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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/03/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15.03.2018

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 – MEDIDAS PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

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

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 263/2017 (MENSAGEM Nº
120/2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
A LEI Nº 9.878, DE 18 DE JULHO DE 2013, QUE CRIA O CONSELHO
ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER DO MARANHÃO E A LEI Nº
8.702, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007, QUE CRIA O FUNDO
ESTADUAL DE ESPORTE.- COM PARECER FAVORÁVEL DA
CCJC, PELA ADMISSIBILIDADE E MÉRITO, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

3. 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 CRÉDITO
COM O BANCO DO BRASIL COM GARANTIA DA UNIÃO, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
CCJC, PELA ADMISSIBILIDADE E MÉRITO, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

4. 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

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

REQ. (NºS 059 E 068/2018).

5. 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 ECONÔMICO E 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. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

6. 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. INSCRITA PARA
DISCUTIR A DEPUTADA GARÇA PAZ, POR DEZ MINUTOS
COM DIREITO A APARTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO REVERENDÍSSIMO PADRE CLAUDIO SOUSA
FERNANDES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

8. 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
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PONTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. 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, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

10. 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
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

11. 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 082/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA AGENDADO PARA O DIA 24 DE MAIO DO
CORRENTE ANO, SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO AO PADRE JOSÉ
GERARDO.

13. REQUERIMENTO Nº 083/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE PARA ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO ADVOGADO
AMÉRICO BOTELHO LOBATO.

VIII - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 084/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE
MARÇO DE 2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
CUMPRIR AGENDA, EM BRASÍLIA, REPRESENTANDO ESTA
CASA.

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

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 046/18, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 016/18, que concede isenção do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS às operações de saídas internas com frutas
frescas realizadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
optantes do Simples Nacional.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 047/18, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que considera Patrimônio Cultural-Imaterial a
Peça Teatral Paixão de Cristo do Município de Pedreiras, Estado do
Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 14 DE MARÇO DE 2018.

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

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

Macêdo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, 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, Júnior Verde, Max Barros,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Cabo Campos, Edilázio Júnior, Fernando Furtado, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Rigo
Teles, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Zé Inácio.
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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 do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (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 GLALBERT CUTRIM (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 047 / 18

Considera Patrimônio Cultural-Imaterial a Peça
Teatral Paixão de Cristo do Município de
Pedreiras, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada a Peça Teatral “Paixão de Cristo”,
anualmente encenada pelos jovens da Pastoral da Juventude, Setor
Juventude, do Santuário São Benedito, no Município de Pedreiras, no
período da Páscoa Cristã, como patrimônio cultural-imaterial do Estado
do Maranhão.

Art. 2º - O Poder Público Estadual, na forma do que dispõe o
art. 228 da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e executará
todas as medidas com vistas ao cumprimento desta Lei.

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

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 12 de
Março de 2018. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual - PT

JUSTIFICATIVA
A Peça Teatral “Paixão de Cristo”, anualmente encenada pelos

jovens da Pastoral da Juventude, Setor Juventude, do Santuário São
Benedito, no Município de Pedreiras, Estado do Maranhão, no período
da Páscoa Cristã, teve início em 2004 como maior espetáculo a céu
aberto no Município de Pedreiras, no Estádio Municipal Pilizão, sobre
a direção do Jovem Wesclei Brito poeta, escritor e professor no Início
do Governo Lenoilson Passo da Silva na época Prefeito pelo Partido
dos Trabalhadores – PT.

Atualmente a Peça é coordenada sob a direção dos jovens Jecilene
e William Menezes Júnior, este último atualmente é o Secretário de
Juventude do Diretório Municipal do PT de Pedreiras.

A peça tem um público de aproximadamente 10 (Dez mil)
pessoas na Sexta Feira Santa, evento de grande magnitude que
contempla a vida, sofrimento, crucificação, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. Durante os preparativos da Peça, muitos jovens e pessoas
são envolvidas pelos jovens, dando-lhes oportunidade de
desenvolverem seus talentos culturais, o que traz imensuráveis
benefícios sociais para o povo do Município de Pedreiras, mormente
para a descoberta de novos talentos culturais para o nosso Estado do
Maranhão.

Assim, reconhecer esta importante atividade cultural do
Município de Pedreiras, terra do saudoso João do Vale, considerado
como Personagem do Século XX do Estado do Maranhão, sem dúvida
incentiva e dar maior credibilidade ao evento anualmente encenado,
sendo o presente Projeto de Lei uma medida mais que justa, merecendo
que os pares desta Casa do Povo do Estado do Maranhão manifestem
apoio à presente proposta Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 12 de
Março de 2018. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual - PT

REQUERIMENTO N° 082 / 18

Senhor Presidente,

Através do presente instrumento requeremos que seja agendado
para o dia 24 de Maio do corrente ano, Sessão Solene de Entrega de
Medalha do Mérito Legislativo ao Padre José Geraldo.
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Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.

São Luís, 13 de Março de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.03.18
EM: 14.03.18

REQUERIMENTO Nº 083 / 18

Senhor Presidente,

Seja agendada para o dia 5 de abril de 2018, uma Sessão
Solene de Entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Advogado Américo Botelho Lobato.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.03.18
EM: 14.03.18

REQUERIMENTO Nº 084 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
sejam justificadas as minhas ausências nas Sessões Plenárias no período
de 05 a 09 do mês de março de 2018, tendo em vista a necessidade de
cumprir agenda, em Brasília-DF, na Secretaria Nacional de Aquicultura
e Pesca do Ministério da Indústria Comércio e Serviço para tratar da
política pesqueira do Estado do Maranhão, representando a Assembleia
Legislativa do Estado.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 12 de março de 2018. - Edson Araújo - Deputado
Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.03.18
EM: 14.03.18

INDICAÇÃO Nº 143 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Davi
Telles, a implantação da Maranet (Rede de Internet Gratuita do
Maranhão) na Praça Municipal Ana da Penha, bem como na Praça da
Escola Raimundo Almeida, ambas no município de Itinga do Maranhão.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma
ação do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas
do governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o
estado. São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que
possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando
desenvolvimento por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 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.

INDICAÇÃO Nº 144 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a
reforma do Centro de Ensino Rural dos Lopes, localizado no município
de Primeira Cruz.

Esta indicação reitera pedido feito ao Executivo Estadual, por
meio da Indicação 1381/17, em razão da situação de degradação em que
se encontra o Centro de Ensino, em condições precárias e correndo
risco de desabamento. A reforma se mostra essencial frente a estas
condições insustentáveis, para que se possa oferecer condições mínimas
de trabalho aos professores e demais funcionários, bem como garantir
qualidade de estudo aos alunos da rede pública de ensino.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 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.

INDICAÇÃO Nº 145 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão,
Flávio Dino, e ao Secretário de Educação, Felipe Camarão, a presente
indicação para que o nome do núcleo de educação integral de ensino
médio que está sendo construída no bairro São Francisco, financiada
pelo BNDES, em Vargem Grande, seja Centro de Ensino Celso Sampaio
Gomes.

O advogado Celso Sampaio Gomes, foi assessor jurídico da
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), natural de
Vargem Grande, advogado apaixonado pelas causas sociais, defensor
intransigente dos direitos humanos e dos mais desfavorecidos,
competente, integro, conduta ilibada, fez parte de uma geração brilhante
nos movimentos estudantis na UFMA e das lutas sociais.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 13 de março de 2018. - Fábio Braga - Deputado Estadual
– SD

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

INDICAÇÃO Nº 146 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Sr. Antônio Araújo, e a Presidenta do Comitê
Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, Sra. Carolina Estrela,
solicitando a adoção de providências legais e administrativas no sentido
de viabilizar o SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA E ROÇADA
MECANIZADA em toda extensão do calçadão e ciclovia do “Espigão
Costeiro da Ponta d’Areia”, nesta cidade.
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Trata-se de um dos novos e belos cartões postais de São Luís,

que recebe diariamente inúmeros turistas, bem como demais
frequentadores que desfrutam do espaço para o lazer e a pratica de
esportes.

Desta forma, diante da relevância e do apelo turístico do local,
o espigão costeiro, assim como o seu entorno, quais sejam: quiosques,
calçadão e ciclovia, necessitam de uma manutenção constante, haja
vista o degaste natural provocado pelo salitre e os ventos, que são
muito fortes na área, além do serviço de limpeza e capina da região,
justificando a presente demanda.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2018.
- Junior Verde - Deputado Estadual - PRB

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Deputado Júnior Verde, por cinco
minutos, sem direito a apartes. Permutando com o Deputado Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica. Romanos 12:10; amem uns aos outros
como amor de irmãos em Cristo e se fortaleçam para tratar uns aos
outros com respeito. Com esta Mensagem Bíblica, nós saudamos todos,
cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Presidente Deputado
Othelino Neto, em seu nome saudando também os nobres parlamentares
presentes a esta Sessão, extensivo à imprensa, à galeria e a todos que
acompanham em todo o Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
destaco na manhã de hoje é iniciei fazendo pronunciamento ontem
falando de uma agenda que tivemos no interior do Estado do Maranhão.
E eu falei da necessidade da agenda que tivemos algumas demandas que
nós sempre trazemos a esta Casa, transformando em requerimento e
em indicações, em projetos de lei, ouvindo a sociedade, de uma forma
geral. E, na nossa agenda, nós tivemos a oportunidade de estar em
Peritoró e lá acolhemos uma iniciativa muito importante que já havíamos
discutido nesta Casa, já havia sido inclusive objeto de audiência pública
em Peritoró, com a presença de representante da Polícia Militar, do
Poder Executivo, o prefeito municipal que estava presente, os
vereadores, lideranças políticas e, de forma especial, também os
participantes, integrantes da sociedade. E discutimos lá em Peritoró a
necessidade da reabertura da agência, assim como fizemos da abertura
da agência de Lima Campos. A agência de Lima Campos hoje está
funcionando, mas a de Peritoró não, para a nossa surpresa. Nós
chegamos a dialogar com alguns empresários e, de forma especial, com
uma empresária conhecida como a Senhora Preta, como ela é conhecida,
e nos passou assim um posicionamento alarmante da necessidade, de
fato, da implantação da agência. O comércio está infelizmente
definhando, não circula dinheiro em Peritoró, eles têm que se deslocar
a outros municípios para retirada de dinheiro e nos municípios onde
eles estão indo o dinheiro está ficando, o comércio local está perdendo
muito. Então, nós comprometemos em trazer mais uma vez para esta
Casa em marcar audiência com os presidentes do Banco do Brasil, para
que procedam daqui desta tribuna, já faço inclusive esta solicitação ao
nobre superintendente do Banco do Brasil, que ele reabra a agência do
Banco do Brasil. E faço também referência agora recente ao município
de São Mateus, infelizmente, mais um assalto a banco, no Banco do
Brasil daquele município, e a população também está sem o banco em

São Mateus. O prefeito Miltinho Aragão, o vice-prefeito Ivo, já nos
cobraram: Deputado, vá à tribuna, vamos marcar agenda com o
superintendente, nós não podemos passar um dia sem essa agência
esteja aberta. Infelizmente, a culpa não é da população, a culpa não é
da gestão municipal. A culpa e eu não quero encontrar culpados, de
fato, se tem um culpado infelizmente de uma situação social de
criminalidade, que são os assaltantes, infelizmente, mas o governo tem
tomado posicionamento, tem combatido os assaltos a bancos, mas nós
queremos aqui, na manhã de hoje, defender a necessidade da reabertura
dessa agência porque há um prejuízo imensurável à população dos
municípios atingidos com essa tragédia social, que são os assaltos a
bancos, que repito: estão sendo combatidos. Nós temos já estatística
de diminuição do número de assaltos a bancos. Parabenizo o Governo,
a Secretaria de Segurança Pública, mas é preciso mais, é preciso
estratégias diferenciadas, permanentes, ações para que de fato nós
possamos fazer com que a Superintendência dos Bancos se sinta
realmente fortalecida nesse aspecto da proteção e não pense de forma
alguma na não reabertura da agência por medo de assaltos. Ou seja,
temos que fortalecer a segurança pública no Maranhão de forma
ordenada e coordenada entre os municípios principalmente em um
momento em que há, claro, a circulação maior do dinheiro. Então, que
as autoridades possam compreender essa necessidade e fortalecer a
segurança nos municípios e onde estiverem ocorrendo os pagamentos
e o dinheiro estiver circulando. Nós precisamos combater a violência,
e isso o governo tem feito. Nesta Casa, nós temos feito, com as
iniciativas, as ideias, as proposições que já temos encaminhado ao
governo, mas nós não podemos deixar hoje, Senhor Presidente,
aproveitando o tema da segurança pública, de destacar que nós estamos
discutindo aqui na Assembleia, na Sala das Comissões, e ontem tivemos
a oportunidade de receber representantes da categoria da Polícia Militar,
do Corpo de Bombeiros, mais uma vez discutindo projetos de iniciativa
do governo, Senhor Presidente, que são as Medidas Provisórias 064 e
065 que vão ser apreciadas por esta Casa e pelo Plenário desta Casa.
Estão na Comissão de Constituição e Justiça e aqui, com o apoio do
consultor Flávio, com a interação das entidades, nós propomos o
fortalecimento das polícias no que se refere às promoções e valorização
das polícias. Esses homens fazem um trabalho abnegado de proteção à
sociedade quando vão para o enfrentamento da violência. Eu aqui fiz
referência no nosso pronunciamento sobre os assaltos a bancos e eles
vão doando-se à sociedade, porque vão enfrentar aqueles que intentam
contra a sociedade, correndo risco de vida, mas em defesa da sociedade,
valorizando o princípio da defesa social e, claro, eles têm que ser
valorizados. Por isso que nós estamos solicitando essa ampliação à
medida que nós discutimos na Comissão Segurança e na CCJ. Esperamos
que nós possamos avançar no que se refere às promoções, fortalecendo
a segurança a pública, evitando, assim, porque tem uma conexão, ou
seja, policial bem valorizado é o policial que vai estar nas ruas
defendendo a sociedade. E é o que nós queremos. Senhor Presidente,
agradeço aqui pela oportunidade e que Deus esteja sempre nos
abençoando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Raimundo Cutrim, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, bom dia a todos. Cumprimento da Polícia Civil, delegado
que está nos prestigiando, meu amigo Edivaldo Holanda. Meus amigos,
hoje está vindo novamente o projeto de lei que reestrutura a Polícia
Civil. Eu ainda acho que devíamos conversar antes de trazer para o
Plenário, pois é importante porque nós estamos votando o futuro do
sistema de segurança pública, principalmente da Polícia Civil. Mexer
nos conselhos da maneira que está, eu acho que não é correto. Tirar as
entidades de classe do conselho, eu penso que é decisão errada, imatura,
então vamos reanalisar. Se precisar, vamos chamar o Secretário. Que a
gente possa discutir de maneira desarmada, para que a Polícia saia
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ganhando, a sociedade. Nós não precisamos aqui, os deputados nem o
sistema, medir forças com ninguém. Nós precisamos aprovar uma lei
que atenda o sistema de segurança pública e atenda a sociedade. Isto é
que é importante para o sistema de segurança pública do Maranhão.
Aqui, evidentemente, os 42 deputados, nós queremos abraçar a causa
para que o sistema consiga crescer mais e continue prestando um
serviço de qualidade à sociedade. Isto é que nós temos em mente. Isso
é que precisamos fazer. Agora querer como eu olhei o delegado-geral no
Brasil. Todo delegado-geral é classe especial. Nós não queremos
retroagir. Isso é um absurdo, querendo colocar como delegado-geral um
iniciante. Vai preparado, mas e como é que fica a hierarquia e a
disciplina? A base do sistema de segurança pública é a hierarquia e a
disciplina. Aí você me pergunta por que lá no Piauí tem um capitão que
é Secretário de Segurança? É um deputado, mas mesmo assim não vai
bem. O capitão continua sendo capitão, coronel continua sendo coronel.
Isto não dá certo. Não pode dar certo este assunto. Então, nós buscamos
para quê? A nossa ideia é que o delegado-geral, ou com mandato, ou
sem mandato, tem que ser obrigatoriamente um delegado de classe
especial. Isto é muito importante para a hierarquia e disciplina da
instituição. Como é que um delegado-geral... Ele sequer pode participar
de um procedimento administrativo, porque o próprio estatuto já diz
que tem que ser, para que possa presidir um procedimento
administrativo disciplinar, a hierarquia é igual ou superior. Como é que
você vai pegar um delegado de classe inicial para comandar um delegado
de classe em final de carreira? Então um delegado em final de carreira
tem uma experiência. Ele tem mais tempo no sistema de segurança
público e pode passar os seus conhecimentos para os seus colegas
iniciantes, este é um ponto. O outro ponto que eu, inclusive, estou
mandando por meio de um documento para o Governador, é com
relação às pessoas, os evangélicos, padres que estão no sistema de
segurança pública, tanto na Polícia Militar, como no Corpo de
Bombeiros e agora na Polícia Civil. Eu não sou contra. Agora o que eu
sou contra é a farda. Eu não vejo com bons olhos você promover um
coronel, ou um capitão, ou um tenente, ou major, colocar uma farda e
diga que ele é policial. Ele não pode! Isso aqui eu acho que ele tem que
andar à paisana. Isto é uma indignidade que o Estado faz com o
profissional, porque ele não está preparado para aquela função. Ele
está preparado para evangelizar, para falar da palavra de Deus. Tudo
bem, mas não podemos fardar uma pessoa civil e dizer: “Olha, você
vai ser coronel. Bota aqui as insígnias”. Como é que vai ficar a situação
se tem um problema e ele não é policial? Como é que ele vai resolver?
Então o policial é de carreira, ele não passou pela Academia, ele não
teve um treinamento. Fica até difícil um praça prestar continência, ele
não sabe nem o que fazer. Nós não podemos deixar que isso ocorra. Eu
sou favorável ter padres no Sistema de Segurança Pública, os pastores,
mas de maneira civil. Não podemos, de maneira nenhuma, fardar as
pessoas com as insígnias de praça até coronel sem a pessoa ter passado
por uma Academia. Tem que ter estudos dentro da área militar, senão
a Polícia Militar, estamos chegando aí a 200 anos e ficar em uma
situação difícil. A pessoa está na rua, tem um problema e vê uma
pessoa fardada e dizer, “vai me socorrer”, e a pessoa não ter a habilidade
para fazer aquele trabalho. Então é uma reflexão, sou favorável, agora,
não colocar farda com insígnias em pessoa civil, porque o cargo é
comissionado. São cargos comissionados. Então não podemos fazer
isso com a nossa querida Polícia Militar. Então temos que ver a coisa
certa e vamos tirar as fardas das pessoas para que não possa dizer “é
oficial”, mas cadê o curso? O cara para chegar a coronel tem uma
história de 30 anos, 35, então não é fácil. O governador tem que olhar,
o comandante tem que conversar com o governador, o secretário de
Segurança tem que conversar com o governador, porque esse erro já
vem há muitos anos e tentei regularizar isso, na minha gestão. Ainda
houve muito problema, mas chegou na hora que em pleno século XXI
não podemos aceitar fatos dessa natureza. Era só isso, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Sérgio Vieira, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhor Presidente. Bom dia colegas deputados,
deputadas, galeria, imprensa, servidores desta Casa, população do
Maranhão. Em dia de chuva, como este aqui em São Luís, uma
tempestade, chuvas torrenciais, vem a calhar o assunto que trago hoje
aqui para debater, é levar ao conhecimento da população do Distrito
Industrial do Pequiá, que ontem estive na Secretaria de Infraestrutura
do Estado do Maranhão reunido com o corpo técnico que está
responsável para tratar do assunto da infraestrutura do Distrito
Industrial do Pequiá. Lá o Governador Flávio Dino, em uma visita que
fez à cidade de Açailândia para participar de um evento religioso,
determinou que o secretário de Infraestrutura Clayton Noleto se
deslocasse até o Distrito Industrial do Pequiá onde se reuniu com
alguns representantes daquela comunidade. E lá ficou estabelecido o
compromisso, inclusive na presença também do vice-prefeito da cidade
de Açailândia, o vice-prefeito Aluísio e foi feito o compromisso de que
o Estado assumiria a resolutividade do problema de infraestrutura,
principalmente da Avenida João Castelo e da Avenida Bela Vista. São
ruas que estão intrafegáveis, ruas que estão sendo castigadas pelas
chuvas. O mesmo tipo de chuva que está tendo aqui hoje em São Luís,
essa tempestade que nós estamos tendo aqui hoje, são as chuvas que
caem na cidade de Açailândia, e vêm castigando as ruas da cidade e não
é diferente no Distrito Industrial do Pequiá, que já vem sofrendo com
a perda de postos de trabalho, com o fechamento de siderúrgicas,
porque é um polo industrial de Açailândia, é um distrito que gerava
recursos financeiros mais vultosos para a cidade de Açailândia, mais
impostos para a Cidade de Açailândia. E, com isso, nós nos
sensibilizamos com a causa desses representantes que nesse dia
conversaram com Clayton Noleto, há cerca de 30 dias, e quando assumi
aqui chamei a responsabilidade da resolução desse problema, para que
eu pudesse ajudar aquela comunidade na resolução deste problema. E
ontem estive reunido com o corpo técnico da Secretaria de Infraestrutura
do Estado do Maranhão discutindo o projeto para nós resolvermos
aquele problema de infraestrutura da Avenida João Castelo e da Avenida
Bela Vista do Pequiá, que são as principais ruas que sofrem com esse
problema das chuvas, com inundações, ficam intrafegáveis, ruas
esburacadas, buracos enormes nas ruas. E com esse compromisso que
eu assumi, eu estou indo atrás, estou cobrando o Governo do Estado,
estou indo na Secretaria de Infraestrutura do Estado para que nós
possamos, de forma mais célere possível, dar uma resposta positiva
para aquela comunidade. Comunidade que já vem sofrendo, como já
falei, com a perda dos postos de trabalho, que vem sofrendo agora com
essa questão da infraestrutura, que já há algum tempo vem se debatendo
em procurar soluções. Antes, talvez não tivesse a condição de ajudar
tanta quanto eu posso hoje inserido no cargo de deputado, por isso
nós nos comprometemos e estamos indo atrás da resolução desse
problema. Vamos fazer uma visita este final de semana, in loco, na
localidade do Pequiá, para junto a esses representantes nós discutirmos
ideias, o projeto já está avançado, mas nós queremos inserir a população,
a comunidade daquele distrito, os representantes da comunidade daquele
distrito na discussão do projeto, porque eu acredito e creio muito que
quando você insere os mais interessados na resolução dos problemas,
essas resolutividades tendem a ser mais produtivas. Então, neste fim
de semana, estarei indo lá no Pequiá conversar com esses representantes
para que a gente possa inseri-los nessas discussões, apresentar o que
já tem feito e colher ideias porque nada melhor do que colher ideias das
pessoas que vivem a realidade daquela localidade. E é por isso que,
com essas atitudes, nós vamos dar uma resposta positiva para o povo.
Eu tenho certeza de que o Governo do Estado se comprometeu, o
Governador Flávio Dino, por meio do Secretário de Infraestrutura do
Estado, se comprometeu e nós estamos aqui para cobrar e ajudar na
solução daquele problema para que isso seja resolvido de uma vez por
todas. Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, eu vim fazer uma pequena
reclamação dos órgãos de fiscalização do Estado no que diz respeito à
questão da Vila Maranhão. Trafegando como todos nós que fazemos
políticas e somos obrigados a sair da ilha pelo Itaqui-Bacanga ou pelo
Tirirical, e os transeuntes que passam na Vila Maranhão veem ali,
agora e desde muito, duas empresas que trafegam por ali, a Risa e a
Fertepar que carregam ureia chegada ao Porto do Itaqui e deixam a
ureia ao longo da estrada. Os meios de comunicação já registraram
carros virados, abalroamentos, atropelamentos, além de acidentes de
menor gravidade. Mas, mais que isso, aquela ureia tem danificado as
latarias dos carros e quem sabe até a parte de suspensão, mas o que eu
vejo ali é uma inércia, uma incapacidade de resposta por parte dos
órgãos de fiscalização do Estado, que vão desde a Polícia Militar, que
fiscaliza sempre, multa sempre, mas está fazendo ouvido de mercado
ali. Na Secretaria de Meio Ambiente também tem que ter muito cuidado
e muito zelo com a vida pública. De igual modo, a Secretaria de Saúde
também deve observar se aquele material não causa determinados
distúrbios fisiológicos. O certo é que aqui eu faço um apelo aos órgãos
do Estado responsáveis por esse tipo de gravidade implantada ali, que
não é de agora, é de muito. Chega um momento no período das chuvas
em que você trafega por mais de três quilômetros com dificuldade, já
que não tem sinalização, vertical nem horizontal, que permita ao menos
que o transeunte tome cuidados mais reservados em relação a isso.
Espero que os órgãos de fiscalização rompam com suas miopias, com
as suas cegueiras, a propósito ou não, o certo é que os prejuízos vão se
avolumando, tanto materiais e também humano, como eu vejo ali. A
expectativa que tenho é que esse alerta mais uma vez possa vir a dar
elementos para a conscientização desses órgãos e que eles se
aprofundem nessa situação. Hoje, de novo, acontece a mesma coisa.
Alguém me telefonou da Vila Maranhão: “Deputado, o senhor não fez
o pronunciamento”. Confesso que ontem não fiz, mas estou fazendo
hoje. Fica o meu alerta aos órgãos para que a gente possa não vir aqui
depois reclamar de mais vidas, mais abalroamentos e mais
incompetência dos órgãos de fiscalização. Obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia e
Plenário. Eu entrei com uma indicação no sentido de que o Governador
Flávio Dino atenda. E fiz dessa maneira por ser a maneira mais prática,
talvez a mais correta de se pedir. E já falei pessoalmente com ele a
respeito disso. É uma construção que está sendo feita em Vargem
Grande, que, de certa forma, tem a minha participação e muita
participação. Quando nessa Casa quis se aprovar no governo passado
o empréstimo do BNDES, eu fui favorável. Eu fui um dos que fez com
que o pedido fosse aprovado nesta Casa, ao contrário de outros
deputados. O motivo na época que alegavam era que o empréstimo
causaria problemas. E na discussão eu lembro que o Secretário de
Planejamento, os secretários envolvidos nas pastas para que esse
empréstimo fosse aprovado estiveram com a bancada, estiveram com
os deputados aqui mostrando o que seria feito com o dinheiro desse
empréstimo. O dinheiro desse empréstimo favorece, hoje, a um número
imenso de obras do Governo do Estado, do Governo Flávio Dino.
Portanto o BNDES, quando aprovou esse empréstimo, sabia o que
seriam construídos: CRES, CRAS, escolas de tempo integral e uma
série de estradas, nas quais, asfalto, e por aí vai. Na minha terra,

Vargem Grande, nós temos lá três obras importantes sendo concluídas.
Um empréstimo à Caixa Econômica, para que a CAEMA faça o sistema
de distribuição de água de Vargem Grande. Na realidade, já existe o
sistema, vai aumentar a capacidade desse sistema de fluir muito bem e
chegar às torneiras e chegar a água às casas da população de Vargem
Grande. Existe também outro, que é o CRAS. Todos eles com uma
placa do convênio lá. E você pode ir olhar e existe lá BNDES, convênio
com Caixa, empréstimo à Caixa. Esse dinheiro ao BNDES vai concluir
lá em Vargem Grande o núcleo de educação integral de ensino médio de
Vargem Grande. Portanto a obra de Vargem Grande é dinheiro do
BNDES, aprovado na Assembleia com um bom número de deputados.
Na época, alguns favoráveis e outros contrários. E hoje está sendo
feita em Vargem Grande essa obra. Obra no valor de mais de R$ 5
milhões. Obra que enche os olhos dos vargem-grandenses. Eu pedi ao
Governador, quando fiz a Indicação, no sentido de que esse núcleo de
educação de Vargem Grande tenha o nome de um filho da terra. O filho
da terra chama-se Celso Sampaio, advogado, assessor jurídico da
Sociedade dos Direitos humanos, apaixonado pelas causas sociais,
defensor intransigente dos direitos humanos e dos mais desfavorecidos,
competente, integro, conduta ilibada. Fez parte de uma geração brilhante
tanto na Universidade quanto nas lutas sociais. E não tem nome melhor.
E digo isso, porque o nome do colégio, o aluno leva para a eternidade.
Você ao estudar em uma escola, ao concluir o ensino numa escola, no
seu currículo vai estar lá o nome da escola onde você estudou. Portanto
o nome do Celso Sampaio é justo, é correto e é propício para o momento.
Celso Sampaio faleceu há alguns anos e esse reconhecimento por parte
do governo, por parte das autoridades estaduais, por parte das
autoridades municipais vai deixar um marco, sem dúvida, na história
da nossa cidade. Termos uma escola com o nome do filho da terra que
venceu, que estudou em escola pública, que estudou na Universidade
Federal do Maranhão, que concluiu seus estudos e exerceu a profissão
dignamente. Portanto, esse é um dos pedidos. O outro é que o CRAS
seja chamado também, em nome de um amigo aqui, tem o deputado
Bira do Pindaré, que poderíamos levar o nome de um bancário, de uma
excelente pessoa, de bom convívio que é o Jether Joran, que morreu
também há alguns anos, filho de Vargem Grande, os pais muito
conhecidos e Jether também, assim como o Celso, além de vargem-
grandenses tinha uma conduta ilibada, morreu tragicamente, era uma
pessoa séria, uma pessoa de fino trato. Eu quero fazer a do Celso
Sampaio aqui, já demonstrando a minha participação nessa obra uma
vez que aprovei no Banco BNDES, à época, que essas obras fossem
concluídas pelo estado do Maranhão. E quer, com o Bira do Pindaré,
que era seu amigo e bancário também, fazer essa indicação ao nome do
Jether Joran. Essas duas obras, o CRAS e a escola, o Núcleo de Educação,
devem estar prontas até o aniversário da cidade, se Deus quiser. A obra
tinha uma data, está lá na placa, seria concluída até 1º de fevereiro de
2018, portanto estamos em março e basicamente as obras já estão em
fase de conclusão. E reconheço que Vargem Grande, nesse governo
com essas três obras, ganha uma simpatia muito grande da população
com o Governo do Estado, reconhecido como o governo que apesar do
empréstimo ser do governo passado, ele está concluindo essa obra.
Por isso, deputado Eduardo Braide, eu venho a esta tribuna fazer esse
reconhecimento ao governo passado por ter aprovado os empréstimos,
aos deputados aqui que na época aprovaram o dinheiro do BNDES e
faço reconhecimento ao governador que aplicou na minha cidade, em
Vargem Grande, o recurso que aprovamos aqui na Assembleia para a
conclusão do Núcleo de Educação Integral do Ensino Médio em Vargem
Grande. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria e imprensa. Presidente, antes de tudo eu gostaria aqui de registrar
a presença do vereador Pereirinha aqui que nos honra com a sua visita.
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Senhor Presidente, ontem fizemos uma reunião, uma audiência pública
para tratar do assunto da construtora Cyrela, da relação com os
proprietários de imóveis adquiridos com essa construtora. E queria
ressaltar a participação do deputado Wellington, do deputado Zé Inácio,
deputado Bira do Pindaré e, infelizmente, deputado Wellington, ontem
tivemos uma constatação que a construtora não está com a disposição
de realmente sanar os problemas que vêm ocorrendo nas suas unidades
e que têm trazido um transtorno muito grande para as pessoas que
adquiriram. Ontem, nós vimos depoimentos emocionados, indignação
dos proprietários que compraram um imóvel e receberam, Deputado
Wellington, totalmente diferente do que lhes foi apresentado no
momento da compra onde era oferecido o produto, aqui queria ressaltar
também o trabalho brilhante do Ministério Público, de forma especial,
queria aqui registrar o trabalho da Promotora Lítia Cavalcante, que foi
quem tomou essa causa e tem de forma muito veemente defendido
esses consumidores, os outros membros do Ministério Público que se
fizeram presentes aqui, aqui ressaltar, mais uma vez, é importante que
se diga, essa ação é do Ministério Público, a Assembleia Legislativa,
por meio dos seus membros, entrou como um órgão adicional para que
possa auxiliar nessa luta, já que é uma empresa das maiores do País e
existem vários, principalmente nos condomínios mais populares, a
dificuldade desses proprietários poderem ingressar na Justiça. Então,
eu queria aqui ressaltar o trabalho do Ministério Público e dizer que
nós estamos ao lado do Ministério Público para defender esses
consumidores e tenho certeza de que essa união de forças trará um
resultado positivo, no tempo mais breve possível. Ontem, vimos
também que é o único caminho que está se abrindo é o da Justiça, a
judicialização. É importante dizer que o Ministério Público tentou de
todas as formas uma solução que não fosse a judicialização, foi feito
um TAC, e ontem foi relatado que, pela primeira vez, na história uma
empresa deixou de cumprir um TAC, e hoje se desenha uma
judicialização e vamos aqui colaborar para que esse processo siga o
rito, mais rápido possível, e essas pessoas que tiveram os seus direitos
prejudicados, possam ter a justiça feita e os seus direitos preservados.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

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. Senhor Presidente,
cumprimentar, de forma especial, o Vereador Pereirinha, que se encontra
nesta Casa, o Vereador Pereirinha, do PSL, ex-presidente da Câmara
Municipal, seja bem-vindo ao Parlamento Estadual, seja bem-vindo à
Assembleia Legislativa, seja bem-vindo à Casa do Povo. Senhor
Presidente, eu quero tratar de dois assuntos, o primeiro deles já foi
abordado hoje pelo Deputado Raimundo Cutrim e é com relação a uma
farra de promoções na Polícia Militar de capelães e no Corpo de
Bombeiros. Nós, inclusive, estamos oferecendo denúncia ao Ministério
Público para que possa se pronunciar, porque no passado já fez um
posicionamento a respeito dessas promoções, no governo anterior, e
agora o Governador Flávio Dino faz a mesma forma e com um número
maior de promoções. Nós sabemos claramente que são cargos de livre
nomeação e exoneração. Sabemos perfeitamente que existe a legalidade,
são cargos de livre nomeação e exoneração, mas o que nós não podemos
aceitar é imoralidade como está ocorrendo. O cidadão é tenente da
Polícia Militar, no mesmo dia é exonerado da Polícia Militar e nomeado
coronel do Corpo de Bombeiros. É o absurdo dos absurdos. Você tem
capitão, major, tenente-coronel que passa interstício de cinco, oito,
dez anos para ser promovido, e o cidadão que saiu lá da Polícia Militar,
exonerado como tenente, vai para o Corpo de Bombeiro como coronel.
Se isso não for imoralidade, então qual o significado da palavra
imoralidade? Então, foi muito bem questionado hoje pelo Deputado

Raimundo Cutrim de forma polida, de forma educada por ser da base
do governo, mas eu não posso jamais deixar de fazer as considerações,
porque há um descontentamento no seio militar, um descontentamento
por parte de praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros. Nós não somos contra o capelão, pelo contrário, mas que
faça igual ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica que é por meio de
concurso público. Então fica aqui o nosso repúdio da forma como vem
ocorrendo e vamos fazer a denúncia ao Ministério Público. Hoje
ganhamos mais uma adesão, o Deputado Raimundo Cutrim também
falou da situação, da imoralidade, muito embora o Deputado Raimundo
Cutrim não tenha usado esse termo por conta da forma polida como ele
tratou o tema, mas essa, Deputado Raimundo Cutrim, insatisfação é o
menor termo utilizado por praças e oficiais da Polícia Militar. Hoje
também já estivemos reunidos na CCJ e, desde ontem, com praças e
oficiais da Polícia Militar para tratar das Medidas Provisórias 264 e
265. Hoje todos que estavam presentes na CCJ ouviram claramente de
oficiais e praças da Polícia Militar o que permeia na cabeça do policial
militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Duas palavras
marcaram reunião hoje: A insatisfação por parte de praças e oficiais da
Polícia Militar. E, além da insatisfação, os praças e oficiais da Polícia
Militar têm reclamado da forma como o Governo do Estado tem feito
sem a devida discussão, sem o devido diálogo com praças e oficiais da
Polícia Militar. Esse projeto já estava desde o ano passado na Casa
Militar, reuniram-se com o Marcelo Tavares, jogaram para janeiro e
mandaram para a Assembleia Legislativa sem a mínima discussão com
praças e oficiais da Polícia Militar. Então, praças e oficiais da Polícia
Militar estiveram ontem e hoje na Assembleia Legislativa e são enfáticos
ao destacar a insatisfação no meio da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do Estado do Maranhão. Por último, quero registrar a
audiência pública realizada ontem nesta Casa pela Comissão de Obras
Públicas. Solicitação inicialmente pelo Deputado Rogério Cafeteira e
também depois pelo Deputado Wellington. E ontem estava presente,
presidindo a audiência pública, o Deputado Marco Aurélio, e presentes
também o Deputado Rogério Cafeteira, o Deputado Zé Inácio e o
Deputado Bira do Pindaré. Estávamos presentes e ouvimos relatos
emocionados, reclamações e denúncias por parte de moradores dos
condomínios. E o mais importante e o mais grave é que nós pudemos
constatar a veracidade das informações em visita in loco que fizemos.
Mas ontem, com relatos da população de moradores e também do
Ministério Público, por parte da doutora Lítia Cavalcante, nós
constatamos o desrespeito, a maldade que a Cyrela tem praticado no
estado do Maranhão, nos condomínios que ela construiu. E o mais
importante, senhoras e senhores, os graves crimes envolvendo a Cyrela
no estado do Maranhão desde a concessão do habite-se, crimes
ambientais. E aí muitos crimes que foram identificados na tarde de
ontem durante a audiência pública precisam ser averiguados
investigados, e punidos os seus responsáveis. Então a audiência pública
foi muito proveitosa ontem com a participação da Assembleia
Legislativa num tema de tamanha importância para o estado do
Maranhão para a capital de São Luís, envolvendo moradores que foram
ludibriados, enrolados pela Cyrela no estado do Maranhão. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Eu queria começar, Senhor Presidente,
pela audiência pública de ontem que tratou sobre o caso Cyrela. Assunto
que eu já abordei em pronunciamento também nessa tribuna na data de
ontem. E realmente foi muito impactante os relatos colocados ontem
em audiência pública, demonstrando a gravidade que é o tratamento
dispensado pela Cyrela aos moradores de diversos condomínios. São
mais de cinco mil unidades habitacionais da Cyrela aqui em São Luís. E
todos eles com gravíssimos problemas de construção, vícios que
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comprometem até a habitabilidade dessas unidades. De maneira que
nós nos sentimos solidários com todos os moradores e vimos a
necessidade de reforçar o trabalho que hoje está sendo feito pelo
Ministério Público, principalmente, comandado pela Promotora Lítia
Cavalcante e demais integrantes da força tarefa. E esta Casa aqui está
sendo provocada a dar sua participação, a sua colaboração a essa luta
em favor dos moradores dos diversos condomínios residenciais
construídos pela Cyrela aqui em São Luís do Maranhão. Por essa
razão ganhou força a proposta de instalação de uma CPI, de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para a investigação das diversas
situações que envolvem a Cyrela aqui em São Luís do Maranhão.
Nesse sentido, eu quero convidar os colegas parlamentares, todos aqui
para que possam subscrever o pedido feito pelo deputado Zé Inácio,
que já apresentou um requerimento, fui o primeiro a assinar e estou
convidando todos os colegas a endossarem esse pedido para que a
gente possa instalar essa Comissão de Inquérito e a gente possa
colaborar com o Ministério Público para que a Cyrela respeite o cidadão
maranhense. Isso é fundamental, tendo em vista que outras construtoras
também já estão presentes em São Luís. A MRV é a maior construtora
do ramo imobiliário do Brasil e está construindo e está vendendo aqui
em São Luís do Maranhão. Será que vamos daqui a pouco ter outras
vítimas que compram um sonho e recebem um pesadelo? Como a gente
viu ontem nos depoimentos de pessoas chorando, às lágrimas contando
a sua frustração, de toda uma economia, de todo um planejamento
familiar, de anos de espera para realizar o sonho da casa própria e de
repente ver esse sonho se transformar em pesadelo. Será que vamos
permitir isso? Então o que eles querem? O clamor é de que a gente
possa ajudar. Todo o poder público está sendo provocado. É uma
causa que une o estado do Maranhão, o Ministério Público, o Poder
Judiciário que tem grande responsabilidade na questão, que precisa
reagir fortemente dando exemplo para o Brasil de que o Maranhão tem
leis e tem pessoas sérias e honestas e que precisam ser respeitadas.
Então todos os órgãos do poder público precisam agir nessa causa. E a
Assembleia Legislativa pode dar a sua colaboração, por isso é importante
que a gente assine a CPI, que a gente instale a CPI e que a CPI dê a sua
colaboração na investigação para que a Cyrela e todos aqueles, que de
alguma forma contribuíram para essa situação, respeitem e sejam
penalizados pela maldade que fizeram ao povo do nosso Estado. São
mais de cinco mil famílias atingidas por essa situação. Então, senhor
Presidente, eu quero aqui conclamar aos colegas parlamentares para
que assinem a CPI e que a gente possa dar uma resposta à Cyrela à
altura. Esse é o primeiro assunto. Segundo, nós tivemos agora pela
manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, a presença do ilustre
presidente do IMESC, o senhor Felipe de Holanda, professor-doutor
Felipe de Holanda, que veio fazer aqui uma análise de conjuntura da
economia maranhense. E lamento muito que alguns que criticam, críticas
vazias e falaciosas não compareçam à reunião da comissão para fazer o
debate sobre a questão da economia maranhense. Porque diziam há
poucos dias que o Maranhão estava quebrado, estava arruinado e de
repente os números mostram que a situação é completamente diferente.
Que o Maranhão está no caminho certo, que teve o maior crescimento
do PIB em 2017, que hoje gera empregos formais acima da média
nacional, apesar da crise, das dificuldades e faz investimentos. É um
dos poucos Estados no Brasil que hoje investe nos mais diversos
setores, na infraestrutura, na saúde, na segurança, na educação e mantém
o pagamento dos salários em dia. Essa é a realidade do Maranhão.
Portanto, quero agradecer a presença do presidente do IMESC, que
trouxe para nós diversos subsídios, relatórios, gráficos, mostrando a
tendência da economia maranhense e o otimismo que há em relação ao
crescimento muito maior nos anos seguintes, em 2018 e 2019. Portanto,
eu agradeço imensamente, foi um excelente debate e assim a Comissão
de Assuntos Econômicos dá a sua colaboração para esse debate e está
à disposição de qualquer parlamentar que queira receber os gráficos
que foram expostos hoje pelo presidente do IMESC, Felipe de
Holanda, e que assim a gente possa fazer um debate de alto nível e
reconhecendo o grande papel que o Governo do Maranhão está jogando
hoje, para melhorar os indicadores econômicos e sociais do Estado do

Maranhão. O Maranhão está no caminho certo. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira está inscrito no Pequeno
Expediente. Mas como já estamos na hora da Ordem do Dia, fica
transferido para a próxima Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela
Ordem. Amanhã, não estarei e tenho um compromisso no interior,
poderia transferir-me, por favor, para a segunda-feira?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tudo bem. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
para pedir a benevolência de V. Ex.ª para que possa fazer a conferência
de quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença no plenário do Vereador Pereirinha,
Vereador pela cidade de São Luís. Seja bem-vindo, Vereador. Peço que
zerem o painel e solicito aos deputados que desejarem que registrem as
suas presenças...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – PEN e PV, em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco PEN e PV, em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Bloco Independente, em obstrução. Senhor
Presidente, sem querer ser inconveniente, já se passaram dez minutos
e hoje tem sessão solene também. Nós temos aí o Tempo dos Blocos.
E aí só contando com a benevolência de V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem, Deputado Wellington. Nós vamos já, já concluir
aqui os registros das presenças. Medida Provisória. A proposta de
Emenda Constitucional...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, uma
Questão de Ordem, presidente. O Bloco está em obstrução. Está
registrada a obstrução da Deputada Graça Paz, do Wellington. Está
tudo em vermelho, porque está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max Barros, eu vou considerar a sua ponderação,
mas tem vinte e duas presenças registradas no plenário. Vou considerar
em razão de sua solicitação que imagino que tenha, por engano,
registrado presença.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
agradeço V. Ex.ª, sempre democrático. Mas está registrada, mas meu
bloco está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Só para
ponderar. Obviamente não pode ser, não poderia ter uma decisão
diferente sua, da Mesa, em relação ao pedido do Deputado Max. Mas,
mesmo o bloco em obstrução, se algum dos seus membros quiser
registrar ele pode registar. Só para deixar claro. Senhor Presidente, eu
queria só que a gente pudesse estender um pouquinho mais o tempo,
pois tem no item cinco o Projeto de Lei nº 036/2018, de autoria da
Deputada Graça Paz, que institui o Dia da Mulher Empreendedora
Maranhense. E aqui eu vejo na nossa tribuna a visita de várias mulheres
empreendedoras. Então eu queria que V. Ex.ª tivesse um pouquinho de
paciência para que a gente pudesse chegar a quórum para votar esse
projeto, porque eu tenho certeza que é uma homenagem mais do que
justa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Se não houver quórum, V. Exa. transferirá a Ordem do Dia
para amanhã, incluindo também o Projeto da deputada Graça?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vou transferir toda a Ordem do Dia para amanhã, deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Retornando àquele mesmo assunto, independente do
bloco estar em obstrução, o deputado tem a prerrogativa de marcar sua
presença. Então eu queria fazer um apelo aqui à deputada Graça Paz,
autora do projeto, para que marque a presença para que a gente possa
votar esse projeto de lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, em seguida encerrarei
a conferência. Se ninguém mais quiser registrar, vou esperar mais um
minuto e vou encerrar a conferência de quórum. Não completando 22,
ficarão transferidas as matérias de hoje para a Ordem do Dia de amanhã.
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, só reiterar com os colegas, logo depois da Ordem do Dia,
quando do Tempo dos Partidos e Blocos, eu pediria a compreensão de
todos que hoje teremos uma Sessão Solene que homenageará seis
personalidades que vieram de Imperatriz com os seus convidados,
com os seus familiares e está marcado agora para as 11h e, portanto,
são quatro Títulos de Cidadão Maranhense e duas Medalhas Manuel
Beckman. A cerimônia por si só já será longa e pediria aos colegas uma
compreensão quanto a esta Sessão para que a gente tenha condições de
iniciar a Sessão Solene até as 11h15, 11h20. Contamos com a
compreensão de todos os colegas deputados, os líderes dos Blocos que

possam ajudar, contribuir na questão da administração do tempo para
que tenhamos a Sessão. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, eu gostaria de pedir aos deputados, líderes dos Blocos que,
pelo menos, fizesse um acordo que aceitasse a votação desse projeto
da Deputada Graça Paz que se refere à criação do Dia da Mulher
Empreendedora do Estado do Maranhão, nós temos aqui mulheres no
Plenário, aguardando aqui, e era importante o senhor, a gente fazer
votar esse projeto hoje, que é um projeto de relevância, importante
para as mulheres maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, infelizmente, em razão de não termos
quórum suficiente vou transferir toda a Ordem do Dia para a Sessão de
amanhã. Requerimentos à deliberação da Mesa. Projeto a deliberar.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Gostaria de propor aos líderes que nós fizéssemos um entendimento
em razão da Sessão Solene que vai começar daqui a pouco, uma longa
Sessão Solene e ou declinassem ou utilizem apenas cinco minutos.
Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Presidente, só para que fique bem claro. Não existe possibilidade de
um acordo de líderes sem o número mínimo de presença. Sem a presença
é impossível ser votado qualquer projeto. Então, só para que fique
bem claro que não depende de vontade de Bloco, de lideranças de
Bloco, é uma questão regimental, sem o número mínimo não pode
haver votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, temos um entendimento então de cada
Bloco, dos Blocos ou declinarem ou utilizarem apenas o tempo de
Liderança. Inscrito pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente,
o Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. A Associação dos Delegados da
Polícia Civil do Maranhão, em Nota de Repúdio: A Associação dos
Delegados da Polícia Civil do Estado do Maranhão, ADEPOL, vem a
público manifestar-se sobre a atitude do Secretário de Segurança
Pública do Maranhão, o Delegado Geral da Polícia Civil, fazendo os
seguintes termos: 1 - Repudiar o envio da PL 365/2017 para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em regime de urgência,
com proposta de alteração da Lei 8.518/2016, Estatuto da Polícia
Civil, objetivando a exclusão da ADEPOL e demais entidades
representativas de classe do Conselho de Polícia Civil, todos os
membros efetivos da instituição Polícia Civil, comportamento
considerando reprovável, despropositado, antidemocrático e
prejudicial à instituição; 2 - Condenar veementemente a supressão da
exigência de experiência mínima de 8 anos de efetivo exercício do
cargo de delegado da Polícia Civil para a nomeação no cargo de
Delegado Geral da Polícia, possibilitando que neófito recente venha a
ocupar o mais alto cargo de direção da Polícia Civil, quando deveria
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exigir que a escolha fosse dentro de classe especial, a exemplo da
quase totalidade dos Estados da Federação. 3 – Alertar a sociedade
maranhense que, em aprovado as alterações do Estatuto na forma
proposta do Substitutivo PL 367/2017, resultará em quebra de estrutura
hierárquica imprescindível às instituições policiais, retrocesso sem
precedentes e enfraquecimento da autonomia técnica e funcional do
cargo de delegado da Polícia Civil e na direção da instituição da
Polícia Civil. E também na condição de investigações através do
agravamento do assédio moral, censura, desestimulando a busca da
verdade real em defesa da sociedade, verdadeira destinatária final
dos serviços da Polícia Judiciária. Quarto: Admitir que não restará a
menor dúvida de que estamos em processo avançado de apoderamento
e desmonte da estrutura hierárquica e organizacional da Polícia Civil,
mediante implantação de uma distopia orwelliana, em que todos serão
livres para concordar com a visão, prevalecendo o gestor máximo,
nunca para discordar sob pena de serem declarados inimigos,
perseguidos e criminalizados. Cinco: Conclamar aos deputados... E
aqui eu faço uma ressalva a todos os deputados. A ADEPOL, Associação
dos Delegados e dos Policiais Civis, também colocou uma propaganda
publicitária em São Luís, fazendo um apelo aos deputados para que
possam ser sensíveis à causa da categoria. No item cinco, eles conclamam
os deputados e a sociedade para que não permitam o fim da hierarquia
e a expulsão das entidades de classe do Conselho da Polícia Civil, sob
pena de transformar a Polícia Civil em tribunal de exceção, deixando de
ser órgão do Estado para passar a ser órgão de governo que se nutre de
rótulos e generalizações, do assassinato moral e outras tantas
barbaridades que envergonharam e envergonham a trajetória da
civilização. Assim aconteceu com a Gestapo da Alemanha nazista,
com a PIDE na Revolução Portuguesa, com Tonton Macoute, no Haiti,
e com a SNI da DOI-CODI e outros serviços de informação, tortura e
execução que são tristes memórias no Brasil. Ao cabo, a Associação de
Delegados da Polícia Civil do Estado do Maranhão assegura que o PL
365 é a vanguarda do atraso e que a manutenção da hierarquia e das
entidades de classe no Conselho da Polícia Civil é a medida que se
impõem para que a gestão dê-se de forma democrática e com restrita
obediência aos princípios da administração pública esculpidos no artigo
37 da Constituição de 88, quais sejam: legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade, eficiência e motivação dos seus atos. Os
quais são os alicerces dos atos praticados pela administração pública
do Estado Democrático de Direito. Senhor Presidente, hoje ocupo a
tribuna desta Casa em defesa da segurança pública do estado do
Maranhão, em defesa da segurança pública do cidadão e em defesa da
segurança pública dos agentes de segurança pública, policiais militares,
Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. A Polícia Civil colocou uma
campanha publicitária com outdoor na cidade chamando a atenção das
arbitrariedades do Governo do Estado. Um governo que não tem
diálogo. Um governo que não conversa com a sociedade. Um governo
que é arbitrário, que é perseguidor. Essa é a visão, hoje, na Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão. Essa é a visão de praças e
oficiais da Polícia Militar. Essa é a visão de praças e oficiais do Corpo
de Bombeiros. E essa é a visão dos agentes de segurança pública,
delegados, agentes, escrivães. Essa é a situação hoje que permeia a
segurança pública do estado do Maranhão. E nós não podemos
concordar. E fazemos aqui, na nota de repúdio da ADEPOL, o nosso
pronunciamento nesta Casa, para que possa constar nos Anais desta
Casa. Senhor Presidente Deputado Othelino, hoje V. Ex.ª se reuniu e
não pode dar a garantia da aprovação, mas que, na segunda-feira, nós
possamos sensibilizar os deputados. Porque hoje as categorias dos
agentes, delegados, peritos conclamam a sociedade e apelam para o
bom senso dos deputados estaduais. Estamos em defesa da Polícia
Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Estamos em defesa
da segurança pública do estado do Maranhão. Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Partido Verde,
PEN. Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco

Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael? Antes de chamar
o Bloco Unidos pelo Maranhão, eu, por equívoco, deixei de chamar o
Bloco Parlamentar Independente. E já estou até vendo a luz vermelha
do Deputado Max acesa ali.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
agradeço a V. Exa. A Deputada Graça Paz, chegou uma matéria de
interesse dela, um Projeto de Lei que ia ser votado. Inclusive, há pessoas
que têm interesse nesse projeto que estão aqui na galeria. Então eu
pediria a V. Ex.ª que rapidamente a Deputada pudesse usar o tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Claro, com prazer. Deputada Graça Paz, por cinco minutos
pelo Bloco Independente. E, em seguida, o Bloco Unidos pelo Maranhão.
Enquanto a Deputada se desloca à tribuna, inclusão na Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de quinta-feira, 15 de março: Medida Provisória nº
263/2018 do Poder Executivo, Requerimento, nº 082/2018, de autoria
do Deputado Vinícius Louro, Requerimento n.º 083/2018, de autoria
do deputado Wellington do Curso, Requerimento n.º 084/2018, de
autoria do deputado Edson Araújo. Deputada Graça Paz com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados que compõem a
Mesa, senhoras e senhores parlamentares, senhores da imprensa,
galeria, internautas, funcionários desta Casa. Eu gostaria, senhor
Presidente, em primeiro lugar saudar todas essas mulheres, que estão
aqui na galeria, em nome da presidente da Associação das Mulheres
Empreendedoras do Maranhão, a senhora Guga, em nome também da
minha nora Keity que está já fazendo parte dessa Associação e, quem
sabe, será ajudada por essas mulheres maravilhosas a se tornar uma
grande empreendedora. E também a minha cunhada Yran, que já é uma
empreendedora nata e em nome dessas três mulheres quero saudar
toda esta galeria. Porque hoje essas mulheres, senhor Presidente, vieram
assistir a votação desses parlamentares que hoje, com a ajuda de todos
os deputados, que aqui não se faz nada sozinho, estaríamos votando
uma matéria muito importante para o empreendedorismo feminino,
que era instituir o dia 03 de novembro como o Dia do
Empreendedorismo Feminino. Infelizmente não teve o quórum
necessário. Foi muito bom que essas mulheres viessem assistir para
ver como funciona aqui o nosso trabalho. Votaríamos hoje, a Casa iria
votar uma matéria que acho que não é do interesse do povo do
Maranhão. O nosso Estado já deve tanto que o poder de pagamento,
eu não vejo como um Estado como o nosso, um Estado rico de povo
pobre e para endividar mais este povo, aí nós da oposição não podemos
votar uma matéria dessa. E fico pensando que somos, me parece que só
10 ou 12, dos 42 deputados que fazem parte da oposição a este governo.
E por que os outros, presidente Othelino, por que os deputados que
fazem parte do governo não vêm aqui? Não precisaria do voto da
oposição, eu não precisaria hoje estar passando por esta situação de
ter convidado essas mulheres empreendedoras para vir assistir esta
sessão e passar pela decepção de não ser votada uma matéria tão
importante para o empoderamento feminino. Nós que já precisamos
tanto de ações como esta, desta Casa, de todas as casas, e, de repente,
uma coisa que, para muitas pessoas pode parecer simples, mas que é
muito importante para estas mulheres que prestam serviço maravilhoso
para o nosso Estado. Mas nós vamos conseguir, não foi hoje, poderá
ser amanhã, poderá ser outro dia. Eu sei que todas têm afazeres. O
importante é que esta Casa não vai se opor, de forma nenhuma, a votar
esta matéria. E eu que sempre digo que o dia 8 de março não é somente
para receber flores, flores a gente tem que receber todos os dias. É para
meditarmos mais sobre os deveres, os direitos das mulheres. Mas eu
quero tirar uma flor, uma rosa desta para cada mulher empreendedora
que veio nos dar a satisfação e a honra de acompanhar aqui o nosso
trabalho. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Minha queridíssima Deputada Graça. Primeiro, quero
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cumprimentá-la pelo projeto e ao mesmo tempo agradecer a presença
das mulheres empreendedoras que aqui estiveram. Mas dizer às
senhoras que nós esperamos 20 minutos para que completasse o
quórum, o instrumento da obstrução é um instrumento legítimo,
previsto inclusive no Regimento desta Casa, e nem de longe eu faço
críticas a este direito da Oposição, até porque quando fui Oposição
utilizei este instrumento por algumas vezes. Infelizmente, hoje, só
tinham 21 deputados da Base Governista, os que não estão aqui,
certamente estão exercendo o seu dever e as suas obrigações que o
mandato impõe ou em suas bases, de um deputado que estava
participando de solenidade fora, tem deputado que está representando
a Assembleia fora do Estado, inclusive, mas, infelizmente, por conta
da obstrução, nós não conseguimos ter quórum, mas, amanhã,
certamente, teremos e apreciaremos com prazer e certamente será
aprovado por unanimidade o projeto muito bem produzido e
apresentado pela Deputada Graça Paz. Bloco Unidos pelo Maranhão.
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, eu venho nesta manhã para comunicar e relatar uma boa
notícia, principalmente para a cidade de Timon, daqui a pouco, às
14h30, o Governador Flávio Dino assinará convênio com a Prefeitura
Municipal de Timon para a celebração de reforma e ampliação da
CEASA do Município de Timon, projeto esse apresentado pela
Prefeitura, em sintonia, que é um dos compromissos com o Governador
Flávio Dino e, a partir das 14h30, fará o ato de assinatura desse
convênio, com a presença do Prefeito Luciano, que já está em São Luís,
e de dezenas de feirantes que ali trabalham todo santo dia e que fizeram
a fundação daquela Ceasa, que fizeram que essa Ceasa acontecesse.
Então é um momento importante para o nosso município, pois, a
partir da assinatura do convênio hoje, haverá um prazo para a
publicação e em seguida a comunicação para esta Casa, para que a
gente possa acompanhar a execução desta importante obra. Depois
será feito o pagamento da primeira parcela. Posteriormente a isso, o
governo municipal vai fazer o edital de licitação e a licitação da obra,
tendo o prazo estabelecido de 30 dias de publicação porque se trata de
uma concorrência pública, porque a obra ultrapassa a casa de um milhão
e meio, que é o limite mínimo para a concorrência pública. A partir
desse processo, quando concluída a licitação, terá o início das obras
com um prazo de execução, salvo engano, de seis ou dez meses.
Concluída a obra, com certeza será um novo cartão postal da cidade de
Timon. A gente ressalta a parceria fundamental entre o Governador
Flávio Dino e o Município de Timon, a nossa articulação desde o
início do governo Flávio Dino que a gente solicita uma ajuda para que
a gente possa reconstruir a Ceasa. Essa ajuda, graças a Deus, se inicia
hoje com a assinatura do termo de convênio entre o governo do estado,
Governador Flávio Dino, e a Prefeitura Municipal de Timon, por meio
do prefeito Luciano. Mais um equipamento, Presidente Othelino, que
o governo do estado ajuda a recuperar na cidade de Timon, mais um
passo dado, mais uma conquista, mais um avanço, sem falar de todos
os outros avanços, Deputado Bira, que já lhe concedo o aparte, o
Parque Ecológico que será o primeiro parque ambiental da nossa cidade,
a recuperação do CAIC, que o governo passado deixou abandonado,
infelizmente os nossos representantes não usaram esta tribuna para
denunciar. O IEMA que foi recuperado e entregue para a população
que está lá servindo de exemplo. Recentemente tivemos um dado de
tantos avanços que aqueles alunos já conseguiram e vários outros
equipamentos que nós estamos conseguindo recuperar dia após dia.
Essa é uma conquista do povo de Timon, quero parabenizar o prefeito
Luciano pelo belíssimo projeto que fez, pela perseverança na luta,
com certeza dias melhores virão para o nosso município e para o
estado do Maranhão. Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Deputado Rafael, eu quero cumprimentar V. Ex.ª porque de fato V.

Ex.ª destaca um tema de alta relevância, sobretudo em relação ao
município de Timon. Eu estive junto a V. Ex.ª dialogando sobre esse
tema da Ceasa com o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, que
demonstrou toda disposição de buscar os caminhos que resolvessem a
situação e garantissem os recursos necessários para essa grande obra
que vai beneficiar o município de Timon. E o resultado está aí. Hoje
nós temos um convênio a assinar que é mérito também, principalmente
do prefeito Luciano Leitoa, pelo projeto que preparou e por todas as
movimentações que fez no sentido de que a gente pudesse colher esse
resultado. Então é com alegria que eu cumprimento V. Ex.ª por essa
grande conquista para a cidade de Timon, além de tantas outras que V.
Ex.ª já relacionou. E eu fico satisfeito quando V. Ex.ª fala do IEMA,
porque eu era secretário de Ciências e Tecnologia quando indiquei o
município de Timon para receber uma unidade do IEMA que hoje já é
uma realidade em Timon, e uma das unidades mais bem gestadas no
Maranhão porque tem mostrado os seus resultados com muita rapidez,
um prédio que estava com obra paralisada, uma obra que já vinha
desde a época do Jackson Lago, eu lembro que eu estive lá presente
com o prefeito Luciano, com o ex-prefeito Chico Leitoa, que era um
grande defensor dessa obra e hoje, graças a Deus, é uma realidade e um
sucesso muito grande. Portanto parabéns a Vossa Excelência. Nós somos
parceiros e companheiros dessa caminhada. Parabéns ao prefeito
Luciano e, sobretudo, parabéns ao povo de Timon que ganha mais essa
conquista para a sua história. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Inclusive, eu
quero convidar Vossa Excelência para participar desse ato tão
importante para a cidade de Timon. A CEASA representa um cartão
postal da nossa cidade, até porque fica na entrada principal, fica na BR
316, na Avenida Presidente Médici, que conta também com muita
perseverança. Nós teremos aquela BR transferida em uma obra que já
está sendo executada. Mas, enfim, Deputado Bira a luta não para.
Todo dia é uma luta. Todo dia é um avanço. E com muita fé e com muita
sapiência nós vamos avançando. O Prefeito Luciano quando foi eleito
em 2012 se comprometeu com alguns dos compromissos. Não foi
possível fazer tudo no primeiro mandato. P povo de Timon entendeu,
compreendeu e o reconduziu novamente à prefeitura para que a gente
pudesse concluir tudo aquilo que estava previsto. E a CEASA é um
dos instrumentos importantes que se concretiza a partir desse convênio.
Porque além de tudo o que o prefeito está fazendo, é importante a
nossa presença aqui na Assembleia Legislativa para essa articulação,
para conseguir os recursos necessários para a implementação da
CEASA. Também como foi necessária a articulação com o Deputado
Zé Reinaldo na implantação da Avenida Piauí, que também o município
está fazendo a licitação. Então são obras importantes para a nossa
cidade, que com certeza trará uma nova visão urbanística, uma nova
cara para a nossa cidade. Parabéns aos feirantes da CEASA e parabéns
ao povo de Timon. Muito obrigado, Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos.

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

Resumo da Ata da Décima Oitava 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.
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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.
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 (as): Carlinhos Florêncio, Júnior
Verde, Edivaldo Holanda e Eduardo Braide, Graça Paz, Fábio Braga e
Vinícius Louro. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputados
Wellington do Curso e Bira do Pindaré ficaram transferidas 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. Sendo constatada que havia quórum regimental, o Presidente,
dando continuidade a votação da Ordem do Dia, informou que a
Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde, ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária devido a falta de quórum qualificado para sua apreciação.
Em seguida, anunciou a Medida Provisória nº 269/2018 (Mensagem
Governamental nº 005/2018), que altera a Lei nº 9.860/2013, que dispõe
sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos
integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica. Com parecer
favorável da CCJC esta Medida Provisória foi aprovada e encaminhada
à Sanção Governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária foram
aprovados e encaminhados à Sanção Governamental os Projetos de Lei
nºs: 053/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que institui o
Cadastro para bloqueio de Propaganda; 240/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão o Festejo de São José de Ribamar e 261/2017, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão o “Dia da Reforma Protestante”. Com parecer
favorável da CCJC, o Plenário aprovou em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Projeto de Lei nº 143/2017, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim, que revoga o inciso II, e altera o inciso III do Art 48 da Lei n
9.985/2014, que dispõe sobre o Sistema de Serviço Público de
Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, veículos e cargas.
Em único turno, regime de urgência, o Presidente anunciou o Projeto
de Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria da Deputada Valéria
Macêdo, que dispõe sobre a realização de plebiscito para consulta
popular sobre a alteração do nome do Município de Governador Edison
Lobão e concedeu a palavra a autora do Projeto, para discutí-lo. Posto
em votação o referido Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado
contra os votos dos (as) Deputados (as): Graça Paz, Andréa Murad,
Max Barros, Antônio Pereira e Hemetério Weba. Ainda em segundo
turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 033/2017, de autoria da Mesa Diretora, que altera a
Resolução Legislativa nº 800, de 14 de setembro de 2016, que dispõe
sobre o Parlamento Estudantil no âmbito da Assembleia Legislativa do
Maranhão; 043/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos
Lupi, presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista e 047/
2017, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José Joaquim

Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão. Com parecer favorável da CCJC, foi aprovado em
primeiro turno, tramitação ordinária o Projeto de Resolução Legislativa
nº 052/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto, que concede a
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Clélio Silveira Filho. Na
sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 059/2018, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo
após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 001/2018, do Poder
Executivo; 066/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, com
manifestação de extensa admiração ao Gestor do Instituto Bom Pastor
de Amparo à Infância e Adolescência, o Senhor Benedito Louzeiro
Filho, pelo destaque como colaborador em várias instituições
filantrópicas e sociais maranhenses; 067/2018, de autoria do Deputado
Zé Inácio, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto
de Lei Complementar nº 021/2017, de autoria do Poder Judiciário;
068/2018, de autoria da Deputada Graça Paz, solicitando que seja
votado em regime de urgência em uma Sessão Extraordinária, a realizar-
se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 036/2018, de sua
autoria; 069/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, no mesmo
sentido, para votação do Projeto de Resolução Legislativa nº 056/
2017, de sua autoria. Os Requerimentos nºs: 060 e 061/2018, de autoria
da Deputada Nina Melo, ficaram transferidos para a próxima Sessão
devido a ausência da autora. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido
o Requerimento nº 075/18, do Deputado Stênio Rezende, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sesões Plenárias realizadas no
período de 19 a 22 e de 27 a 28 de fevereiro do corrente ano, haja vista
que estava em Brasília, tratando de assuntos políticos de interesse do
Estado do Maranhão. Na forma do Regimento Interno, foram incluído
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 081/
18, do Deputado Júnior Verde. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. No tempo
dos Blocos e Partidos, a Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição; o Deputado Wellington do Curso pelo Bloco
Parlamentar Independente e os Deputados Bira do Pindaré e Rafael
Leitoa falaram pelo 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, 14 de março de 2018.

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.

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, em nome do povo e invocando
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a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos de Lei
n°s: 042/18, de autoria do Deputado Zé Inácio que dispõe sobre o
período mínimo de gratuidade nos estacionamentos dos Shopping
Centers, centros comerciais, supermercados, hipermercados,
rodoviárias, aeroportos, portos e hospitais; 043/18, de autoria da
Deputada  Ana do Gás que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Amigos de João Leocádio; 044/18, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira, que institui e Inclui no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão o “Dia do Antigomobilismo Maranhense” e 045/18, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, que declara de utilidade pública
o Instituto Educacional e Social Shalom; Requerimentos n°s: 075/18, ,
do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de 19 a 22 e de 27
a 28 de fevereiro do corrente ano, quando esteve em Brasília, tratando
de assuntos políticos do Estado do Maranhão; 076/18, do Deputado
Wellington do Curso solicitando que seja realizada, pela Comissão de
Assuntos Econômicos, no dia 12 de abril do corrente ano, uma Audiência
Pública sobre “A economia familiar e os direitos de crianças e
adolescentes filhos/as de famílias de catadores/as no Maranhão”; 077/
18, do Deputado Wellington do Curso à Comissão de Segurança da
Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitando que seja realizada
Audiência Pública, no dia 15 de março, objetivando discutir sobre a
Medida Provisória nº 264 e 265/2018 e a gratificação das funções”;
078/18, do referido Deputado, à Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitando que seja realizada
Audiência Pública, no dia 02 de abril, para discutir sobre a retomada da
criação da resex de Tauá-Mirim e os impactos sociais para a população
da área do Cajueiro e adjacências; 079/18, também do Deputado
Wellington do Curso, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão, para que seja realizada Audiência Pública,
no dia 21 de março objetivando discutir sobre os atrasos nos repasses
do Governo do Estado e Instituto Biosaúde, o que tem implicado no
atraso dos salários dos empregados e 080/18, também do Deputado
Wellington do Curso, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitando que seja realizada Audiência
Pública, no dia 20 de março, na Câmara Municipal de Paço do Lumiar,
objetivando discutir sobre os “Os táxis lotação”; Indicações n°s: 135/
18, da Deputada Valéria Macêdo, ao Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino e ao Senhor Secretário de Estado da Educação, Felipe
Camarão, solicitando viabilizar Recursos Financeiros e Orçamentários
destinados à Reforma completa da Quadra Poliesportiva do Centro de
Ensino “Fortunato Moreira Neto”, no Município de Porto Franco,
neste Estado; 136/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que determine
ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor
Davi Telles, implantação de uma Unidade Plena do Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA no região da
Cidade Operaria e Cidade Olímpica, no Município de São Luís; 137/
18, do Deputado Júnior Verde ao Prefeito Municipal de São Luís,
Senhor Edvaldo Holanda Júnior, com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo,
reiterando a indicação nº 607/17, solicitando a recuperação asfáltica da
Avenida Brasil, onde está localizada a Feira do Mangueirão, no bairro
da Divinésia, nesta capital; 138 e 139/18, ambas do Deputado Júnior
Verde, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, com cópia para
o Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Senhor Adelmo Soares,
solicitando 01 (um) kit de irrigação para o Povoado Santa Fé e 01 (um)
kit de irrigação para o Povoado Santa Cruz, ambos localizados no
Município de Buriti de Inácia Vaz e 140/18, ainda, do Deputado Júnior
Verde ao Governador do Estado do Maranhão, com encaminhamento
para o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
reiterando a Indicação nº 698/2017, que solicita a recuperação da
pavimentação asfáltica da rodovia MA-375, no trecho que liga os
municípios de São Raimundo das Mangabeiras a Sambaíba, neste Estado.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente deferiu as
Indicações lidas pelo Primeiro Secretário e encaminhou à publicação o

Expediente lido. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados
Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Edivaldo Holanda, Júnior Verde,
Bira do Pindaré e Sérgio Vieira. O Deputado Raimundo Cutrim voltou
a reforçar que o contrabando é crime de competência federal. Por sua
vez, o Deputado Rogério Cafeteira relatou sua participação na
inauguração do consultório móvel de prevenção do câncer de colo do
útero, ocorrida no Hospital Aldenora Belo. O Deputado Edivaldo
Holanda afirmou que o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior vem
priorizando a saúde desde o inicio de seu primeiro mandato, o que tem
gerado um excelente resultado. O Parlamentar destacou que o município
está oferecendo cirurgias inéditas no estado do Maranhão, comprovando
os avanços conquistados nessa área. Na sequência, o Deputado Júnior
Verde destacou sua participação em uma reunião na CAEMA onde
foram discutidas importantes questões pertinentes ao saneamento
básico e a implantação de kits sanitários em mais de trinta municípios
maranhenses. Na Tribuna, o Deputado Bira do Pindaré convidou a
todos os presentes a participarem da Reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos com a Participação do Presidente do IMESC, o economista
Felipe Holanda, que fará uma análise da conjuntura da economia
maranhense. Por fim, ouviu-se o Deputado Sérgio Vieira destacou a
entrega pelo Governo do Estado, de duas viaturas para Polícia Militar
da cidade de Açailândia. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos
Deputados Wellington do Curso e Zé Inácio ficaram transferidas 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 incluídos 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 que
destacou os avanços conquistados pelo governo do estado nas áreas de
educação, cultura e segurança pública. No tempo dos Blocos e Partidos,
ouviu-se a Deputada Andréa Murad que, falando pela Liderança do
Bloco Parlamentar de Oposição, criticou a gestão do sistema de saúde
do governo do estado, destacando o atraso nos salários dos servidores
e a escassez de enfermeiros. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, o Deputado Zé Inácio discorreu sobre a necessidade de
medidas mais enérgicas em relação ao caso da construtora Cyrela,
responsável por diversos condomínios em São Luís, que têm
apresentado uma série de problemas, afirmando que a construtora não
está cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta determinado
pelo Ministério Público. O Parlamentar solicitou a instauração de CPI
para investigar a construtora. 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,
12 de março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Stênio Rezende - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Francisca
Primo - Segunda Secretária, em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018)

LEI Nº 10.808 DE 13 DE MARÇO DE 2018

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

Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 269, de 02 de fevereiro de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

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

“(...)
Art. 36 Fica instituída a Gratificação por Exercício em
Unidade de Ensino de Tempo Integral, de caráter temporário,
aos professores integrantes do Subgrupo Magistério da
Educação Básica, efetivos ou contratados, com regime de
trabalho de 20 (vinte) ou 40  (quarenta) horas semanais,
que se encontram em atividade de docência nas Unidades
de Ensino de Tempo Integral, no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento), calculada sobre o vencimento.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 333/2018, de 13 de março de 2018, exonerando
CRISTIANE DA SILVA COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 334/2018, de 13 de março de 2018, nomeando PEDRO
TACONES DA SILVA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 335/2018, de 13 de março de 2018, exonerando MARY
ALBA SANTIAGO FIGUEIREDO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 336/2018, de 13 de março de 2018, nomeando MARCELO
MOREIRA DOS REIS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de março do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANH

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE

CARLINHOS FLORÊNCIO
ANTÔNIO PEREIRA

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 043/2018 – Emitido à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 268/2018 – (MENSAGEM GOV. Nº 004/2018) – ALTERA a Lei nº
10.546, de 23 de dezembro de 2016, que AUTORIZA o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, com
garantia da União, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 056/2018 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

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

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 057/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

029/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Estadual de
Apoio Socia-IDEAS.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 058/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

342/2017 –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.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 059/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

004/2018 – DISPÕE sobre rios pertencentes às Bacias Hidrográficas
localizadas no Maranhão, como área de preservação permanente e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE,  nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 060/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

246/2017 – DISPÕE sobrea cassação da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS de qualquer empresa que cometa fraude
metrológica na revenda varejista de combustíveis.

AUTORIA: Deputado  EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 062/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

014/2018 – CRIA a Política Estadual de Empoderamento da Mulher e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 064/2018 – Emitido 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.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
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PARECER Nº 065/2018 – Emitido 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.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 066/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

134/2017 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI
Nº 295/2017, que DISPÕE sobre a obrigatoriedade dos Municípios no
âmbito do Estado do Maranhão terem o trânsito integrado ao SNT, e
dá outras providências, de iniciativa do Deputado CÉSAR PIRES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

nos termos do Voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Eduardo Braide.

PARECER Nº 068/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº
003/2018 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI
Nº 025/2017, que OBRIGA o Estado do Maranhão somente a contratar
empresas que possuam, no mínimo, 5% (cinco por cento) de
empregados do sexo feminino no seu quadro profissional, de iniciativa
da Deputada ANA DO GÁS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

nos termos do Voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Eduardo Braide.

PARECER Nº 070/2018 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº
132/2017 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI
Nº 299/2017, que ALTERA a redação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.926,
de 25 de setembro de 2013, que DISPÕE sobre a isenção de tarifa de
embarque no Ferry-Boat, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências, de iniciativa do Deputado JOSIMAR DO
MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

nos termos do Voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Eduardo Braide.

PARECER Nº 071/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
028/2018 – ALTERA os vértices de que trata o art. 1º da Lei nº 10.171
de 12 de dezembro de 2014, que CRIA no Estado do Maranhão o
Parque Estadual Marinho “Banco do Tarol”, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 072/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor RONALD ALEXANDRE CAMILO.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 073/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor MARCO ANTÔNIO COÊLHO
LARA, natural de Jacundá-Pará.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 074/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Engenheiro ROBSON BRAGA ANDRADE,
Presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI. natural de
São João Del Rei-Minas Gerais.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 075/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº Nº 006/2018 – CONCEDE a
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor CARLOS ALESSANDRO
RODRIGUES ASSIS.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO
DO ANO DE 2018, ÀS 10 :00 HORAS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FRANCISCA PRIMO – Presidente e Relatora
FÁBIO BRAGA
VINICIUS LOURO
RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

001/2018, que AUTORIZA o Poder Executivo a celebrar Contrato de
Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável com o Banco
Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14  de março de 2018.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 001 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 267/2017, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a instituição
do Polo Maranhense de fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxi,
nos Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 412 /2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória, nos
termos do Art. 30, inciso XI, do Regimento Interno.
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O presente Projeto de Lei visa fomentar a cultura do abacaxi

nas Microrregiões do Gurupi e Presidente Dutra, em especial nos
Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão.

O objetivo do Polo Maranhense de fortalecimento da cadeia
produtiva do abacaxi é o incentivo à produção, industrialização e
consumo do fruto, promovendo o desenvolvimento e a divulgação das
tecnologias, forma de manejo, irrigação e material genético básico
aplicáveis à cultura do abacaxi, estimulando assim a melhoria na qualidade
do produto final, alavancando a geração de emprego e renda no meio
rural, com a inclusão de jovens e adultos, em especial à agricultura
familiar, assim como possibilitará o combate à pobreza nas zonas
rurais abrangidas.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade de pessoas alcançadas
com fomento da atividade agrícola da cadeia produtiva do abacaxi.

A medida, ora proposta, atende aos objetivos da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais,
conferindo o fortalecimento da cultura agrícola local, fomentando o
desenvolvimento socioeconômico dos Municípios de Turiaçu e São
Domingos do Maranhão, assim como para o Estado do Maranhão.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
ausência de política de incentivo de promoção e fortalecimento da
cultura do abacaxi nas Microrregiões do Gurupi e Presidente Dutra,
sendo então apresentada a proposta para melhoramento da cadeia
produtiva do fruto, possibilitando o melhoramento do produto final,
tornando-o mais competitivo no mercado.

A promoção da produção e o estímulo no melhoramento do
abacaxi, possibilitará maior desenvolvimento da agricultura familiar,
gerando emprego e renda, além de oportunidades de competitividade
no mercado do agronegócio.

Os Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão são
conhecidos pela farta produção de abacaxi, fruto que se destaca
nacionalmente pelo seu sabor adocicado, sendo conhecido como
“Abacaxi de Turiaçu”. Segundo pesquisadores, o abacaxi produzido
nesses municípios, possui diferencial no seu sabor em razão da sua
especificação genética, assim como pelas propriedades do solo (rico
em potássio e magnésio), o que o torna singular diante da variedade
existente da fruta.

Por fim, destacamos que em razão da importância
socioeconômica e cultural do fruto, foi editada a Lei nº 10.517, de 17 de
outubro de 2016, publicada no Diário Oficial em 19 de outubro de
2016, na qual elevou a fruta maranhense “Abacaxi de Turiaçu”, à
condição de Patrimônio Cultural do Maranhão.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que as
Microrregiões do Gurupi e Presidente Dutra detém a produção de
abacaxi no Estado do Maranhão, sendo necessária a implantação de
políticas de desenvolvimento agrícola.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária

conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 267/2017, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 267/2017, nos termos do voto do
relator.

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

em 13 de março de 2018.

Deputado Bira do Pindaré - Presidente
Deputado Edson Araújo  - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 020/2018

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 263, de 18 de dezembro de 2017,
que Altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, que cria o Conselho
Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e a Lei nº 8.702, de 05 de
novembro de 2007, que cria o Fundo Estadual de Esportes.

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.

Foi apresentada uma Emenda Modificativa, de autoria do
Senhor Deputado Eduardo Braide, que altera substancialmente a
Medida Provisória sob exame.

Conforme fundamentação da Mensagem Governamental, o
Conselho Estadual de Esportes - CONESP foi criado inicialmente pela
Lei nº 8.707, de 16 de novembro de 2007 e regulamentado pelo Decreto
Estadual nº  23.815, de 20 de fevereiro de 2008. Contudo,
posteriormente, ambas as legislações foram revogadas pela Lei nº 9.878,
de 18 de julho de 2013, a qual ainda não foi objeto de regulamentação,
de modo que, consequentemente, o Conselho nunca foi efetivamente
formado.

De igual modo, o Fundo Estadual de Esportes do Estado do
Maranhão - FUNESP, criado pela Lei nº 8.702, de 05 de novembro de
2007, ainda não teve seu funcionamento regulado, o que é imprescindível
para a adequada utilização dos seus recursos.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que referidas
alterações ora proposta via Medida Provisória, apesar de não
introduzirem mudança substancial na modelagem legal do CONESP e
no FUNESP, que se mantêm inalterados na essência, são extremamente
relevantes conquanto corrigirão distorções do sistema, reduzindo o
rito nos processos, e prestando-se a uma mais justa e correta aplicação
dos recursos públicos. 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
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Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros

editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:

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

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

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

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

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

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;

III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).
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 V, 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)”
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A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a

oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

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

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, às providências tomadas nesta
norma tem por objetivo regulamentar o funcionamento do Conselho
Estadual de Esportes e Lazer do Maranhão e do Fundo Estadual de
Esportes, adequando-os à Legislação vigente. Assim sendo, constata-
se seu caráter meritório.

Objetivando aprimorar o texto da Medida Provisória original,
esta Relatoria propõe a aprovação da mesma na forma de Projeto de
Lei de Conversão.

Por fim, analisada a Emenda Modificativa, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que propõe alteração substancial na presente
Medida Provisória, deixamos de apreciá-la, em face desta Relatoria,
ter contemplado, pontualmente, alguns dispositivos constantes
na mencionada Emenda - EMENDA MODIFICATIVA
PREJUDICADA.

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

Provisória nº. 263/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do Projeto de Lei de Conversão acima sugerido.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 263/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 14 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide- Votou pela Aprovação da Emenda

Apresentada
Deputado Antônio Pereira

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 001/2018

Altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, que
cria o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do
Maranhão e a Lei nº 8.702, de 05 de novembro de
2007, que cria o Fundo Estadual de Esportes.

Art. 1º A Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“(...)
Art. 2º O CONESP é órgão colegiado de caráter consultivo,
normativo, propositivo, fiscalizador, orientador e formulador
de políticas públicas de esporte e lazer, composto por
representantes dos mais diversos segmentos.
§1º O CONESP que deve integrar o Sistema Nacional de
Esporte e Lazer, a fim de consolidar a política pública de
esporte e de lazer em âmbito estadual, garantindo a prática
do esporte educacional, do esporte de participação e do
esporte de rendimento como direitos sociais, bem como as
diversas dimensões do lazer, valorizando a acessibilidade,
a descentralização, a  intersetorialidade e a
multidisciplinaridade das ações esportivas e de lazer.
§2º Integrarão, também, a política pública de esporte e lazer,
o incentivo aos esportes de inclusão social, esporte e lazer
de formação esportiva, esporte e lazer para pessoas com
deficiência, esporte e lazer da terceira idade e capacitação
de técnicos esportivos.
Art. 3º (...)
(...)
VIII - realizar audiências públicas;
 (...)
XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;
(...)
XXIV – opinar sobre a aplicação dos recursos destinados
ao Fundo Estadual de Esportes – FUNESP em projetos que
visem fomentar, estimular e desenvolver atividades
esportivas nos municípios do Estado do Maranhão.
(...)
XXVI – estabelecer diretrizes para critérios de seleção de
projetos ou programas esportivos a serem apoiados pelo
FUNESP.
Art. 4º O CONESP será integrado por nove membros e
igual número de suplentes, nomeados pelo Governador do
Estado, obedecida a seguinte composição:
 I - Secretário de Estado do Esporte e Lazer;
II - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
 III - um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
 IV - um representante dos Secretários ou Gestores
Municipais;
V - um representante das Federações Estaduais de Esporte
do Maranhão;
 VI – um representante do Conselho Regional de Educação
Física;
VII - um representante dos atletas do Estado do Maranhão;
VIII - um representante das entidades de pessoa com
deficiência;
IX – um representante da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão.
§ 1º A Presidência do Conselho Estadual de Esporte será
exercida pelo Secretário de Estado do Esporte e Lazer,
independente de mandato.
§ 2º A escolha dos membros mencionados nos incisos V, VI
e VII do CONESP deverá ocorrer por meio de eleição direta
ou indicação dos respectivos órgãos representativos a que
estiverem vinculados para posterior nomeação do
Governador do Estado, na forma da regulamentação desta
Lei.
 (...)
§ 4º O mandato dos Conselheiros do CONESP será de dois
anos, cabendo reeleição uma única vez. (NR)
(...)”

Art. 2º A Lei nº 8.702, de 05 de novembro de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“(...)
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Art. 4º (...)
I - para execução de programas ou projetos de abrangência
municipal, vinculados aos municípios do Estado do
Maranhão;
 II - para a execução de projetos esportivos de abrangência
estadual oriundos da Secretaria de Estado do Esporte e
Lazer - SEDEL, bem como para a sua melhor estruturação,
vedado o pagamento de pessoal, a qualquer título;
 III - para a execução de projetos de entidades sem fins
lucrativos que tenham como um dos seus objetivos precípuos
a promoção ou incentivo do esporte e lazer, podendo ser de
abrangência estadual ou municipal.
(...)
Art. 5º Revogado.
 (...)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 027/2018

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 265, de 19 de dezembro de 2017,
que Altera o efetivo disposto no Quadro de Cargos Efetivos do Corpo
de Bombeiros Militar do Maranhão, 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.

Ressalte-se, que quando do exame da matéria, no âmbito da
Comissão, foi apresentada uma Emenda Modificativa subscrita pelo
Senhor Deputado Eduardo Braide, que altera o efetivo disposto no
Quadro de Cargos Efetivos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado
do Maranhão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que com a aprovação
da Lei nº 10.230, de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre a Organização
Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, foram criadas
novas unidades, tanto na capital, quanto no interior do Estado. Tais
unidades são consideradas como Companhias independentes e
Batalhões, e a sua efetiva implantação para o atendimento da
comunidade demanda, por via de consequência, uma ampliação dos
quadros de Oficiais e de Praças do Órgão Militar.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto

vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

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

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

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

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

créditos orçamentários próprios, observando-se os percentuais
previstos no estatuto dos servidores do Estado.

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

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

No que concerne ao mérito, às providências tomadas nesta
norma tem por objetivo criar os cargos efetivos para desenvolver o
atendimento às comunidades, com melhor distribuição dos serviços de
busca e resgate. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

 Por fim, analisada a Emenda Modificativa, que propõe
alteração na presente Medida Provisória,  embora reconheça a intenção
do autor, o Senhor Deputado Eduardo Braide, desaconselhamos o
acolhimento da mesma, pois compromete-se a proposição irreversível
inconstitucionalidade formal por usurpação de iniciativa, pois “
compete, privativamente ao Governador do Estado, dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado na forma
da Lei”( art.64, inciso V, da CE/89), com a consequente afronta ao
dogma da separação de poderes, que preside a harmonia e a
independência do legislativo e executivo, nos termos do paragrafo único,
do art. 6º da CE/89- EMENDA MODIFICATIA REJEITADA

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

Provisória nº. 265/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 265/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 14 de março de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
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Deputado Eduardo Braide- Votou pela Aprovação da Emenda

Apresentada
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 028/2018

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 264, de 18 de dezembro de 2017,
que Dispõe sobre a criação e transformação de Organizações Policias
Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

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

A presente Medida Provisória está criando a Diretoria de Ensino
Regular; Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, Comando
das Missões Especiais, Batalhão de Polícia Militar Tiradentes, Batalhão
Escolar da Polícia Militar.  Alteração da denominação de 6 (seis) órgãos.

Cria, também, 144 (cento e quarenta e quatro) cargos de policiais
militares sendo: 5 de Coronel QOPM; 18 Tenente Coronel QOPM; 01
Tenente-Coronel QOSPM- Psicólogo; 04 Major;  16 2º Tenente
QOAPM; 20 Sub Tenente PM e 80 3º Sargento PM.

Estão aumentando o valor das Funções Gratificadas Especiais
pagas aos funcionários lotados no Gabinete Militar, bem como
aumentam também os valores da Retribuição Temporária pelo Exercício
de Comando ou Chefia na Polícia Militar. Criaram a Retribuição pelo
Exercício de Atividade Aérea de Segurança Pública.

Altera os números de servidores que integram o Centro Tático
Aéreo de 40 para 104 e extinguem 144 (cento e quarenta e quatro)
cargos de soldados combatentes.

Foram apresentadas duas Emendas nºs 01 e 02 de autoria dos
Senhores Deputados Cabo Campos, que altera os Anexos I, III, IV e V
da referida Medida Provisória e Eduardo Braide, que propõe nova
redação aos artigos 5º, 6º e 15, no que diz respeito à transformação na
estrutura da Policia Militar do Estado do Maranhão, bem como
extinguindo 641( seiscentos e quarenta e um ) cargos de Policiais
Militares.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

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

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

 De acordo com o art. 43, IV, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “servidores
públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de
militares para a inatividade”.
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“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
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 IV, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no
art. 62, §1º, da CF/88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os

requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente. ADI 2150/DF (grifei)”

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

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

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

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

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

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

De acordo com a Mensagem nº 121/2018, a Medida Provisória
tem como finalidade precípua reestruturar a Polícia Militar e capitaliza-
la, valorizar os profissionais da área com objetivo de melhorar os
serviços prestados à população do Maranhão.  Sendo assim, estando
presente a conveniência, oportunidade e interesse público.

Das Emendas.
 Emenda nº 01 à Medida Provisória nº 264/2017, de autoria do

Senhor Deputado Cabo Campos, que propõe modificação dos anexos
I, III, IV e V, alterando valores das gratificações.

Destaca-se que o assunto tratado na Medida Provisória é de
competência privativa do Governador do Estado, ex vi, art. 43, II, da
CE, vejamos:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:

.............................................................................................
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;”
Sucede que conforme o art. 45, da Constituição Estadual, não

será admitido aumento de despesas nos projetos de iniciativa exclusiva
do Poder Executivo. Assim sendo, a Emenda apresentada deve ser
rejeitada, por violar o art. 45, I, da CE/89 – EMENDA REJEITADA.

Emenda nº 02 à Medida Provisória nº 264/2017, de autoria do
Senhor Deputado Eduardo Braide, que propõe nova redação aos artigos
5º, 6º e 15, no que diz respeito à transformação na estrutura da Policia
Militar do Estado do Maranhão, bem como extinguindo 641( seiscentos
e quarenta e um ) cargos de Policiais Militares.

Destaca-se que o assunto tratado na Medida Provisória é de
competência privativa do Governador do Estado, ex vi, art. 43, I e III,
da CE, vejamos:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
.............................................................................................
I- fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
III- organização administrativa.

Sucede que conforme os dispositivos acima descritos
constitucionais, não será a iniciativa é exclusiva do Chefe do Poder
Executivo. Assim sendo, a Emenda apresentada deve ser rejeitada, por
violar o art. 43, I e III, da CE/89 – EMENDA REJEITADA.
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Por fim, objetivando corrigir duas nomenclaturas constatadas nos

anexos III e V, da Medida Provisória sob exame, no que diz respeito à
expressão “Chefe do EMG” que passa a ser “ Subchefe do EMG”. Assim
sendo, sugerimos a aprovação da  presente Medida Provisória, na forma
de Projeto de Lei de Conversão, anexo a este Parecer.

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

Provisória nº. 264/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do projeto de lei acima sugerido, rejeitadas as Emendas apresentadas.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 264/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 14 de março de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide- Votou pela Aprovação da Emenda

Apresentada
Deputado Antônio Pereira

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 002/2018

Dispõe sobre a criação e transformação de
Organizações Policiais Militares da Polícia Militar
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Ficam criados na estrutura da Polícia Militar do Maranhão
os seguintes Órgãos:

I – Diretoria de Ensino Regular (DER);
II – Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI);
III – Comando de Missões Especiais (CME);
IV – Batalhão de Polícia Militar Tiradentes (BPM

TIRADENTES), com sede no município de São Luís/MA;
V – 1º Batalhão Escolar da Polícia Militar (1º BEPM), com sede

no município de São Luís/MA.
§1º As funções de Diretores e Comandantes dos incisos I a III,

bem como as de  Comandante do Batalhão de Policiamento de Choque –
BPChoque e do Batalhão de Policiamento Ambiental – BPA serão exercidas
por Coronéis QOPM.

§2º As funções de Tenente – Coronel do BPChoque e do BPA
passam a ser de Subcomandantes das respectivas Unidades Policiais
Militares.

Art. 2º A Diretoria de Ensino Regular (DER) é o órgão de direção
setorial da Polícia Militar, que tem como missão gerir os Colégios Militares
Tiradentes.

Art. 3º A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI)
é o órgão responsável pela implementação, coordenação, controle,
manutenção e fiscalização das políticas do Comando Geral referente aos
sistemas de tecnologia da informática.

Art. 4º O Comando de Missões Especiais (CME), órgão
subordinado diretamente ao Comando-Geral, é responsável pela
preservação da ordem pública em apoio aos demais comandos
intermediários, com circunscrição em todo o Estado, competindo-lhe o
planejamento, comando, coordenação, fiscalização e controle operacional
e administrativo dos órgãos e unidades especiais subordinadas, de acordo
com as diretrizes e ordens do Comando-Geral.

Art. 5º Ficam transformadas na estrutura da Polícia Militar as
seguintes Organizações Policiais Militares (OPM):

I – em Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPChoq) - Major
QOPM Luís Fábio Siqueira Silva, com sede no Município de São Luís/
MA, o Batalhão de Missões Especiais (BME) - Maj PM Luís Fábio
Siqueira Silva;

II – em 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), com sede no
município de Rosário/MA, a 7ª Companhia de Polícia Militar Independente
(7ª CI);

III – em 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM), com sede no
município de Itapecuru-Mirim/MA, a 8ª Companhia de Polícia Militar
Independente (8ª CI);

IV – em 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), com sede no
município de Zé Doca/MA, a 12ª Companhia de Polícia Militar
Independente (12ª CI);

V – em 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), com sede no
município de Buriticupu/MA, a 14ª Companhia de Polícia Militar
Independente (14ª CI);

VI – em 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM), com sede no
município de Governador Nunes Freire/MA, a 16ª Companhia de Polícia
Militar Independente (16ª CI).

Art. 6º Ficam criados na Polícia Militar do Maranhão 144 (cento
e quarenta e  quatro) cargos policiais militares, distribuídos da seguinte
forma:

Art. 7º Os cargos criados pelas Leis nº 9.043, de 15 de outubro de
2009, nº 9.658, de 17 de julho de 2012, nº 9.795, de 10 de abril de 2013, nº
10.131, de 30 de julho de 2014, nº 10.212, de 09 de março de 2015, nº
10.223, de 07 de abril de 2015 e a nº 10.280, de 15 de julho de 2015, serão
aproveitados, no que couber, nos órgãos da Polícia Militar criados e/ou
transformados por esta Lei.

Art. 8º Os cargos e as funções previstas nos Quadros de
Organização (QO) das  Unidades transformadas ficam incorporados ao
Quadro Organizacional (QO) das novas Unidades.

Art. 9º Os Comandos de Policiamento de áreas do Interior (CPA/
I) serão transferidos do município de São Luís/MA para o interior do
Estado, obedecendo as suas respectivas áreas de circunscrições.

Parágrafo único. As mudanças de sedes de Comandos de
Policiamento e as delimitações de áreas de circunscrições das unidades
operacionais da Policia Militar do Maranhão serão definidas por meio do
Plano de Articulação, aprovado pelo Poder Executivo, mediante proposta
do Comandante Geral.

Art. 10. O Comandante Geral da Polícia Militar providenciará,
em até 120 (cento e vinte dias), a partir da data da publicação desta Lei, as
diretrizes para a efetiva implementação das Organizações Policiais Militares
(OPM) criadas e transformadas por esta Lei, bem como para o cumprimento
do previsto no artigo 9º.

Art. 11. Os valores das Funções Gratificadas Especiais pagas aos
funcionários lotados no Gabinete Militar passarão a ser, a partir de maio
de 2018, aqueles constantes do Anexo I da presente Lei, e, a partir de
novembro de 2018, os constantes do Anexo IV.

Art. 12. Fica criada a Retribuição pelo Exercício de Atividade
Aérea de Segurança Pública, com caráter eminentemente indenizatório, à
qual farão jus os servidores designados para exercer as funções de Piloto
em Comando, Segundo Piloto em Comando, Mecânico de Aeronave e
Operador de Equipamentos Especiais no Centro Tático Aéreo – CTA.
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§ 1º A retribuição de que trata esta Lei não servirá de base de

cálculo para fins de contribuição do Sistema de Seguridade Social dos
Servidores Públicos Estaduais e não se incorpora, para nenhum fim, à
remuneração ou proventos dos servidores que a percebam.

§ 2º Os valores da Retribuição pelo Exercício de Atividade Aérea
de Segurança Pública serão aqueles descritos no Anexo II da presente Lei,
e passarão a ser pagos no mês de fevereiro de 2018.

Art. 13. Os valores da Retribuição Temporária pelo Exercício de
Comando ou de Chefia na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros
Militar, previstos nos itens “A” e “B” do  Anexo II da Lei n.º 10.073, de
29 de abril de 2014, passam a ser os previstos nos Anexo III e V desta Lei,
com aplicação, respectivamente, a partir de maio e novembro de 2018.

Parágrafo único. Os ocupantes do cargo de Coronel farão jus à
Retribuição Temporária pelo Exercício de Comando ou de Chefia na Polícia,
mediante o exercício das atribuições fixadas pelo Comandante Geral.

Art. 14. O artigo 5º da Lei n.º 7.760, de 17 de julho de 2002, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5.º O Centro Tático Aéreo, diretamente subordinado ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, é composto por
servidores civis e militares do Sistema de Segurança Pública,
num total de 104 (cento e quatro) integrantes”. (NR)

Art. 15. Ficam extintos na Polícia Militar do Maranhão 144 (cento
e quarenta e quatro) cargos de soldados combatentes.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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