.º 9.860. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Lei n.º 053/2017, de autoria do deputado
Rafael Leitoa. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de
Lei n.º 240/2017, de autoria do deputado Bira do Pindaré. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 261/2017, de autoria
do deputado Rafael Leitoa. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto
de Lei n.º 143/2017, de autoria do deputado Glalbert Cutrim. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno a matéria. Projeto de Decreto
Legislativo n.º 008/2017, de autoria da deputada Valéria Macedo. (lê).
Em discussão. Em votação. A deputada Valéria Macedo está inscrita
para discutir, por dez minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, todos que nos
assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, na conformidade
dos Artigos 181, 182 e 183 do Regimento Interno, e na condição de
autora do Projeto de Resolução n.º 008/2017, requeri minha inscrição
para expor alguns aspectos do projeto para V. Ex.ªs. Antes de entrar no
mérito do presente projeto, Senhor Presidente, eu preciso dizer sobre
os seus antecedentes. Em 2012, eu apresentei este projeto a esta Casa,
ainda no meu primeiro mandato de deputada estadual. O projeto só foi
ao Diário em 2013, apresentei esse projeto de lei ordinária que objetiva
a alteração do nome do referido município de “Governador Edison
Lobão” para “Ribeirãozinho do Maranhão”, conforme o Projeto n.º
214/2013 em trâmite por esta Casa, pois, como conhecedora do
município de minha região, eu sei que esse é o desejo da população de
Ribeirãozinho. Registro que não há nenhuma motivação, Senhor
Presidente, de ordem pessoal contra o eminente Senador Edison Lobão,
aliás, reconheço os seus méritos como agente político no Estado, mas,
em meu ver, há vários óbices intransponíveis para que o referido
município continue a se chamar “Governador Edison Lobão”. O
primeiro deles, senhores, é que o nome original, “Ribeirãozinho”, e
isso é decorrente da definição geográfica, pois se trata da região rica em
recursos hídricos, riachos e veios d’água, além de antecedentes históricos
mais remotos. Em segundo lugar, a Constituição Federal proíbe a
existência de municípios com nomes de pessoas vivas, por mais
importantes que elas sejam e por mais méritos que elas tenham, como
é o caso do eminente Senador Edison Lobão. Em terceiro lugar, há uma
ação movida pelo Ministério Público Federal para mudar o nome do
município, a Justiça Federal julgou procedente a ação do Ministério
Público sobre o fundamento que não podia um município ter o nome
de uma pessoa viva, pois isso encontra óbice na Constituição Federal.
Por isso, ainda em 2012, mas só publicado no diário de 2013, apresentei
o projeto de alteração da redação da Lei n° 6.194, de 1995, propondo
o nome original “Ribeirãozinho”, acrescido de “do Maranhão” em
razão de existir um município no Mato Grosso com o nome de
“Ribeirãozinho”. Esta Casa passou seis anos praticamente maturando
a questão e nesse tempo alterou a Constituição com a Emenda
Constitucional nº 072/15, para regular a possibilidade de mudança de
municípios. As novas regras dispostas na Constituição Estadual,
especialmente no Artigo nº 144-A, dizem que “a denominação do
município poderá ser alterada por lei estadual observando os seguintes
requisitos prévios: 1 – Resolução da Câmara Municipal aprovada por

no mínimo 2/3 dos seus membros e encaminhada à Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa. Segundo, a aprovação da população interessada,
mediante plebiscito solicitado pela Assembleia Legislativa ao Tribunal
Regional Eleitoral, com a manifestação favorável de, no mínimo, mais
da metade dos votos válidos dos eleitores que comparecerem à votação.
Terceiro, informação do órgão técnico competente sobre a existência
do Topônimo correlato no estado ou em outra unidade da Federação.
Parágrafo único: Sendo O resultado do plebiscito favorável, o órgão
competente para A realização do plebiscito encaminhará À Assembleia
legislativa para A elaboração da lei estadual mencionada no caput. Com
a nova regra, senhores, e para viabilizar o meu projeto de 2013,
apresentei o projeto de resolução 008/2017, o qual recebeu Parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça e hoje será votado
por esta Casa. Informo as V. Ex.ª que os requisitos da nossa Constituição
se encontram presentes e por isso se faz necessário autorizar o
plebiscito, para que, após isso, meu projeto possa ser aprovado e,
finalmente, alterado o nome do município de Governador Edson Lobão
para Ribeirãozinho do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputada Valéria, quando puder me conceda um aparte, por gentileza,
Deputado Marco Aurélio.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Sim,
Deputado, já lhe concedo. O poder legislativo municipal já se
manifestou, senhores deputados, agora falta este poder legislativo
autorizar a consulta plebiscitária, possibilitando a consulta formal à
população daquele município. Eis a razão do presente projeto que vai
ser agora votado por V. Exas. Afirmo, por outro lado, que não há
vedação na Constituição Federal, Deputada Graça, e nem na
Jurisprudência dos Tribunais superiores para a alteração dos nomes
de municípios. O debate que há é um debate jurídico em relação à
questão de alteração de limites territoriais, como ocorre atualmente
com o plebiscito de minha autoria aprovado aqui nesta Casa, inclusive,
sobre os limites dos municípios de Senador La Rocque, João Lisboa e
Buritirana. Questão esta, senhores, que ainda não foi resolvida
plenamente e que não fora realizada a consulta plebiscitária, pois
considero, senhores, e acho que todos nós devemos considerar que a
principal voz a ser ouvida é a voz do povo. É a voz do poder, de quem
realmente emana o poder. E por isso que venho a esta tribuna solicitar
mais uma vez a sensibilidade, o compromisso de todos vocês
parlamentares com esta causa. Há um sentimento muito forte de todos
os munícipes do município de Governador Edson Lobão pela mudança
do nome original que é Ribeirãozinho do Maranhão. Por toda a sua
história, por toda a evidência do seu nome que hoje tantos clamam e há
muitos anos vem pedindo a esta Casa que os deputados apresentassem
esse projeto. Por isso que nós pedimos que, nesse sistema que se
pretende ser democrático e em que a voz do povo que é a voz de Deus,
eu peço a V. Exas. os votos a favor da aprovação do nosso projeto para
a realização da consulta plebiscitária no município de Governador
Edson Lobão para a alteração do nome para Ribeirãozinho do
Maranhão. Deste modo, Senhor Presidente, encerro aqui a minha fala
acreditando que não haverá nenhuma contradição, deputado Marco
Aurélio, nessa votação de hoje, porque vamos ouvir a voz do povo.
Vamos ouvir o povo de Riberãozinho, vamos ouvir o que eles realmente
querem e é isso que estamos dando a eles, o poder que emana deles e é
o poder que nos dão aqui para representá-los. Sim, deputado Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Deputada Valéria, quero também ratificar a importância da
votação, nesta Casa, do Projeto de Decreto Legislativo de autoria de V.
Exa., iniciar parabenizando-a pela persistência e hoje essa matéria ser
apreciada. A cidade já tem um pertencimento com o nome de
Ribeirãozinho, a cidade que inclusive tem sido prejudicada do ponto
de vista legal em função de estar com o nome que não pode ter. E aí não
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é nenhuma perseguição política, é porque a lei diz que a pessoa viva
não pode dar nome a logradouros públicos. E esta Casa, que essa
matéria já tramita há um bom tempo, quero destacar a presença do
prefeito Geraldo Braga que esteve há poucos dias em reunião com o
presidente Othelino, também reforçando essa reivindicação para que a
matéria fosse colocada em pauta. E quero cumprimentar também,
presidente Othelino, V. Exa por estar trazendo. Eu tenho certeza que
há um pertencimento, a Câmara de Vereadores lá de Ribeirãozinho já
se manifestou, falta a Assembleia Legislativa se manifestar. É uma
matéria que é de natureza da própria Assembleia deliberar e creio que
hoje a gente vai dar um passo muito importante para que dê seguimento
e tenhamos o plebiscito e a cidade possa escolher o nome Ribeirãozinho,
que é o nome que define muito bem aquela região. Um nome que traz a
riqueza que a cidade tem, as belezas naturais e com certeza o povo
ficará feliz. Obrigado e parabéns.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
deputado Marco Aurélio. Mais uma vez, deputado, o senhor falou
muito bem, é o nome que identifica aquela cidade pelos seus recursos
hídricos, pela sua tradição, pela sua história e há um clamor muito
grande da população para que ela seja ouvida. Por isso, deste modo,
senhores e senhoras deputados, peço a todos que aprovem o presente
Projeto de Resolução autorizando a consulta plebiscitária. Acredito
que toda a população de Ribeirãozinho do Maranhão vai agradecer
muito a todos vocês por ouvirem, por darem a oportunidade de todos
eles escolherem o nome da sua própria cidade e estar dando oportunidade
também para que eles retornem ao nome original, que sempre foi o
desejo de todos eles. Muito obrigada, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Deputado Max registrou voto contrário, Deputada
Graça Paz, Deputada Andréa, Deputado Antônio Pereira e Deputado
Hemetério. Peço que registrem. Próximo projeto: Projeto de Resolução
Legislativa n.º 033/2017, de autoria da Mesa Diretora. (lê).  Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n.º 043/2017, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa n.º 047/2017, de autoria do Deputado Othelino
Neto. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 052/2017, de autoria do deputado Sousa
Neto. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, conferência de quórum, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e os deputados e as deputadas que
assim desejarem confirmem suas presenças. Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu faço um apelo aos colegas, o Deputado
Wellington insiste em tentar evitar essa decisão, esse prejuízo não é do
governo, esse prejuízo é da população maranhense. O CAR é uma
exigência hoje, Deputado Inácio, V. Exa. conhece muito bem isso, e tem
um prazo até o dia... É este ano o prazo. Todos os empreendimentos

da agricultura familiar terão que fazer o CAR e o Governo viabilizou o
empréstimo, um recurso a fundo perdido para garantir o financiamento
do CAR, isso é um prejuízo para a população maranhense, mais da
metade da população maranhense vive da atividade rural. Então, eu
faço um apelo para que os colegas possam viabilizar a aprovação desse
projeto porque ele é de importância para os trabalhadores rurais,
trabalhadores e trabalhadoras. A FETAEMA está empenhada nessa
questão, todos os sindicatos, é uma luta muito importante. Então, faço
um apelo para que a gente garanta essa votação que toda vez aqui está
sendo barrada, boicotada, impedida e o prejuízo não é do governo, o
prejuízo é da população. Então, eu faço este apelo aos colegas.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, Deputado Rafael Leitoa, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – O Deputado Bira insiste realmente há alguns dias já aprovar
o requerimento de urgência, mas creio que esse projeto já tramitou nas
quatro Sessões Legislativas e deve entrar em pauta na CCJ. Pedir ao
Deputado Bira que faça um requerimento ao presidente, o Deputado
Glalbert Cutrim, para que coloque na pauta da Sessão Extraordinária,
de amanhã, esse projeto que estabelece o empréstimo referente ao
CAR, que amanhã terá uma reunião extraordinária da CCJ, aprovando
na CCJ ela poderá vir a plenário, sem a necessidade de aprovarmos a
urgência.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Deputado
Rafael, eu já vou solicitar que seja incluso amanhã na reunião
extraordinária a análise desse projeto.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, os deputados que quiserem registrar a
presença, o painel ainda permanece liberado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento n.º 059/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho para CCJ para incluir
na pauta da sessão extraordinária de amanhã. Está incluído na Ordem
do Dia de amanhã o projeto. Obrigado pela informação, Deputado
Braide. Requerimento n.º 060/2018, de autoria da Deputada Nina Melo.
Deputada ausente. Requerimento n.º 061/2018, também da Deputada
Nina Melo. Ausente. Requerimento n.º 066/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde (lê). Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
067/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio. (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Incluído na Ordem do Dia de amanhã: Requerimento n.º 068/2018, de
autoria da Deputada Graça Paz. (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica
incluído na Ordem do Dia de amanhã, Deputada Graça. Requerimento
n.º 069/2018, de autoria do deputado Eduardo Braide. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Acerca desses projetos que nós aprovamos em
urgência hoje, já peço ao presidente da CCJ, Deputado Glalbert, que
inclua na pauta da sessão extraordinária de amanhã para que quando
chegue ao plenário já tenha um parecer, deputado Braide. Requerimento
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à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 075/2018, de autoria do
deputado Stênio Rezende. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de quarta-feira, 14 de março. Projeto de Lei nº 001/
2018; Projeto de Lei Complementar nº 021/2017; Projeto de Lei n.º
036/2018; Projeto de Resolução Legislativa nº 056/2017; e o
Requerimento n.º 081/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, a todos da galeria. Quero saudar a nossa querida
amiga Simone Limeira e suas amigas e amigos que são de Grajaú e estão
visitando hoje o plenário desta Casa. São todos bem-vindos, muito
bem-vindos. Eu faço hoje este pronunciamento - nem vou usar o tempo
todo do Grande Expediente - no sentido de convidá-los para amanhã
uma Sessão Solene nesta Casa, talvez até inédita neste formato. Nós
sabemos que as honrarias desta Casa, sejam os Títulos de Cidadão
Maranhense, sejam as Medalhas as mais diversas modalidades, são
feitas em solenidades para homenagear apenas uma pessoa, na maioria
das vezes é assim. E algumas personalidades que propus este
reconhecimento de Título de Cidadania e também da medalha Manoel
Beckman a gente acabou acumulando do ano de 2016, 2017 para deixar
que, em um momento, a gente fizesse uma homenagem muito especial,
muito importante. E eu faço questão de destacar, porque essas pessoas
são todas de Imperatriz. São todas pessoas que contribuem com a
nossa cidade de Imperatriz, com a nossa região Tocantina nas mais
diversas áreas, seja na segurança pública, seja na educação, seja com
atuação política, seja no setor da pecuária. E a gente, com muita
dedicação, apresentou esses Projetos de Resolução Legislativa e essas
proposições foram aprovadas por unanimidade em sessões anteriores
e até em anos anteriores, aqui nesta Casa. E nós preparamos um
momento muito especial e esse momento será amanhã, onde 06 pessoas
serão homenageadas, aqui no Plenário, em uma Sessão Solene, sendo
04 delas com o Título de Cidadão Maranhense. Amanhã, Deputado
Antônio Pereira, Deputado Léo Cunha, Deputada Valéria, nós que
vivenciamos a realidade da região mais de perto. Amanhã a professora
Dalva, que é gestora da Escola Caminho do Futuro em Imperatriz, lá
na Vila Nova, estará recebendo o Título de Cidadã Maranhense. A
professora Dalvanir, que é gestora-adjunta da Escola Tancredo Neves,
lá na Vila Redenção, em Imperatriz, pessoa que eu conheci no ano de
1999, que fui professor lá naquela escola e já percebi o amor que ela
tem pela educação e é mais do que justo reconhecermos esse trabalho,
essa história, essa dedicação. Professora Dalvanir estará recebendo o
Título de Cidadã Maranhense. O Ferrari, Armelindo Ferrari, que é
presidente do Sinrural e que tomou posse na última sexta-feira, uma
pessoa que atua há muitas décadas em Imperatriz e que tem sido
responsável pela profissionalização nessa área, por avançar em
tecnologias e tem ajudado muito a fortalecer esse ramo produtivo,
também será homenageado amanhã com o Título de Cidadão
Maranhense. Vereador de Imperatriz, professor Carlos Hermes, será
também um dos homenageados, meu companheiro de Partido, mas
acima de tudo companheiro de lutas, uma pessoa que tem toda uma
história de dedicação, muito combativo e Carlos Hermes será
homenageado amanhã com o Título de Cidadão Maranhense, aqui nesta
Casa. O tenente-coronel Cavalcante, ele que é gestor do Colégio Militar
Tiradentes em Imperatriz, que já tem uma história longa de contribuição
na Polícia Militar e hoje no ensino tem desenvolvido um excelente
trabalho a ponto de a instituição ser hoje premiada em diversas
modalidades no que se refere à melhoria do IDEB, no que se refere a
destaque de alunos, isso tem a sua contribuição e será reconhecida
nesta Casa. Coronel Edeilson Carvalho, que entrou na Polícia Militar

como soldado e hoje é coronel. Logicamente na metade do caminho
entrou pelo CFO e hoje é coronel da Polícia Militar. Foi comandante
dos dois Batalhões de Imperatriz, comandante de Policiamento de
Área e hoje é comandante do Policiamento Especializado, aqui em São
Luís, para todo o Maranhão. De modo que essas 06 pessoas serão
homenageadas amanhã em uma Sessão Solene, às 11h da manhã.
Portanto, peço de antemão a compreensão dos colegas que nos ajudem
a organizar esse tempo e que também participem nesse grande momento
que tem uma simbologia muito importante para Imperatriz, para a
região Tocantina e para todo o nosso Estado a partir do reconhecimento
desta Casa. Não sou eu quem faz a honraria, não sou eu quem define,
é esta Casa, é este Plenário e por isso o nosso respeito. Quero destacar
nesse mesmo sentido de fazer gestos cada vez mais com a cidade, com
a região, porque três projetos de lei, de minha autoria, foram aprovados
há algumas semanas, neste Plenário, que são projetos de lei que tornam
o SALIMP - Salão do Livro de Imperatriz; a FECOIMP - Feira do
Comércio e Indústria de Imperatriz e a EXPOIMP - Exposição
Agropecuária de Imperatriz, esses três eventos nós propusemos
projetos de lei e esta Casa aprovou para que eles se tornassem
Patrimônios Culturais e Imateriais do Maranhão, e é muito importante
porque há muito tempo a nossa cidade, a nossa região já reconhece
esses três eventos como patrimônio e agora a Assembleia passa a
reconhecer. Na sexta-feira retrasada, na inauguração da Praça da Bíblia,
em Imperatriz, o governador Flávio Dino sancionou essas três leis, lá
em Imperatriz, com os representantes dessas entidades do
SINRURAL, da Associação Comercial Industrial de Imperatriz, da
Academia Imperatrizenses de Letras e isso traz um significado muito
forte, porque reforça as condições de apoio do Governo, independente
de quem seja o governador, mas elevar a um nível de patrimônio cultural,
reforça cada vez mais a responsabilidade dos governos apoiarem,
porque é lei, é Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão, eventos
como a EXPOIMP, que vai fazer agora 50 anos, eventos como a
FECOIMP, o SALIMP, que já passam de 15 anos de atividades, que
reforça o turismo, que projetam a nossa região para todo o Estado e
para todo o país, eventos que estão hoje em calendários em nível de
Brasil com todo o destaque, promovendo cada vez mais a produção, a
produção seja ela é do ponto de vista do setor classista, como também
da produção cultural, de modo que é muito importante este
reconhecimento e os nossos gestos vão sempre no sentido de estar
cada vez mais valorizando a nossa capital Imperatriz, a nossa região
Tocantina, o nosso povo. Portanto, eu deixo mais uma vez o
agradecimento a esta Casa pelas votações desses projetos de lei e ao
Governador por ter sancionado e inclusive, em Imperatriz, e deixo
também o convite para que todos participem amanhã desta Sessão
Solene homenageando seis personalidades que têm uma contribuição
muito importante com a nossa região Tocantina, com a nossa Imperatriz,
nas mais diversas áreas de atuação. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, pela liderança do Bloco Unidos
pelo Maranhão, 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, hoje nós teremos
aqui uma audiência pública para tratar sobre o caso Cyrela, o
requerimento do deputado Rogério Cafeteira, uma audiência que será
presidida pelo deputado Marco Aurélio e que eu espero que possa ter
a adesão do máximo de colegas desta Casa, porque nós estamos diante
de uma situação que é realmente grave. A Cyrela é uma das maiores
empresas do ramo imobiliário do Brasil, dizem que está entre as cinco
maiores do País, é uma gigante da construção civil, e ela chegou aqui ao
Maranhão com toda pujança oferecendo empreendimentos imobiliários,
vendendo na planta, vendendo sonhos, e aí depois se colhe tempestade.
Hoje há um drama vivido por centenas ou milhares de famílias de
maranhenses, aqui mesmo em São Luís, em razão de uma série de
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empreendimentos que está com problemas gravíssimos que já é de
conhecimento público, já foram anunciados aí em várias matérias de
repercussão em todos os meios de comunicação do estado e já é objeto
de ações judiciais e de procedimentos do Ministério Público, mas
parece que nada disso está sendo capaz de fazer a Cyrela compreender
que ela precisa respeitar o cidadão maranhense. Este estado não pode
ser considerado como uma terra de muro baixo, é preciso que as empresas
que aqui se instalam e que são convidadas a vir investir e promover os
seus empreendimentos, mas é preciso que ela compreenda que aqui
existe um povo e um povo que exige respeito, que é o que não está
acontecendo nesse caso da Cyrela, de maneira que eu quero parabenizar
e cumprimentar o Deputado Rogério Cafeteira que antecipou o seu
pedido desta audiência pública e que nós vamos comparecer inclusive
ao debate. Quero desde já dizer que subscrevi aqui o requerimento que
é de iniciativa do Deputado Zé Inácio, um requerimento que propõe a
criação de uma CPI para o caso Cyrela, uma Comissão Parlamentar de
Inquérito. Ele é o autor do requerimento, Deputado Zé Inácio, e eu fui
o primeiro a assinar esse requerimento por entender que esse caso
exige uma investigação e uma ação de todos os órgãos. Nós temos que
unir nossas forças. A força do Ministério Público, do Poder Judiciário,
a força da Assembleia Legislativa, do governo do estado, das prefeituras,
de todos aqueles que representam de alguma forma o povo. O poder
público maranhense tem que se reunir nesse caso da Cyrela, porque
nós sabemos o poder que a Cyrela tem, mas ela não pode chegar aqui
e querer passar por cima de todo mundo, e este é um caso que une a
todos. Aqui não tem oposição nem situação. O caso da Cyrela é um
caso que unifica os maranhenses e, por essa razão, nós temos que agir,
porque outras empresas estão vindo. A MRV está no Maranhão,
também é uma poderosa da construção civil,  está aí abrindo
empreendimento em vários cantos da cidade. Então, é preciso que eles
saibam que o povo maranhense está unido, que o poder público
maranhense está vigilante e que não vai aceitar os desmandos de quem
quer que seja. Então, é preciso realmente haver uma reação à altura.
Nós temos que rever a nossa legislação porque, se tem furo na legislação,
nós temos que tapar esses buracos para que o poder público tenha
força necessária de fiscalizar na hora de conceder um habite-se, na hora
de conceder uma autorização do Corpo de Bombeiros. Tudo isso tem
que ser analisado para que a gente tenha a força de reagir e proteger o
nosso cidadão. Também me refiro ao Procon que já atuou nessa questão
e que certamente se mobiliza em torno desta causa, enfim, todos aqueles
que de alguma forma compreendem esta razão. Eu acho que é importante
a gente hoje comparecer a esta audiência a fim de reforçar esta luta que
eu considero uma luta necessária. Porque é uma luta que extrapola os
interesses particulares de cada morador que ali adquiriu seu
empreendimento, mas vai ao alcance de toda cidadania maranhense.
Por isso que eu fiz questão desse pronunciamento e dessa conclamação
para que a gente possa realmente barrar os desmandos da Cyrela em
relação aos cidadãos maranhenses. Senhor Presidente, muito obrigado
pela atenção. Eram essas minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Tempo dos Blocos: Bloco Parlamentar de
Oposição. Deputada Andréa. Deputada Andréa, por seis minutos,
com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Ontem eu fiz um pronunciamento denunciando as condições
de trabalho e as condições do hospital Carlos Macieira. Todo dia me
chegam denúncias novas dos hospitais do Maranhão, onde o Governo
tem administrado de forma muito precária, de forma muito desumana
com os pacientes. Hoje eu trago a essa tribuna sobre o hospital
Macrorregional de Coroatá, referência para 72 municípios maranhenses.
E ele não pode continuar sendo sucateado como demonstrado aqui
nessas fotos que os próprios pacientes indignados me mandaram. Eu
fico me perguntando onde é que esse Governo pensa que vai parar.

Não tem mais. Eu acho que nós denunciamos. Nós fazemos o nosso
papel e o Governo não toma uma providência, uma atitude. Está
deixando tudo se acabar. E acha que está fazendo algum mal para quem
comandou a Secretaria antes quando, na verdade, o mal que eles fazem
é para o próprio povo. Insumos no meio do hospital. Olhem o estado,
vejam o estado. Eu vou passar para os deputados depois o estado de
um leito e aqui fizeram uma janela de plástico. Esse é o estado das
cadeiras do hospital. Mato por todo lado podendo causar doenças. O
hospital está essa verdadeira esculhambação. Um hospital, como eu já
disse, anteriormente referência, está aqui nesse estado. Eu quero saber
se o Secretário Carlos Lula e se o Governador Flávio Dino acham isso
normal. Porque o que estão fazendo com esse hospital, que sempre foi
exemplo, e está dessa maneira. Então eu estarei solicitando, estou
fazendo uma denúncia ao Ministério Público, solicitando uma inspeção
imediata naquela unidade. Os coroataenses e todas as outras pessoas
que utilizam aquele hospital não podem continuar sofrendo com isso
tudo que está acontecendo. Já mudaram o perfil do hospital, os
procedimentos de alta complexidade estão todos desativados, as UTIs
sem os requisitos e protocolos de atendimento básico colocando em
risco a vida dos pacientes. Ou seja, falta tudo, falta medicamento,
material hospitalar, além do atraso, como já falei, isso acontece em
todas as Unidades de Saúde, atraso nos salários dos profissionais, dos
funcionários das unidades. Não tem recursos e o hospital se encontra
nessas condições deprimentes, porque isso é deprimente. O governo
jamais poderia deixar o hospital macrorregional de Coroatá ficar dessa
maneira. O que estão fazendo com o povo coroataense e todas as
outras pessoas que utilizam esse hospital é uma maldade muito grande.
O macrorregional de Coroatá, deputado Fábio Braga, como V. Exa. bem
sabe, é referência sim para 72 municípios maranhenses que não podem
continuar sofrendo os desmandos desse governo. Hoje ele só serve
para atendimento político, agendado pelos cabos eleitorais de Flávio
Dino, que direcionou o governo agora para cooptação de votos a
qualquer custo e esse é o resultado que se multiplica por todo o estado
do Maranhão. Isso não acontece só em Coroatá, isso acontece em todo
o Estado. Então, eu realmente estou fazendo essa denúncia para o
Ministério Público para que sejam tomadas medidas, para que vá
inspecionar e que tome alguma providência. Não é possível mais também
a justiça fechar os olhos para o que está acontecendo. Em primeiro
lugar é o povo, em primeiro lugar são as pessoas, em primeiro lugar
deve ser o sofrimento do cidadão maranhense. Por último lugar, em
último lugar tem que ser aquele que se elegeu à custa do povo
prometendo ao povo uma melhora de vida, uma melhora na qualidade
dos atendimentos de saúde, uma melhora nas escolas e o que vemos aí
é tudo muito pior do que encontrou. Porque Coroatá, o macrorregional
de Coroatá, deputado Wellington, era um exemplo e o que está sendo
feito hoje é criminoso. Eu espero realmente que o governador Flávio
Dino tome as medidas necessárias para que esse hospital volte a
funcionar, pelo menos com decência, para que o povo tenha dignidade
ali dentro. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington, por cinco minutos, pela
liderança do Bloco Independente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Amem uns aos outros
com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos
outros com respeito. Palavra de Deus, Romanos, capítulo 12, versículo
10, nosso pastor Othoniel Martins, pastor capelão aqui na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, a mensagem bíblica, a palavra de
Deus na manhã de hoje. Senhor Presidente, venho tratar de dois
assuntos, mas aproveitando o pronunciamento da deputada Andréa.
Deputada Andréa, na segunda-feira, a Comissão de Saúde desta Casa
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esteve na cidade de Pinheiro, por solicitação do Deputado Fernando
Furtado, já aproveito inclusive vou fazer a solicitação para que nós
possamos fazer uma visita de inspeção e fiscalização no hospital de
Coroatá. Então, pedir a V. Ex.ª, como já está com o tema, que a gente
possa tratar isso de forma conjunta e solicitar o Deputado Antônio
Pereira, que é o presidente da Comissão de Saúde desta Casa, que nós
possamos fazer uma visita à cidade de Coroatá, fazer uma visita ao
hospital na cidade de Coroatá. Senhor Presidente, dois outros temas
que eu preciso abordar na manhã de hoje, um deles foi a solicitação que
nós fizemos ao Governador Flávio Dino, para que possa aumentar a
ajuda de custo para o Curso de Formação de Soldados. Apresentamos
a proposta de lei onde temos a competência para fazer essa alteração.
Então apresentamos como um anteprojeto de lei, e encaminhamos ao
Governo do Estado, para dispor sobre a composição dos valores de
ajuda de custo ao aluno matriculado no Curso de Formação de Soldado
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então nós temos aqui a
solicitação que não é nossa, a solicitação de alunos e que estão fazendo
e que vão fazer o Curso de Formação de Soldados, bem como também
do Corpo de Bombeiros, soldado da Policia Militar e do Corpo de
Bombeiros, alterando e aumentando o soldo dos alunos do Curso de
Formação. E terceira e última, é chamar e convocar a todos para audiência
pública que será realizada hoje, a partir das 14h, no Plenário Fernando
Falcão, como já foi citado por outros deputados. Nós estivemos
verificando, in loco, verificamos no Toscana, verificamos no Jardins e
verificamos vários outros locais de construções da Cyrela, nós
contatamos as irregularidades, a verificação in loco das irregularidades
e o trabalho também exaustivo do Ministério Público e atuando em
defesa dos moradores dessa região. Nós temos condomínios em áreas
nobres e nós temos também condomínios em áreas populares, como
no caso do Vitória, na região da Forquilha. Então, hoje, uma Audiência
Pública, às 14h, pela Comissão de Obras desta Casa, e com participação,
com certeza, de muitos deputados e o convite também, em particular,
do Deputado Wellington, que temos feito um trabalho em conjunto e
em ação em defesa dos moradores. Então, hoje, às 14h, uma Audiência
Pública, já reforçando o convite para que todos os deputados possam
fazer parte, às 14h, no Plenário Fernando Falcão e, com certeza, teremos
uma grande participação popular dos moradores desses 05 condomínios
envolvendo a Cyrela, no Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Partido Verde. Deputado Edilázio. Ausente. Bloco
Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu vou usar
o tempo, Senhor Presidente, 5 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente em exercício Deputado Fábio Macedo,
senhoras deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa,
telespectadores da TV Assembleia, povo do estado do Maranhão.
Senhor Presidente, eu venho nesta manhã destacar o que acabou de
ocorrer no município de Coelho Neto, uma verdadeira revolução na
educação daquele município comandada pelo prefeito Américo,
inaugurando um serviço inédito no município que são salas de aula
climatizadas, salas de aula com ar condicionado, trazendo dignidade
para os estudantes de Coelho Neto. O prefeito está reconstruindo
aquele município com muita dificuldade, mas, sobretudo, com muita
competência e com muita honestidade. Tenho certeza absoluta de que
o prefeito Américo fará uma grande gestão, pois com apenas pouco
mais de um ano já demonstra isso quando ajusta a sua folha de
pagamento, quando paga em dias seus servidores e acerta quando investe
na educação. Ele traz como bandeira a educação, porque sem educação

nós não vamos desenvolver o nosso estado. Hoje o município de Coelho
Neto ganha a sua primeira escola com salas de aula com ar condicionado.
Agora pela manhã, já foi inaugurada a Escola José Barreto com 17 salas
de aula. Na parte da tarde, vai ser inaugurada a Escolinha Leãozinho
Sabido com 11 salas de aula, totalizando 28 salas de aula com ar
condicionado. Com certeza um ganho, um avanço para a educação de
Coelho Neto, com certeza absoluta isso vai trazer qualidade no
aprendizado, isso vai trazer qualidade para o professor que está em
sala de aula, porque nós temos essa experiência recente no município
de Timon onde a imensa maioria dos professores, dos alunos, dos pais
dos alunos aprova esses investimentos porque com certeza a
concentração do aluno melhora e o rendimento consequentemente
também melhora. Então, quero aqui parabenizar o prefeito Américo e
toda a sua equipe por esse grande feito. E não é só isso, Presidente
Fábio Macedo, ele hoje está inaugurando duas escolas e, na próxima
semana, inaugurará mais 03 escolas, em um total de 42 prédios que
estão sofrendo intervenções ou reformas no município de Coelho Neto,
ou seja, é uma revolução na infraestrutura educacional do município de
Coelho Neto que com certeza só quem vai ganhar é essa geração que
está precisando, necessitando dos serviços de educação. No ano
passado, nós levamos um serviço para lá também inédito que foi o
Aprova Coelho Neto, comandado pelo professor Luciano, porque
com certeza esse ano nós levaremos para lá novamente, para ajudar
essa juventude a entrar num curso superior, a entrar na faculdade e ter
ali o seu diploma de nível superior. Atrelado a isso, também
recentemente o município recebeu a visita de todo o staff do governo
do estado, incluindo a visita do Secretário Felipe Camarão que foi
iniciar a reforma da escola do estado que existe lá também, para que a
gente possa ter um ganho substancial tanto no ensino fundamental,
quanto no ensino médio e consequentemente no ensino superior. Quero
desejar boa sorte ao Prefeito Américo e conte sempre com o deputado
Rafael Leitoa. Estive, na semana passada, traçando algumas ações para
o ano de 2018, para que a gente possa fortalecer ainda mais a gestão do
prefeito Américo que com certeza conta com a base forte de vereadores
aliados para poder gerir aquele município que infelizmente teve muita
dificuldade, muitas e muitas obras inacabadas, muitos recursos que
não foram aplicados corretamente que estão na Justiça. Muito poderia
já ter sido feito, principalmente em relação quando se diz respeito às
creches que foram abandonadas, mas infelizmente Coelho Neto se
transformou num cemitério de obras inacabadas e o prefeito Américo
vem com muita responsabilidade resgatando o município de Coelho
Neto, devolvendo a dignidade para aquele povo e para aquela gente.
Tenho certeza absoluta que com trabalho, com seriedade e,
principalmente, honestidade, nós vamos ter um Coelho Neto muito
melhor. Então, Senhor Presidente, era esse o meu pronunciamento de
hoje. Parabenizando aqui o Prefeito Américo pela belíssima ação que
promoveu na manhã de hoje e que vai promover agora à tarde também
com uma escola inaugurada, climatizada e reformada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Independente, Deputado Max
Barros? 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 Sétima Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de março de dois mil e dezoito.
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Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior
Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Cabo
Campos, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Fernando
Furtado, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Paulo
Neto, Rigo Teles, Sérgio Frota e Vinícius Louro. O Presidente Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Edivaldo Holanda,
Júnior Verde, Bira do Pindaré e Sérgio Vieira. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que as inscrições dos Deputados Wellington do Curso e Zé Inácio
ficaram transferidos para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem
do Dia, determinando que fosse feita a verificação de “quórum”, a
pedido do Deputado Wellington do Curso. Nesse momento, os líderes
do Bloco Parlamentar de Oposição, do Bloco Parlamentar
Independente, PV e PEN declararam obstrução. Constatada a ausência
de quórum regimental, a matéria constante na Ordem do Dia foi
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento
Interno, foram incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
o Projeto de Decreto Legislativo nº 008/17, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo e o Requerimento nº 075/18, de autoria do Deputado
Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se
o Deputado Rogério Cafeteira. No tempo dos Blocos e Partidos, ouviu-
se a Deputada Andréa Murad falando pela Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição e o Deputado Zé Inácio falando pela Liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final
não houve oradores inscritos. 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, 13 de março de 2018.

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

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

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fernando Furtado, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Edson

Araújo, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Sérgio Vieira e Stênio Rezende. O Presidente Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs:
040/18, de autoria do Deputado Othelino Neto, que considera de
Utilidade Pública a Oficina Comunitária Viva Cidadania; 041/18, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, que altera o art. 1º da Lei 10.286
de 21 de julho de 2015, que dispõe sobre o Programa Estadual “Cidadão
do Mundo”; Requerimentos n°s: 073/18, do Deputado Rafael Leitoa,
para que seja realizada uma Audiência Pública que visa discutir a criação
do Pré-Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru; 074/18, do
Deputado Wellington do Curso, à Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa do Maranhão, para que seja realizada Audiência
Pública, no dia 22 de março, às 14 horas, no auditório Fernando Falcão,
objetivando discutir sobre as irregularidades no Concurso da Polícia
Militar do Maranhão. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário e concedeu a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim que
discorreu sobre o Dia Internacional da Mulher, destacando a importância
da criação das Delegacias da Mulher e parabenizando todas as mulheres
do Estado do Maranhão. Com a palavra, o Deputado Edivaldo Holanda
destacou o trabalho desenvolvido pelo Prefeito Edivaldo Holanda Júnior
e a sua parceria com o Governo do Estado que vem gerando excelentes
resultados para a cidade de São Luís. Na Tribuna, o Deputado Doutor
Levi Pontes se defendeu das acusações feitas pela Deputada Andréa
Murad a respeito de uma gravação que foi divulgada em setores da
imprensa, afirmando que a referida gravação é criminosa, maldosa,
feita clandestinamente e divulgada de forma distorcida. Por sua vez, o
Deputada Ana do Gás homenageou todas as mulheres pela passagem
do Dia Internacional da Mulher, destacando a necessidade e importância
do combate à violência contra as mulheres. Em seguida, ouviu-se o
Deputado Roberto Costa que discorreu sobre sua luta pela reabertura
da agência do Banco da Amazônia, na cidade de Bacabal. O Deputado
Júnior Verde informou que apresentará três propostas de emendas às
Medidas Provisórias que tratam da promoção dos Policiais Militares
para fortalecer a segurança pública. Também homenageou todas as
mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Por fim, o
Deputado Fábio Braga relatou visita realizada ao Município de
Chapadinha, defendendo a transformação deste município em pólo da
saúde e da educação. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia quando, a
pedido do Deputado Wellington do Curso, foi feita verificação de
quórum regimental. Nesta ocasião, os representantes do Bloco
Parlamentar de Oposição, do Bloco Parlamentar Independente, PV e
PEN declararam obstrução. Constatada a ausência de quórum
regimental, a matéria constante na Ordem do Dia foi transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Na sequência, o Presidente submeteu à
deliberação da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs: 070/2018, do
Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja consignada nos Anais
da Casa mensagem de pesar pelo falecimento do Líder Comunitário do
Bairro do Anil em São Luís, o Senhor Manoel Pereira de Sousa,
conhecido como Manoelzinho e 072/2018, de autoria do Deputado
Sousa Neto, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de
Lei nº 023/2018, de sua autoria. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos,
o Deputado Bira do Pindaré, falando pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, destacou a redução da violência
no Estado do Maranhão, parabenizando o Governador Flávio Dino e o
Secretário de Estado da Segurança Pública, pelo excelente resultado.
Pela Liderança do Bloco Independente, o Deputado Wellington do
Curso, homenageou todas as mulheres e destacou as proposições de
sua autoria que contemplam a defesa dos direitos da mulher. O tempo
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, foi dividido entre os
Deputados Raimundo Cutrim que discorreu sobre as agressões pessoais
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que sofreu por parte do Secretário de Estado da Segurança Pública, nas
redes sociais e Zé Inácio que desejou que o Dia Internacional da Mulher
seja um dia de debates e lutas em defesa das mulheres.  Também
repudiou a decisão do STJ que negou o Habeas Corpus do ex-Presidente
Lula. No Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 08 de março de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Edivaldo
Holanda - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Zé Inácio -
Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 13 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
ANTÔNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO

 PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI  Nº 030/2018– (MENSAGEM  GOV. Nº

009/2018) –AUTORIZA o Poder Executivo a celebrar contrato de
concessão de uso onerosa de área de terras e edificações do denominado
“Parque Independência”, localizado no Município de São Luís e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 031/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Trilheiros de Balsas-Ma.
AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI  Nº 032/2018 -– (MENSAGEM  GOV.

Nº 012/2018) –ALTERA 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 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.Poder Executivo a celebrar contrato de
concessão de uso onerosa de área de terras e edificações do denominado
“Parque Independência”, localizado no Município de São Luís e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 033/2018 – DISPÕE sobre da “Central

de Apoio” ao idoso.
AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 034/2018 – DISPÕE sobre incentivos

à inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica no Estado do Maranhão
e adota outras providências.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ

RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 035/2018 – TORNA gratuito o exame

de morno e anemia infecciosa equina no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/2018 –

CONCEDE a Medalha “Manuel Beckman” à senhora ÂNGELA
MARIA MORAES SALAZAR.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2018

– CONCEDE a Medalha “Manuel Beckman” ao senhor REYNALDO
SOARES DA FONSECA.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/2018

– CONCEDE a Medalha “Manuel Beckman” ao 2° Sargento do Corpo
de Bombeiros Militar do Maranhão,  senhor CARLOS MARCONE
MARTINS

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 13 de Março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 001/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 001/2018, de autoria

do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato
de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável com o
Banco Nacional do Desenvolvimento Social - BNDES.

Nos termos da Proposição de Lei, em epígrafe, fica o Poder
Executivo autorizado a celebrar, por meio da Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar - SAF, Contrato de Concessão e Colaboração
Financeira não reembolsável junto ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Social - BNDES, até o valor de R$ 40.476.077,00
(quarenta milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e setenta e sete
reais) destinados a apoiar a implementação do Cadastro Ambiental
Rural – CAR no âmbito do Estado do Maranhão.

Ademais, os recursos financeiros provenientes da contratação,
oriundos do Fundo Amazônia, deverão ser obrigatoriamente aplicados
com vistas a atender às finalidades desta norma e em conformidade
com o projeto aprovado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento
Social - BNDES.

Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 023/2018).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“e”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito de
empréstimos.

Pelo exposto, verificamos que o Projeto de Lei, em análise, é
meritório, visto que a contratação de concessão de colaboração financeira
não reembolsável junto ao BNDES, propiciará com esteio na Lei nº
12.651/2012, a efetiva participação do Estado do Maranhão, por meio
da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, na preservação
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do meio ambiente e na implantação do cadastro ambiental rural, razão
pela qual opinamos favoravelmente por sua aprovação.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente

Projeto de Lei nº 001/2018, considerando atendidos os pressupostos
de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação
financeira e orçamentária da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle 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 13 de março de 2018.

Deputada Francisca Primo- Presidente e Relatora
Deputado Fábio Braga
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 043/2018

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 268, de 02 de fevereiro de 2018,
que Altera a Lei nº 10.546, de 23 de dezembro de 2016, que autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil,
com garantia da União, e dá outras providências.

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 proposição visa alterar o caput do art. 10, da Lei nº
10.546, de 23 de dezembro de 2016, passando a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1 ° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil
S.A., com a garantia da União, até o  valor d e R$
55.692.000,00 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e
noventa e dois mil reais), no âmbito da Linha de
Financiamento “Operações Recursos Próprios BB”, nos
termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n°
2.827, de 30 de março de 2001, e suas alterações, destinados
à aplicação nas Ações Orçamentárias contempladas no
âmbito do MARANHÃO MA1S JUSTO E COMPETITIVO,
observada a legislação vigente, em especial as disposições
da Lei Complementar n” 101, de 4 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos mencionados no caput
poderão ser aplicados nas seguintes ações orçamentárias:
I - Projeto Mais Asfalto (Programa: 0531 Logística e
Transportes / Ações: 3014 Restauração de Rodovias, 3093
Implantação, Melhoramento e pavimentação de Rodovias,
4736 Conservação e Manutenção de Rodovias no Estado);
II- Projeto Caminhos da Produção (Programa: 0531
Logística e Transportes / Ação: 3015 Implantação e
Melhoramento de Estradas Vicinais);
III - Projeto Pacto pela Paz (Programa •0577 mais
Segurança / Ação: 3252 Aparelhamento e Estruturação
Tecnológica).”

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:
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“§ 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;
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.

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 268, de 2 de fevereiro

de 2018, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem
como a urgência na adoção imediata da providência contida na
proposição, uma vez que o crédito público são compromissos
financeiros firmados pelo Governo, resultado no endividamento público
para realização de programas de governo.

Cuida-se do processo normal e ordinário de captação de receita
pública, gerando o dever de restituir a quantia devida mais acréscimos
legais, basicamente juros.

Com a promulgação da Carta Cidadã, o crédito público passou
a ganhar regulamentação rígida para evitar que o endividamento
comprometa a própria sobrevivência do Estado.

De igual sorte, passou a integrar o orçamento fiscal, constante
da Lei Orçamentária Anual (art. 165, §8, da CRFB/1988). Nessa senda,
a Corte Suprema já decidiu que:
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[...] O dispositivo impugnado, que permite a contratação
de operação de crédito por antecipação da receita, é
compatível com a ressalva do § 8º, do art. 165 da
Constituição.” (ADI 3.652, rel. min. Sepúlveda Pertence,
julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007.)

Segundo Piscitelli (2011, p. 149 Direito Financeiro
Esquematizado Esquematizado) as operações de crédito possuem como
suporte fático a análise da relação custo/benefício, ou seja, a
demonstração que os recursos financeiros serão meios necessários para
atingir o interesse público, e ainda sim, obedecendo a economicidade
do endividamento da assunção de dívidas.

Em sintonia com isso, qualquer operação de crédito para ser
considerada regular deverá ser autorizada por lei, uma vez que ocasionará
despesas na LOA.

De igual modo, qualquer alteração de diretrizes, objetivos ou
programas colimados na autorização legal já aprovada, deverá ser
instituído mediante lei.

Ora, ao longo da execução ou desembolso da operação crédito,
poderão surgir outras necessidades públicas consubstanciadas em ações
e/ou programas, ocasionando, portanto, alterações pontuais na lei
autorizativa, sem, no entanto, desvirtuar os objetivos estabelecidos
originalmente.

Sendo assim, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

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

Provisória nº. 268/2018, 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 268/2018, nos termos
do voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 056/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 022/2018, de autoria do Senhor Deputado
Josimar de Maranhãozinho, que Considera de Utilidade Pública
Estadual a Associação de Moradores da Nova Jerusalém e Eurico
Galvão - AMNJEG, com sede e foro no Município de Santa Inês,
Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na

forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades fortalecer, promover e integrar
os associados, despertando-nos mesmos à ação coletiva, bem como
prestar serviços nas áreas que, a comunidade achar necessária, inclusive
na construção de moradias (habitação popular) dos Programas do
Governo Federal, Estadual e Municipal e Produção Agrícola.

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 022/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 057/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 029/2018, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade Pública Estadual o
Instituto de Desenvolvimento Estadual de Apoio Social - IDEAS,
com sede e foro no Município de São Luís, 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 atuar em todos os campos de
sociais, principalmente de cunho assistencial, com autonomia
administrativa, financeira, jurídica e patrimonial.

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
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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 029/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 058 / 2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto de Lei nº 342/2017, de autoria da Senhora

Deputada Andrea Murad, que Torna obrigatória, em todos os
Supermercados e Congêneres, a adaptação de 5% (cinco por cento)
dos carrinhos de compras às crianças e adolescentes com deficiência
ou mobilidade reduzida.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico. Caso contrário, existe o controle
de constitucionalidade de modo a anular os diplomas que consideram
inválidos.

Neste passo, dentro do complexo sistema de controle de
constitucionalidade das leis brasileiro, as próprias Casas Legislativas
tratam de fazê-lo num momento anterior, enquanto acontece a
metamorfose do projeto numa lei ou qualquer outro ato normativo.

Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção
legiferante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais.

Quanto a este Projeto de Lei, deve-se destacar, primeiramente,
que foi observada o princípio da reserva de iniciativa, conforme o art.
42, da Constituição do Estado do Maranhão, sendo portanto dotado
de constitucionalidade formal.

Por outro lado, a Constituição Federal em vigor, em seu art.
24, V, XIV e XV, estabelece competência concorrente entre a União,
Estado e o Distrito Federal para legislar sobre consumo, proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção
à infância e à juventude, assim como a Constituição do Estado do
Maranhão, em seu art.12, II.

Ademais, em matéria de legislação concorrente, conforme
estabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados.
A  justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor
que animou o Poder Constituinte originário à atribuir a pluralidade de
entes com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos
consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-
se num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria tem
amparo constitucional.

Por fim, objetivando aprimorar o texto original, sugerimos a
supressão do art. 5º, renumerando-se os demais artigos.
VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 342/2017, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 342/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 059 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 004/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre
rios pertencentes às Bacias Hidrográficas localizadas no Maranhão
como área de preservação permanente e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei consideram-se rios de
preservação permanente, os cursos de água ou trechos destes, com
características excepcionais de beleza ou dotados de valor ecológico,
histórico ou turístico em ambientes silvestres naturais ou pouco
alterados, que se localizam nas Bacias Hidrográficas do Estado do
Maranhão.

O artigo 2º, do referido Projeto de Lei, estabelece que a
preservação permanente visa a: manter o equilíbrio ecológico e a
biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e marginais; proteger
paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica notável; favorecer
condições para a educação ambiental e a recreação em contato com a
natureza; proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em
equilíbrio com a natureza.

Já o artigo 3º prevê que ficam proibidos, nos rios de preservação
permanente nas bacias hidrográficas do Estado: a modificação do leito
e das margens, ressalvada a competência da União sobre os rios de seu
domínio; o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais;
o exercício de atividade que ameace extinguir espécie da fauna aquática
ou que possa colocar em risco o equilíbrio dos ecossistemas; a utilização
de recursos hídricos ou execução de obras ou serviços com eles
relacionados que estejam em desacordo com os objetivos de preservação
expressos no art. 2° desta lei. Excetua-se da proibição prevista no
inciso I do “caput” deste artigo a intervenção de utilidade pública e
interesse social devidamente autorizada pelo órgão ambiental
competente.

Por fim, o artigo 4º estabelece que são áreas de preservação
permanente os rios localizados nas seguintes bacias hidrográficas: Bacia
hidrográfica do Parnaíba; Bacia hidrográfica do Tocantins; Bacia
hidrográfica do Gurupi; Bacia hidrográfica do Litoral Ocidental; Bacia
hidrográfica do Mearim; Bacia hidrográfica do Itapecuru; Bacia
hidrográfica do Munim; Bacia hidrográfica do Turiaçu; Bacia hidrográfica
do Maracaçumé; Bacia hidrográfica do Rio Preguiças; Bacia hidrográfica
do Periá; Sistema hidrográfico ilhas maranhenses.

No tocante à competência legislativa dos entes da federação,
observa-se que a proposição em análise dispõe sobre a proteção ao
meio ambiente, proteção à infância, matéria que é de competência
administrativa comum de todos os entes da Federação e também
competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito
Federal, conforme arts. 23,VI, e 24, XVIII, da CF/88.

Ainda na Carta Magna, há a disposição em seu art. 225, sobre
o “Meio Ambiente”:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público: [...]
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção;

Quanto à legislação infraconstitucional, no âmbito federal, o
Congresso Nacional editou a Lei nº 12.651/2012, que instituiu o Código
Florestal. Nesta lei consta o conceito de Área de Preservação
Permanente:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...]
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;
[...]
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente,
em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a
borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10
(dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham
de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de
50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham
de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em
faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo
d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa
marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água
artificiais, decorrentes de barramento ou represamento
de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio
mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº
12.727, de 2012).
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a
45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior
declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras
de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de
ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros
em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com
altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior
que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da
elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo
plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de
sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal,
com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do
espaço permanentemente brejoso e encharcado. (Redação
dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

Utilizando sua competência suplementar, no âmbito da
competência legislativa concorrente assegurada pelo art. 24, da
Constituição Federal, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou
o Código de Proteção de Meio Ambiente, dispondo sobre o Sistema
Estadual de Meio Ambiente e o uso adequado dos recursos naturais do
Estado do Maranhão (Lei Estadual nº 5.405/1992).

Outrossim, já existem Leis Ordinárias e Decretos Estaduais
que contemplam o objeto do Projeto de Lei em análise, senão vejamos:
Lei Estadual nº 8.149, de 15 de junho de 2004, que Dispõe sobre a
Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de
Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Estado do Maranhão;
Lei Estadual nº 10.412, de 05 de janeiro de 2016, que Instituiu
alterações na Lei Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo
normas para a proteção, direito, defesa e preservação dos animais no
Estado do Maranhão (Lei nº 10.169/2014); Decreto nº 27.845, de 18
de novembro de 2011, que regulamentou a Lei Estadual nº 8.149, de
15 de junho de 2004, que instituiu a Política Estadual de Recursos
Hídricos, o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos,
com relação às águas superficiais.

Assim, verifica-se que as áreas destacadas na proposição já
estão protegidas nos termos das legislações federal e estadual
supramencionadas, tornando o projeto de lei inócuo, contrariando as
regras de juridicidade.

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 004/2018, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existem Leis Ordinárias e
Decretos Estaduais (Lei Ordinária nº 5.405/1992; Lei Estadual nº
8.149, de 15 de junho de 2004; Lei Estadual nº 10.412, de 05 de
janeiro de 2016; Decreto nº 27.845, de 18 de novembro de
2011), disciplinando a matéria constante do presente projeto de lei.

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 004/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 060 /2018

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 246/2017, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
que Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS de qualquer empresa que cometa fraude metrológica na revenda
varejista de combustíveis.

Segundo a referida proposição, a cassação da eficácia da
inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS, implicará aos sócios,
pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, do
estabelecimento penalizado.

Por último, dispõe que as punições previstas na proposição
prevalecerão pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de cassação.

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

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

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

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

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo
- deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca”.

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

A proposição em análise, não possui qualquer espécie de
renuncia de receita, uma vez que apenas estabelece obrigação acessória
concernente na aplicação de penalidade para as empresas que
comercializem combustíveis no varejo utilizando meios metrológicos
fraudulentos, portanto, sem vício de inciativa que possa macular o
processo legislativo.

Em última análise, qualquer membro ou comissão da Assembleia
Legislativa possui competência para iniciar o processo legislativo
estadual em matéria tributária, quando não implicar em renúncia fiscal
(LC nº 101/00, art.14), conforme aplicação do art. 43, parágrafo único
da Constituição do Estado do Maranhão.

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 246/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 062/2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 014/2018, de autoria da
Senhora Deputada Francisca Primo, que propõe a Política Estadual de
Empoderamento da Mulher e dá outras providências.

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

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

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

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição
quando da manifestação do Poder Constituinte originário.

 A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal, em seu art. 61, §1º,
delegou ao Poder Executivo, a função atípica de legislar, dentre outras,
sobre criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”

Numa primeira vista, o presente Projeto de Lei cria atribuições
a uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativos é chamado de atribuição) e sim de diretrizes e normas
gerais, bem como critérios básicos para assegurar, promover e proteger
o exercício pleno em condições de igualdade a serem tomadas pelo
Estado quando da implantação da politica de emponderamento da
mulher.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo
e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da
constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

Por fim, objetivando aprimorar o texto original do projeto sob
exame, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

Lei nº 014/2018, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do substitutivo anexo a este parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 014/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 014 / 2018

Cria a Política Estadual de Empoderamento da
Mulher e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
Política Estadual de Empoderamento da Mulher, destinada a estabelecer
as diretrizes e normas gerais, bem como os critérios básicos para
assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em condições de
igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
pelas mulheres.

Art. 2º - A Política Estadual de Empoderamento da Mulher a
que se refere o artigo anterior será implantada com o objetivo geral de
fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de
diálogo e a atuação conjunta entre os Poderes Públicos Estadual,
Municipal e a Sociedade Civil.

Parágrafo único – Na formulação, na execução, no
monitoramento e na avaliação de programas, políticas públicas e no
aprimoramento da gestão pública serão considerados os objetivos e as
diretrizes propostas.

Art. 3º - São diretrizes gerais da Política Estadual de
Empoderamento da Mulher:

I – reconhecimento da participação social da mulher como
direito da pessoa;

II – complementariedade, transversalidade e integração
intersetorial dos Órgãos do Poder Executivo, Poder Legislativo, do
Judiciário e Organismos Bipartites de Controle Social;

III – dotar estratégias de articulação com órgãos e entidades
públicos e privados, e com organismos estaduais, nacionais e
estrangeiros para a implantação desta Política;

IV - ampliar as alternativas de inserção econômica da mulher,
proporcionando qualificação profissional e incorporação no mercado
de trabalho;

V - incentivar a participação efetiva da mulher na política;
VI – incentivar o desporto e paradesporto feminino e sua

participação em competições regionais, estaduais, nacional e
internacional;

VII – estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de
gênero, no mais alto nível;

VIII – garantir a todas as mulheres os serviços essenciais em
igualdade de oportunidades oferecidas ao público masculino;

IX – apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover
políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de
suprimentos e marketing;

X – promover a igualdade de gênero através de iniciativas
voltadas à comunidade e ao ativismo social;

XI – documentar e publicar os progressos da promoção da
igualdade de gênero;

XII – ajudar a implementar políticas públicas voltadas à saúde
da mulher e aos seus direitos reprodutivos.

Art. 4º - A Política Estadual de Empoderamento da Mulher
será formulada e implementada pela abordagem e coordenação
intersetorial, que articula as diversas políticas setoriais a partir de uma
visão abrangente de todos os direitos da mulher.

Art. 5º - O Poder Público poderá criar e organizar eventos
esportivos a serem realizados anualmente, através do Poder Público
estadual competente, podendo reunir modalidades de desporto e
paradesporto diversos, exclusivamente direcionados às mulheres.

§1º - O disposto no caput destina-se ao empoderamento da
mulher através do esporte.

§2º - Poderá ser celebrada parceria entre o Poder Público e a
iniciativa privada para oferta de premiação

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 064 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 025/2018, de autoria do Senhor

Deputado Júnior Verde, que “institui o Dia Estadual em homenagem
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aos Policiais Civis, mortos em serviço, e os inclui no Calendário Oficial
de Eventos do Estado do Maranhão”.

A presente Proposição estabelece que fica instituído o “Dia
Estadual do Policial Civil”, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de
abril.

Por meio do presente Projeto o Poder Executivo, por meio de
convênios e parcerias, poderá promover atividades comemorativas na
data, visando à conscientização e a importância desses agentes para a
manutenção da ordem pública.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as 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, matéria tributária e
orçamentária e serviços públicos;
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.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas conforme induz o art. 1º da proposição.

Em outras palavras, a inclusão de eventos dentro das atividades
de Secretarias de Estado, ou seja, do Calendário do Estado do Maranhão
é realizada por legislação de inciativa do Executivo Estadual ou por ato
administrativo.

Diante do exposto, e objetivando aprimorar o texto original do
presente Projeto de Lei, sugerimos a sua aprovação na forma de
substitutivo, corrigindo, portanto, o vício de inconstitucionalidade da
propositura.

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

Ordinária nº 025/2018, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 025/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

Deputado Marco Aurélio

SUBSTITUTIVO AO 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.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Estadual em homenagem aos
Policiais Civis, mortos em serviço”, a ser celebrado, anualmente, no
dia 15 de maio.

Art. 2º - O Poder Público poderá promover atividades
comemorativas na data, visando à conscientização e a importância
desses agentes para a manutenção da ordem pública.

Art. 3º - No respectivo dia, a Polícia Civil poderá promover
eventos assinalando a data e reverenciando seus servidores mortos em
serviços, para que nunca sejam esquecidos aqueles que atuaram em
defesa da sociedade.

Art. 4º - O dia em homenagem aos Policiais Civis fica incluído
no calendário oficial de eventos do Estado.

Art. 5º - A presente lei não altera nem prejudica eventos
porventura já existentes nas respectivas Organizações, com relação ao
tema ora proposto.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 065 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 024/2018, de autoria do Senhor

Deputado Junior Verde, que “Institui o Dia Estadual do Policial Civil
e o inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão”.

A presente Proposição estabelece que fica instituído o “Dia
Estadual do Policial Civil”, a ser celebrado, anualmente, no dia 21 de
abril.

Por meio do presente Projeto o Poder Executivo, por meio de
convênios e parcerias, poderá promover atividades comemorativas na
data, visando à conscientização e a importância desses agentes para a
manutenção da ordem pública.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as 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, matéria tributária e
or-çamentária e serviços públicos;
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.
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Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas conforme induz o art. 1º da proposição.

Em outras palavras, a inclusão de eventos dentro das atividades
de Secretarias de Estado, ou seja, do Calendário do Estado do Maranhão
é realizada por legislação de inciativa do Executivo Estadual ou por ato
administrativo.

Diante do exposto, e objetivando aprimorar o texto original do
presente Projeto de Lei, sugerimos a sua aprovação na forma de
substitutivo, corrigindo, portanto, o vício de inconstitucionalidade da
propositura.

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

Ordinária nº 024/2018, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 024/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

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

SUBSTITUTIVO AO 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.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Estadual do Policial Civil”, a
ser celebrado, anualmente, no dia 21 de abril.

Art. 2º - O Poder Público poderá promover atividades
comemorativas na data, visando à conscientização e a importância
desses agentes para a manutenção da ordem pública.

Art. 3º - O dia em homenagem aos Policiais Civis fica incluído
no calendário oficial de eventos do Estado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 066/2018

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 295/2017, de
autoria do Senhor Deputado César Pires, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade dos Municípios no âmbito do Estado do Maranhão a
terem o trânsito integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, e dá outras
providências.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

Na Mensagem nº 134/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista o disposto no art. 22,

XI, da CF/88, que determina ser competência privativa da União legislar
sobre trânsito e transporte.

Ao dispor sobre a obrigatoriedade de integração ao SNT por
parte dos entes municipais, a proposição de lei toma para si a
competência privativa da União legislar sobre o tema acima mencionado,
violando desse modo o preceito constitucional (art. 22, XI, da CF/88).

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que o assunto tratado fere princípios constitucionais, conforme
os fundamentos do Veto.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 295/2017, objeto da Mensagem
Governamental nº 134/2017, uma vez que o projeto apresenta vício de
competência.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei Ordinária nº 295/2017, nos termos do voto do Relator,
contra o voto do senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 068/2018

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

legalidade do Veto Integral ao Projeto de Lei nº 025/2017, que
obriga o Estado do Maranhão somente contratar empresas que possuam,
no mínimo, 5% (cinco por cento) de empregados do sexo feminino no
seu quadro profissional.

Na Mensagem nº 003/2018, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre de
inconstitucionalidade material, tendo em vista o disposto no art. 170,
IV, da CF/88, que a livre iniciativa e concorrência como princípio da
ordem econômica.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 003/2018 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 025/2017, considerando-o inconstitucional materialmente.

No veto jurídico (inconstitucionalidade material), destaca-
se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto que
estabelece restrições à livre iniciativa privada e à liberdade de
concorrência das empresas.

Segundo a Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...]
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:[...]
IV - livre concorrência;

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que o assunto tratado fere princípios constitucionais, conforme
os fundamentos do Veto.

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

Integral ao Projeto de Lei nº 025/2017, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Integral ao Projeto
de Lei Ordinária nº 025/2017, nos termos do voto do Relator, contra
o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 070/2018

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

legalidade do Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 299/2017,
objeto da mensagem n° 132/2018, que dispõe sobre a Isenção do
Pagamento de Tarifa para Embarque de Viaturas e Motocicletas da
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e do Sistema
Prisional, em transporte Hidroviário, Ferry-Boat, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Em síntese, a Proposição estabelece que ficam isentas do
pagamento de Tarifa de Embarque as Viaturas e Motocicletas da Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e do Sistema
Prisional, integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do
Maranhão, em Transporte Hidroviário, Ferry-Boat, no âmbito do
Estado.

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

constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do veto total do
executivo ao projeto de lei apresentado, nos âmbitos formal e material.

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da
Federação, deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A
Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da
Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os
procedimentos do processo legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da 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.

Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de
iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado.
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias),
conforme previsto no §1° do art. 61 da Constituição Estadual:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária. (modificado pela
Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/
08/2013)  [...] (grifei)

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente,
na mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é
que poderão ser deliberadas e aprovadas.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 132/2017 do executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual a
Governadora Maranhense apresentou as razões do veto total ao
projeto de lei ordinária nº 299/2017, considerando-o
inconstitucional, por conter vício de iniciativa.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Com efeito, “Taxa e preço público diferem quanto à
compulsoriedade de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão
de uma obrigação legal enquanto o preço público é de pagamento
facultativo por quem pretende se beneficiar de um serviço
prestado. (RE 556.854, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-6-2011, P, DJE de
11-10-2011)”.

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. [...]

Além disso, não podemos olvidar que a isenção de tarifas de
concessão e permissão de determinado serviço público, poderá
ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos,
por consequência, comprometendo a manutenção do próprio
sistema de prestação da atividade.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que
envolve matéria orçamentária e equilíbrio financeiro-econômico
dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, viola
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual.

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

Projeto de Lei nº 299/2017, objeto da mensagem n° 132/2017, por
encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal e material.
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É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto total ao Projeto
de Lei Ordinária nº 299/2017, nos termos do voto do Relator, contra
o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº071/2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 028/2018, de autoria do
Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que Altera os vértices de que
trata o Art. 1º da Lei nº 10.171 de 12 de dezembro de 2014, que cria no
Estado do Maranhão o Parque Estadual Marinho “Banco do Tarol” e
dá outras providências.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

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

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

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

do Projeto de Lei nº 028/2018, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 028/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 072 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 007/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que Concede o

Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ronald Alexandre Camilo,
natural da cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o cantor
Ronald Alexandre Camilo é carioca do município de Duque de Caxias,
Rio de janeiro. Conhecido no cenário musical como Adão Camilo,
esse amante da cultura maranhense chegou a São Luís em 1997 e
nunca mais retornou para sua cidade natal, criando com o Estado do
Maranhão laços culturais e afetivos. Casado com Monique Alves de
Araújo é pai de Ingrid Cybelly Penha Pacheco Camilo, Rhuan Correa
Camilo e Pedro Lucas de Araújo Camilo, todos maranhenses. Filho
de Luís Antônio Camilo e Maria Bernadete Barbosa Camilo, tem duas
irmãs mais novas, Roberta Alessandra Camilo e Fabiana Carla
Barbosa Camilo.

A musicalidade sempre esteve presente em sua vida, já que
seu pai, há mais de quarenta anos é cantor nas noites cariocas. No
entanto, foi em solo maranhense que Adão Camilo aprimorou sua
veia musical, mais precisamente no bairro da Madre Deus, berço da
cultura maranhense, participando, como percussionista, de grupos
como Companhia Barrica e Bicho Terra, ainda nos anos de 2003 a
2005. Mas o marco de sua carreira foi no ano de 2006, quando fez seu
primeiro show no Circo da cidade em homenagem a Cartola e
Cristóvão Alô Brasil no dia 02 de dezembro daquele ano. De lá pra
cá, Adão Camilo não parou mais, tendo destacada atuação no segmento
musical do Estado como vocalista do Conjunto Madrilenus há 6 anos.
Em suas apresentações, o repertório maranhense está sempre presente.
Esse maranhense de coração interpreta, com mavioso lirismo e
originalidade, músicas primorosamente seletas de autores como
Cristóvão Alô Brasil, César Teixeira, Gerude, Luís Bulcão, Jailson
Pereira, Chico Canhoto, João do Vale, Mestre Antônio Vieira, dentre
outros artistas maranhenses. O seu forte envolvimento com a cultura
maranhense o levou ao Rio de Janeiro, em 2011, para participar do
concurso de escolha do samba enredo da Beija-Flor quando a escola
carioca homenageou a cidade de São Luís. Camilo tem, ainda,
passagem de destaque pela Escola de Samba Turma do Quinto, bloco
tradicional “Os Tremendões”, três vezes campeão do Carnaval, desde
que participa da agremiação, bandas do bloco “Não Enxiriza,
Malandro” e Marabloco. Adão Camilo participou de cinco edições do
Festival de Música Carnavalesca, obtendo o primeiro lugar por três
vezes, sendo que nos anos de 2010 e 2011 recebeu ainda o prêmio de
melhor intérprete. Como convidado, fez participações em vários shows
realizados na cidade. No ano de 2016, representando o Maranhão,
esteve no 9º Festival del Danza Tierra del Sol, no México, junto com o
Boi Brilho da Ilha. Em 2017 recebeu o prêmio de melhor intérprete do
Segundo Festival de Música Popular do Sindicato dos Trabalhadores
do Serviço Público no Estado do Maranhão – SINTSEP. Adão Camilo
é daqueles artistas versáteis que transitam pelo Carnaval e São João
sem qualquer embaraço. Assim, destaca-se sua passagem como
intérprete, por uma variedade de brincadeiras juninas como
Companhia Folclórica Sotaque, Boi de Sonhos, Boi de Nina Rodrigues
e atualmente no Boi Brilho da Ilha. Atualmente Adão Camilo, além de
suas atividades culturais como cantor e produtor, é funcionário público
do Estado do Maranhão, lotado no Cerimonial da Procuradoria-
Geral de Justiça.

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:
[...]
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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 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 007/2018, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

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 007/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 073 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Marco Antônio Coelho Lara,
natural da cidade de Jacundá, Estado do Pará.

 Consta no Currículo, que o homenageado o Senhor Marco
Antônio Coelho Lara, nasceu em Jacundá, Pará, e exerce a Advocacia
a vários anos. Advogado Militante, inscrito na OAB/MA desde 1999,
com atuação em diversos ramos do Direito Empresarial (Direito Civil,
Ambiental, Comercial, consumidor e trabalhista), com escritórios
profissionais em diversas cidades do interior do Maranhão e Distrito
Federal. O Advogado Marco Antônio Coelho Lara tem grande
experiência como advogado, é especialista em direito processual civil
e direito Tributário, sendo formado em engenharia e advocacia. O
advogado Marco Antônio Coelho Lara Fala Alemão, inglês e Francês.

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 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 012/2018, de autoria do Senhor Deputado
Glalbert Cutrim.

 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 012/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 074 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 011/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Engenheiro Robson Braga Andrade,
Presidente da Confederação Nacional da Indústria-CNI, natural da
cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.

 Consta no Currículo, que o homenageado o Engenheiro Robson
Braga Andrade, Líder empresarial e presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), instituição que defende e representa a
indústria na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à
competitividade, ao desenvolvimento sustentável, e ao crescimento e à
competitividade da indústria brasileira, atuando como agente
fundamental para o avanço do Brasil. Presidente da CNI por dois
mandatos, prestou inestimável contribuição para o crescimento de
todo o Sistema Indústria, inclusive o Sistema FIEMA (FIEMA, SENAI/
MA, SESI/MA e IEL/MA). Graduado em engenheira mecânica pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem especialização
em gestão estratégica pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais e
pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD), na
França, uma das mais reconhecidas instituições do mundo acadêmico.
É possuidor de diversas condecorações outorgadas por governos e
entidades nacionais e internacionais. Na atividade empresarial, preside
o Grupo Orteng, conglomerado brasileiro fornecedor de equipamentos
para os segmentos de energia, óleo e gás, mineração, aço, saneamento,
telecomunicações e transporte. O Grupo Orteng tem parcerias nas
áreas tecnológica e comercial com diversas empresas no exterior.
Exporta produtos e serviços para Argentina, Chile, Estados Unidos,
Singapura, Uruguai, África e Oriente Médio.
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ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
∙ Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae

gestão 2015/2018;
∙ Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

desde 29/10/2010, quando tomou posse para a gestão 2010/2014.
Reeleito em 13/5/2014, para o mandato 2014/2018;

∙ Vice-presidente da CNI nas gestões 2002/2006 e 2006/2010;
∙ Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais (FIEMG) nas gestões 2002/2006 e 2006/2010;
§ Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e

Social da Presidência da República (CDES);
 § Membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Industrial (CNDI); § Diretor do Conselho de Empresários da América
Latina (Ceal);

 § Presidente do Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos
e Eletrônicos (Sinaess) nas gestões 2004/2007 e 2007/2010;

∙ Membro do Conselho de Estratégia da Associação Brasileira
de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) na gestão 2001/2003;

 ∙ Membro do Conselho Superior da Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) na gestão 2001/2004.

IDIOMAS ESTRANGEIROS
. Francês e Inglês
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 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 011/2018, de autoria do Senhor Deputado
Rogério Cafeteira.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 011/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de março de 2018.

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

Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 075 /2018

RELATÓRIO:

Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2018,
apresentada pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos
Alessandro Rodrigues Assis.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado o Senhor Carlos Alessandro Rodrigues Assis, nasceu
em São Luís – MA, filho de Sildilene Rodrigues Assis e Edivaldo Assis.
Ingressou no Curso de Formação de Oficiais da PMMA em 1999 e em
2006 concluiu o Curso de Direito da Universidade Federal do
Maranhão. Dentro também da sua formação, concluiu os cursos de
Formação de Agente da Polícia Federal e o de Formação de Delegado
de Polícia Civil. Na Polícia Militar do Estado do Maranhão permaneceu
durante Março de 1999 até Maio de 2009, onde trabalhou na extinta
Companhia de Rádio Patrulha, no 9º Batalhão e na Companhia
Independente de Polícia Militar da cidade de Itapecuru Mirim. Foi
nomeado Delegado de Polícia Civil no município de Buriticupu em
Maio de 2009, exercendo suas atribuições durante quatro anos naquele
município onde, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados,
recebeu o título de “Cidadão Buriticupuense”. Em 2013, assumiu a
titularidade da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, onde exerceu o
posto até o ano de 2015. Assumiu a Chefia do Departamento de Combate
ao Crime Organizado, da Superintendência Estadual de Investigações
Criminais – SEIC, sendo que no mês de novembro do mesmo ano foi
nomeado Superintendente da Superintendência Estadual de Repressão
ao Narcotráfico – SENARC, onde continua no exercício de suas funções.
A frente da SENARC, já comandou diversas operações, inclusive
algumas em parceria com outros órgãos de segurança pública,
colocando o Maranhão em primeiro lugar na apreensão de drogas na
Região Nordeste. Visando também uma abordagem diferente e
preventiva criou um grupo de instrutores que levam palestras e fazem
visitas a escolas com o objetivo de esclarecer e mostrar para os
alunos que o caminho para as drogas só leva ao mundo do crime e à
dependência química. Carlos Alessandro continua a serviço da
Segurança Pública do nosso Estado, prestando relevantes e indeléveis
serviços à sociedade maranhense, o que o faz merecer por parte desta
Casa Legislativa o reconhecimento que ora requeiro.

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 006/2018, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

 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 006/
2018, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 13 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0799/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa CONSULTRE CONSULTORIA
E TREINAMENTO LTDA – EPP, CNPJ n°. 36.003.671/0001-53,
para efetivação das inscrições dos servidores, o Sr. Waldiney da Silva
Marinho (matrícula n° 1389139) e o Sr. Rodrigo de Almeida Campos
(matrícula n° 1639707), no Curso “Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública”, a ser realizado
na cidade de São Paulo/SP, nos dias 10 de abril a 13 de abril de 2018, no
valor total de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais),  visando
proporcionar a melhoria da qualidade das técnicas e procedimentos em
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução
dos serviços prestados neste Poder Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 12  DE MARÇO DE 2018.  Deputado
Othelino Nova Alves Neto-Presidente ALEMA
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