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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/03/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.03.2018

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
DO MARANHÃO, 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 QUÓRUM
QUALIFICADO. – INSCRITO PARA DISCUTIR O DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, 10 MINUTOS COM DIREITO A
APARTES.

II – PROJETOS DE LEI 1º E 2º TURNOS
REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (NºS 060 E 061/2018).

2. PROJETO DE LEI Nº 026/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS
“DISK 100”, PARA DENÚNCIA DE PRÁTICAS DE ABUSO E
EXPLORAÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E VIOLÊNCIA
CONTRA IDOSOS E DO “DISK 180” PARA DENÚNCIA DE
PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER AO FINAL
DAS PROPAGANDAS TELEVISIVAS DO GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. . (1ª SESSAO)

3. PROJETO DE LEI Nº 027/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO
DA SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSAO)

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

4. PROJETO DE LEI N 143/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE REVOGA O INCISO II,
E ALTERA O INCISO III DO ART 48 DA LEI Nº 9.985/2014, QUE

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE
PASSAGEIROS, VEÍCULOS E CARGAS NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DR. LEVI
PONTES.

IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI N 267/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, QUE INSTITUI O
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. COM
SUBSTITUTIVO – COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. E COMISSÃO DE
ASSUNTOS ECONÔMICOS - RELATOR DEPUTADO EDSON
ARAÚJO.

6.PROJETO DE LEI N 028/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, ALTERA OS VÉRTICES
DE QUE TRATA O ART. 1º DA LEI N 10.171/14, de 12 DE
DEZEMBRO DE 2014, QUE CRIA NO ESTADO DO
MARANHÃO O PARQUE ESTADUAL MARINHO ¨BANCO
TAROL¨E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 086/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BOM JARDIM, PELA PASSAGEM DE SEU 51º
(QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE
MARÇO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSAO)

8. REQUERIMENTO Nº 087/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS, PELA PASSAGEM DE SEU 51º
(QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE
MARÇO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSAO)

9. REQUERIMENTO Nº 098/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2018, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/03/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 055/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
contratação de bombeiros civis, no âmbito do Estado do Maranhão,
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por estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 056/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o Centro
Educacional e Social Kerygma.

3. PROJETO DE LEI Nº 057/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Obra
Social Nossa Senhora da Glória-Fazenda da Esperança Santo Agostinho.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/18,
de autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Pastor Ivan Bastos.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/18,
de autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Pastor Samuel Câmara.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 052/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inadimplência do
imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA.

2. PROJETO DE LEI Nº 053/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou
estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de Lei e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 054/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que determina a realização periódica e
obrigatória de vistoria técnica por profissionais legalmente habilitado
a ser realizadas em condomínios, prédios, casas, residenciais, comerciais
públicos e privados, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises,
telhados e obras de contenção de encostas, bem como todas as suas
instalações, cria o Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP) no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado Heberth de Jesus
Silva Barros e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado PM Danilo Pestana
Pinheiro e dá outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/18, enviado

pela Mensagem Governamental Nº 017/18, que regulamenta o Fundo
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

2. PROJETO DE LEI Nº 048/18, enviado pela Mensagem
Governamental Nº 018/18, que institui o Programa de Atendimento
Integral à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

3. PROJETO DE LEI Nº 049/18, enviado pela Mensagem
Governamental Nº 019/18, que dispõe sobre a composição, a
organização, as atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual
de Saúde – CES/MA, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/18, de autoria do Senhor

Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública Centro
Educacional Comunitário Adonay Cruzeiro de Santa Barbara, com
sede no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 051/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Câmara
de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/18,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao engenheiro agrônomo Raimundo Coelho de Sousa.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE MARÇO DE 2018.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 040 / 18
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 21/03/2018

Considera de Utilidade Pública a Oficina
Comunitária Viva Cidadania.

Art. 1 – Fica considerada de utilidade pública à Oficina
Comunitária Viva Cidadania, com sede e foro em São Luís - MA.

Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições contrárias.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luis, 08 de março de 2018. – OTHELINO NETO –
Deputado Estadual.
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PROJETO DE LEI Nº 055 / 18

Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis, no âmbito do Estado do
Maranhão, por estabelecimentos onde haja grande
circulação de pessoas e dá outras providências.

Art. 1º É obrigatória à contratação brigada profissional,
composta por Bombeiros Civis, em todo território do Estado do
Maranhão, de acordo com o grau de risco explicitado na NBR 14608:
2007 e na forma da Lei Federal 11.901/99.

Art. 2º São considerados Bombeiros Civis aqueles que, exerçam,
em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e
combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por
empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, ou
empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e
combate a incêndio.

§ 1º No atendimento a sinistros em que atuem, em conjunto, os
Bombeiros Civis e o Corpo de Bombeiros Militar - CBM, a coordenação
e a direção das ações caberão, com exclusividade e em qualquer hipótese,
à corporação militar;

Art. 3º - Os requisitos para formação, qualificação, reciclagem,
atividades e registro dos Bombeiros Civis em atuação no Estado do
Maranhão obedecerão ao disposto na NBR 14608/2007 (ABNT), Lei
Federal 11.901/99 ou norma posterior que as substituam.

Art. 4º As Instituições de formação de Bombeiros Civis,
instaladas no Estado do Maranhão deverão obedecer ao disposto na
NBR - Normas Brasileiras 14608/2007 (ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas), devendo obrigatoriamente estarem quites com
suas obrigações fiscais e trabalhistas, bem como registradas nos órgãos
competentes perante o Estado.

§ 1º A empresa de formação deve possuir recursos que viabilizem
a instrução do aluno, tais como: sala de aula, materiais didáticos,
equipamentos e campo de treinamento de combate a incêndio
observando os requisitos da NBR 14.277/05 ou norma posterior que a
substitua, próprios ou locados.

Art. 5º A formação e reciclagem dos Bombeiros Civis em atuação
no Estado do Maranhão deverá obedecer currículo mínimo previsto na
NBR 14608/2007 (ABNT).

Art. 6º É assegurado ao Bombeiro Civil, em conformidade com
a Lei Federal 11.901/2009:

I - uniforme especial a expensas do empregador;
II - seguro de vida em grupo, estipulado pelo empregador;
IV - o direito à reciclagem periódica.
V - Jornada de trabalho de 12 (doze) horas de trabalho por 36

(trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas
semanais.

VI - adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do
salário mensal sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios
ou participações nos lucros da empresa.

§1 Os bombeiros civis, durante suas jornadas de trabalho, devem
permanecer identificados e quando no uso de uniformes, estes não
devem ser iguais e/ou similares aos utilizados pelos órgãos de bombeiros
públicos locais.

§2 O desenvolvimento das atividades do Bombeiro Civil, bem
como o uso do uniforme, deve ficar restritos ao seu horário e local
trabalho;

§3 Deve ser fornecido aos bombeiros civis todos os EPIs -
Equipamentos de Proteção Individual necessários ao desenvolvimento
das suas atividades (luvas, uniformes, botas, capacetes e aparelhos de
respiração autônomo), bem como aparelhos de comunicação por rádio
- HT;

§4 Devem ser distribuídos, em locais visíveis e de grande
circulação, quadros de aviso ou similar, informando sobre a existência
de posto de Bombeiro Civil, forma de contato e local onde se encontra;

§ 5° Os brigadistas formados conforme a norma técnica 006/14
– brigada de incêndio do CBMMA, não poderão exercer atividades de

bombeiro civil sob pena de responder pelo exercício ilegal da atividade
e as empresas que infringirem as disposições desta Lei ficarão sujeitas
às penalidades descritas no Art. 7º.

Art. 6º As empresas especializadas na formação de Bombeiro
Civil e as que se enquadrem no descrito na NBR 14608: 2007, que
infringirem as disposições desta Lei, ficarão sujeitos às seguintes
penalidades:

I - advertência;
II - proibição temporária de funcionamento;
III - cancelamento da autorização e registro para funcionar.
Art. 7º A empresa para se credenciar como prestadora de serviço

deve apresentar no mínimo 5 (cinco) bombeiros civis certificados, e
todos os documentos de regularização da mesma;

§1 - Os certificados dos profissionais deverão ser de empresas
que preencham todos os requisitos de funcionamento estabelecidos
pelo Estado, devendo contemplar o nome do instrutor e sua qualificação.

§2 – Fica a cargo do Executivo Estadual a regulamentação do
procedimento pelo qual as empresas prestadoras de serviço de que
trata essa lei, em funcionamento no Estado do Maranhão, farão seu
registro junto ao Estado.

Art. 8º Em eventos temporários, centros de exibição, shows,
parques de diversão e assemelhadas, deverá haver contingente de
bombeiros civis, na ausência do CBM, em número necessário à
população máxima prevista para o local conforme norma técnica nº
005/00 do CBMMA, ou norma que posteriormente a substitua.

§1 Só poderão realizar tal serviço empresa devidamente
registradas e em dias com suas obrigações fiscais e trabalhistas, que
fornecerá para a administração do evento a relação nominal do efetivo
de bombeiros civis, com suas certificações, bem como nota fiscal do
serviço prestado;

Art. 9º No território do Estado do Maranhão, fica autorizada a
contratação excepcional de Bombeiros Civis por municípios cujo o
CBM mais próximo esteja em distância superior a 300 (trezentos)
quilômetros.

Art. 10 As instituições abarcadas por esta Lei terão o prazo de
90 (noventa) dias para se adequarem.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A profissão de Bombeiro Civil foi regulamentada pela Lei
Federal 11.901, de 12 de janeiro de 2009, apresentando-se como
importante conquista para a categoria, engrandecendo-a e garantindo
benefícios antes não visualizados. A própria lei, em seu art. 2º, assim
denomina o Bombeiro Civil, in verbis:

Art. 2º Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado
nos termos desta Lei, exerça, em caráter habitual, função remunerada e
exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado
contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades
de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços
de prevenção e combate a incêndio.

Dentre as funções exercidas pelo Bombeiro Civil, além das
dispostas no art. supracitado, temos como exemplos: identificar os
perigos e avaliar os riscos existentes; inspecionar periodicamente os
equipamentos de combate a incêndio e rotas de fuga (incluindo a sua
liberação e sinalização); implementar plano de combate e abandono;
atuar no resgate de pessoas em situação de perigo iminente; dentre
outros.

A sua atuação se dá nos setores público ou privados, em
empresas, municípios e comunidades, age ainda em Defesa Civil e
ações sociais de educação, voluntariado e ajuda humanitária, exercendo
a profissão de forma voluntária ou remunerada, colaborando para fazer
do Brasil um país cada vez mais seguro.

Em razão da importância da profissão, seu mercado vem
crescendo constantemente nos últimos anos e está se tornando um
diferencial nas empresas de terceirização de segurança. Além da
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quantidade de cursos oferecidos e várias unidades da federação, a
regulamentação da profissão foi o ponto crucial para esse crescimento.

Desta feita, nobres colegas, nada mais acertado que instituir,
no âmbito do Estado do Maranhão, uma legislação que venha
regulamentar como deve ser a relação entre o Estado e a categoria dos
Bombeiros Civis, garantindo um exercício com qualidade e qualificação
adequada da atividade, promovendo segurança aos cidadãos
maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 056 / 18

Considera de Utilidade Pública o Centro
Educacional e Social Kerygma.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Centro
Educacional e Social Kerygma com sede e foro na rua 1º Travessa
Alberto Sales, nº335 A, no bairro Sá Viana, no Município de São Luís,
neste Estado.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 13 de Março de 2018. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 057 / 18

Considera de Utilidade Pública a Obra Social
Nossa Senhora da Glória-Fazenda da Esperança
Santo Agostinho.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Obra Social
Nossa Senhora da Glória- Fazenda da Esperança Santo Agostinho com
sede e foro na Travessa Oscar Jansen,158, Centro, no Município de
Coroatá, neste Estado.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 20 de Março de 2018. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020 / 18

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Pastor Ivan Bastos.

Art. 1º - É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao
Pastor Ivan Bastos.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Pr. Ivan Pereira Bastos, nasceu em 10 de junho de 1964, na

cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Casado com Saara Vieira de
Souza Bastos. Tem três filhos: Pryscila Souza Bastos; Ivo Pereira
Bastos Neto; e Ivan Pereira Bastos Filho. Ambos casados.

Ivan Bastos recebeu a ordenação de pastor em 1993. Assumiu
a presidência da Assembleia de Deus em Vitória em 1996.

Em 2004, assumiu a presidência da CONFRATERES e a partir
daí trabalhou assiduamente no estado e em outros estados, abrindo
coordenações da AD e recuperando centenas de vidas por meio do
Evangelho de Jesus Cristo.

No Maranhão, entrou por São Luís no ano de 2007, formando
uma coordenação no Estado do Maranhão.

Hoje são mais de 120 igrejas, coordenadas pelo pr. André Souza.
São 75 pastores, evangelistas e missionários. A maioria dos templos
está na grande São Luís.

No interior do estado, a obra da Confrateres está presente em:

1) Presidente Vargas – Construção de igrejas e ações
missionárias educativas.

2) Cururupu – Ações sociais e atividades de geração de renda
à população quilombola.

3) Turilândia – Construção de templos e ações missionárias,
com orientação sócio espiritual no combate à violência ao uso de drogas.

4) Penalva – Ações educativas permanentes, construção de
igrejas e evangelização junto à população local.

5) Pedro do Rosário – Construção de igrejas e ações sociais
nas localidades, bem como orientação social e espiritual.

6) Zé Doca – Construção de igrejas, ações sociais, evangelização
e distribuição de cestas básicas a pessoas carentes.

7) Chapadinha – construção de igrejas, ações educativas no
combate a violência e ao uso de entorpecentes.

8) Bacabal – Construção de igrejas, trabalhos com famílias
carentes e ações educativas.

9) Urbano Santos – Construção de igrejas, ações sociais e
orientação espiritual a pessoas em situação de vulnerabilidade.

10)  Pindaré – Construção de igrejas e ações sociais junto a
pessoas carentes.

11)  São Bento – Evangelização, construção de igrejas,
orientação sócio espirituais a famílias e indivíduos.

12) Santa Inês – Construção de igrejas, ações sociais e
atividades de geração de ocupação e renda.

13) Nunes Freire – Construção de igrejas, evangelismo social
e orientação sócio espiritual a pessoas em situação de vulnerabilidade.

14) São José de Ribamar – Evangelização e construção de
várias igrejas, bem como distribuição de cestas básicas a pessoas
carentes.

15) Raposa – Construção de igrejas e evangelização.
16) Paço do Lumiar – Construção de igrejas, evangelização e

apoio na recuperação de dependentes químicos.
17) Turiaçú – Construção de igrejas, ações sociais e atividades

de geração de renda a pessoas carentes.
18) Morros – Construção de igrejas, trabalhos com famílias

carentes e palestras educativas.
O pastor André Bastos estudou Direito na Faculdade Batista

de Vitória (FABEVI). Formado em Ciências Teológicas, Sociais e
Biotecnologia pela Faculdade Boas Novas do Amazonas. Foi o primeiro
tesoureiro da CGADB e atualmente é um dos diretores da CADB
(Convenção da Assembleia de Deus no Brasil).

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de março de 2018. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021 / 18

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Pastor Samuel Câmara.

Art. 1º - É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao
Pastor Samuel Câmara.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O Pastor Samuel Câmara, 60 anos, é natural de Cruzeiro do

Sul, no estado do Acre, onde nasceu em 31 de outubro de 1957.
Atualmente é o presidente da CADB (Convenção da Assmbleia de
Deus no Brasil).

É nascido em família assembleiana, filho do casal Pastor Severo
e irmã  Terezinha Duarte Câmara, de saudosa memória. Nascido e
criado sob os ensinamentos de um verdadeiro lar cristão, cresceu sem
muito conforto. Todavia, nunca lhe faltou o essencial: o cuidado dos
pais e a proteção divina.

O espírito evangelístico sempre fez parte de sua vida. Desde
menino andava sempre com folhetos para distribuir entre os amigos.
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Nas escolas por onde passou, fundou trabalhos de evangelismo.

Ainda jovem, já concluíra vários cursos técnicos, de piloto de avião a
músico, este último com habilidade em vários instrumentos.

Com apenas 14 anos de idade, dirigiu uma congregação da
Assembleia de Deus, por designação do pastor Alcebíades Pereira de
Vasconcelos, que tinha sido pastor da Assembleia de Deus no
Maranhão, com sede na Rua do Passeio. Pr. Alcebíades via no jovem
uma precoce chamada de Deus para o serviço eclesiástico.

Em 1974, aos 16 anos de idade, foi para o Instituto Bíblico das
Assembléias de Deus – IBAD, em Pindamonhangaba, estado de São
Paulo, tendo sido o primeiro aluno oriundo do Estado do Amazonas e
o mais jovem a ser recebido naquela Instituição, onde cursou Bacharel
em Teologia, concluindo-o em 1976. Naquele instituto também foi
professor. Depois graduou-se em Filosofia, Ciências e Letras pela
Faculdade Dom Bosco (MG), em 1979. Mais tarde, em 1983, formou-
se em Direito pela Universidade do Amazonas (UNAMA).

Depois de realizar uma extensa folha de trabalhos sociais e
ministeriais nos estados de São Paulo, Amazonas e Pará, onde
atualmente é presidente da Igreja-Mãe (Assembleia de Deus), sua
trajetória como líder cristão chegou ao Maranhão na seguinte
sequência:

· Em 1980, Samuel Câmara foi ordenado ao ministério pelo
pastor Alcebíades Pereira Vasconcelos, que havia liderado a Assembleia
de Deus no Maranhão.

· No seu árduo trabalho, o Pr. Samuel Câmara tem conseguido
contagiar outros líderes, convencendo-os da importância da
comunicação eletrônica nos dias atuais da Igreja. É reconhecido
nacionalmente como o “Apóstolo das Comunicações”.

· Desenvolve trabalhos missionários em vários países, com
Bolívia e Moçambique, na África. 

· Em 2002, inaugurou a EMI – Escola Missionária de Idiomas,
inicialmente com o ensino da língua inglesa, sendo implantada também
no Maranhão. O pastor Samuel Câmara tem desenvolvido uma arrojada
ação missionária em vários países, contando hoje, ao todo, com 36
missionários vinculados à Igreja-mãe.

· No Maranhão, o Pr. Samuel Câmara liderança 320 pastores
em diferentes municípios. E há 20 anos a sua liderança desenvolve
trabalhos espirituais e sociais como:

1) São Bento – construção de várias igrejas e trabalhos
socioespirituais a população carente.

2) Cururupu – Construção de igreja, assistência espiritual e
atividades de geração de renda a comunidades quilombolas.

3) Povoado Leite (Itapecuru) – Atividades missionários de
ações sociais, bem como assistência médica, ondológica, atendimento
psicológico e assistência social.

4) São Luís – Construção de 78 igrejas, distribuição de cestas
básicas e ajudas a centros de recuperação de dependentes químicos.

5) Presidente Vargas – Construção de várias igrejas, ações
missionárias e assistência sócioespirituais a pessoas carentes.

6) Turilândia – Construção de igrejas, ações sociais
missionárias, trabalhos com famílias necessitdas e apoio na recuperação
de dependentes quíimicos.

7) Penalva – Construção de igrejas e orientação espiritual a
famílias em situação de vulnerabilidade econômico e social.

8) Pedro do Rosário -  Evangelismo social, ações educativas
para a população local e atividades de distribuição de cestas básicas a
pessoas em situação de vulnerabilidade econômico-social.

9) Outros municípios – Construção de igrejas e ações sociais
para a população local.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de março de 2018. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

REQUERIMENTO Nº 098 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja

submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 001/2018, de
autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 DE MARÇO DE 2018. -
FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.03.18
EM: 20.03.18

INDICAÇÃO N° 164 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro Vossa Excelência, que depois de
ouvida a mesa, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flavio Dino, e ao Senhor Secretario de infraestrutura
Cleyton Noleto, solicitando imediatas providências no sentido autorizar
Asfaltamento de 16 KM na MA 226, que dar acesso ao Município de
Governador Luís Rocha, região da Pre Amazônia, beneficiando uma
população de aproximadamente 8000 habitantes, justifico-me, pois,
há um anseio muito grande dos moradores deste município por esta
estrada porque contribuirá sobremaneira para o desenvolvimento sócio
econômico daquela localidade, bem como, ao longo desta existem
inúmeros povoados que precisam sobremaneira deste benefício.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 março de 2018. - Ana do Gás -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 165 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois
de ouvia a mesa, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flavio Dino, e ao Senhor Secretario de infraestrutura
Cleyton Noleto, solicitando a inclusão de 7 KM de ruas e avenidas na
Sede do Município de Senador Alexandre Costa no Programa Estadual
“ Mais Asfalto”.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DA ASEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 20 de março de
2018. - Ana do Gás - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 166 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro junto a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a mesa, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo
senhor Governador Flavio Dino e ao Senhor Secretario de Infraestrutura,
Clayton Noleto, solicitando a recuperação da Estrada Vicinal, da MA
008 aproximadamente 40 KM, que dar acesso a sede do Município de
Paulo Ramos ao Povoado Centrão.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIS LEGISTATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de março de 2018. - ANA DO GÁS
- Deputada Estadual - PC do B – MA

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 167 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flavio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado da
Saúde, o Sr. Carlos Eduardo Lula, solicitando, em caráter de urgência,
a disponibilização de 01 (uma) ambulância para o município de Vitória
do Mearim, neste Estado.

A Constituição Federal de 1988, no que tange ao direito à
saúde, prevê, in verbis:”art. 6º(...) como direitos sociais fundamentais
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância”.

Ao contrário do que estabelece a Carta Magna, a maioria dos
municípios brasileiros, enfrentam sérios problemas quanto ao serviço
de saúde oferecido a sua população e que, comprometem o bem-estar
dos mesmos. O município de Vitória do Mearim, não foge à regra,
pois, mesmo com um hospital e demais postos de saúde localizados
em povoados estratégicos no município, a demanda por atendimento
de saúde, mostra-se superior, sendo por vezes, necessário o
deslocamento de pacientes para outros hospitais. Nesse diapasão,
cabe salientar que o município possui apenas uma ambulância para
atendimento e transporte de pacientes da região.

É de fundamental importância que os moradores de regiões
mais longínquas tenham um acesso mais fácil aos serviços de saúde.
Para tanto, torna-se essencial a disponibilização de uma ambulância
para suporte e melhor atendimento da população do município de em
questão, assegurando assim o direito a saúde para todos.

Desse modo, a disponibilização de uma ambulância para o
município em epigrafe irá proporcionar a pacientes que necessitem de
deslocamento para atendimento de saúde de urgência e emergência, um
transporte seguro, eficaz e digno à sua população, uma vez que o
referido município não dispõe de recursos suficientes para a sua
aquisição.

Vale mencionar que além de transporte, com a aquisição de
equipamentos como o desfibrilador, a ambulância pode servir de
estabilização de vida tornando um Centro de Tratamento e Terapia
Intensiva (CTI) móvel, possibilitando o atendimento imediato a
qualquer tipo de emergência médica.

Isto posto, a fim de viabilizar o oferecimento de um atendimento
de saúde digno àquela população, dando suporte e melhor atendimento,
assegurando assim o direito social de acesso à saúde para todos, torna-
se indubitável a disponibilização de uma ambulância, justificando a
presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 19 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 168 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com encaminhamento
para o Excelentíssimo Secretário de Estado da Agricultura e
Pecuária, Sr. Márcio José Honaiser, e para o Excelentíssimo
Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Sr. Adelmo Soares,
a presente Indicação que solicita a adoção de providências legais e
administrativas no sentido de viabilizar a aquisição de um trator

equipado para o município de Vitória do Mearim, neste Estado, com
vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

 O município de Vitória do Mearim, perfaz um total de 35.472
(trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois) habitantes (censo
2010), aproximadamente, e atualmente, enfrenta sérios problemas
sociais, dentre eles os relativos à saúde e à alimentação.

Tem-se que, no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada naquela região, constitui a maior parte da
agricultura nacional e tem papel crucial na economia de muitos
municípios, sendo os pequenos produtores e seus familiares
responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços
prestados nas pequenas cidades.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se imprescindível a
disponibilização do equipamento acima, tendo em vista que os
produtores rurais que possuem como fonte de renda alternativa a
produção agrícola/agropecuária - investindo desta forma na agricultura
familiar - dependem deste para facilitar o manuseio da terra, resultando
na maior produtividade das famílias que dela dependem e garantindo-
lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Ademais, o fortalecimento do setor produtivo, permite integrar
os produtores a cadeia de agronegócios, agregando valor ao produto e
à propriedade, através da modernização do sistema produtivo.
Igualmente, a ausência de recursos suficientes para investimento em
maquinário para suprir a necessidade de produção agrícola, tem causado
diversos problemas relacionados à saúde dos produtores da
comunidade, decorrente do esforço praticado na atividade do campo
através de equipamentos rudimentares, uma vez que a produção decorre
do trabalho braçal, através do uso de enxadas, diminuindo ainda a
capacidade de cultivo da região.

Assim, considerando que as famílias presentes na região
necessitam de um maquinário especializado para efetuar determinados
trabalhos, que vão desde o incentivo à agricultura familiar até a
manutenção e limpeza de lotes, terrenos baldios, margens de estradas
e outros locais, dependendo dessa forma, de um equipamento que
possa ser compartilhado entre as famílias, agilizando a produção e
facilitando os trabalhos dos pequenos produtores, é que se justifica a
presente indicação.

Desta forma, a disponibilização desse equipamento, como forma
de assistência e apoio aos pequenos produtores do município,
proporcionará melhores condições para garantirem o plantio, e
consequentemente, aumentarem a eficiência no cultivo, reduzindo tempo
e risco de perdas no processo produtivo, permitindo assim, uma melhor
qualidade de vida que contemplará os anseios dos moradores daquela
região, concedendo ainda uma melhor infraestrutura para o município
acima elencado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 19 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 169 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, solicitando que, seja
acrescentado nas Medidas Provisórias nº 264/2017 e 265/2017, o Vale
Alimentação no mesmo valor ao pago à categoria dos Policiais Civis do
Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
março de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Transferido da sessão de ontem, Deputado César Pires.
Deputado, V. Ex.ª vai à tribuna por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, eu vim aqui mostrar algumas
situações no que diz respeito à transferência de recursos do Estado aos
Municípios. A Constituição, sem preocupação cronológica, de 1824,
que era a condição do Império, excluía toda e qualquer participação das
vilas e vilarejos em relação à receita que era levada ao imperador. Eram
os quintos dos infernos, mais ou menos assim, porque tudo que era
produzido tinha que ir e nada voltava. A Constituição de 1946, e aí eu
não quero aqui cronologia, mas das sete constituições pelas quais o
Brasil passou, já permitia a eleição para prefeitos e alguns repasses
para os municípios. A de 67 retirava tudo isso. O estado-nação
concentrava todas as riquezas e os municípios eram reféns e escravos
da decisão do poder central. O AI5, em 1968, agravou ainda mais essa
situação. Passado um tempo, nós vimos o fascismo de Mussolini que
pregava naquela época que o proletariado, quando ascendesse ao poder,
à nação seria dado o direito de repartição dos recursos aferidos. Ledo
engano. Na verdade, ele era um antiparlamentarista e não dava nada e
destruía as ordens e as lutas de classe. Será que tem alguma coisa
parecida com o governo quando tira também dos conselhos
representações? Com certeza me parece um regime fascista, um regime
que está agora em vigor aqui no Maranhão, excluído o fato de que
naquela época o fascismo, Deputado Edivaldo Holanda, era
anticomunista. Agora eu quero dizer aqui a vocês e a toda base aliada
do governo para que possa ter um testemunho dos repasses e esperar
que alguém conteste aquilo que vou falar. Digo a vocês que, em 2014,
o Estado passava para a saúde fundo a fundo, deputado, 210 milhões
de reais. Em 2015, no governo atual, foram apenas 106 milhões; em
2016, 146 milhões, aumentou um pouco. Em 2000, a participação da
receita era de 4.3, agora é de 2.4 para a saúde. Não é dúvida de ninguém
a forma que a saúde está vivendo, sobretudo nos municípios, inclusive
o município de São Luís, a precariedade por que passa, a não ser que
Vossa Excelência me diga o contrário. Faz-se um esforço gigantesco,
senhor prefeito, mas às vezes não se recebe nenhum repasse ou repasse
necessário fundo a fundo por conta do Governo do Estado. De igual
modo também de capital, Senhor Presidente. Onde você vê que os
investimentos dos municípios eram de 185 milhões de reais em 2014;
hoje, 11.9 milhões de reais. Eu vou repetir, saiu de 185 milhões para
11.9 milhões de reais. Ou seja, uma participação na receita de 3.8 para
0,2%. E que alguém do Governo aqui, alguém da base do Governo
conteste os meus dados. Ficaria feliz, Deputado Eduardo Braide, se
houvesse esse tipo de contestação, do fundo a fundo, Deputado, para
o desenvolvimento dos municípios. Considerando que a Constituição
Cidadã de 88 remete aos municípios o combate às desigualdades, à
marginalidade, foi cortado quase tudo. Em 2014, eram 169 milhões;
hoje, são 11 milhões e 100 mil reais. Ou seja, a participação de 3.4%
passou para 0,2% e os deputados da base do Governo deveriam ir ao
interior e dizer assim: Nós somos a favor do que está acontecendo.
Não há recurso de convênios para estradas vicinais, para pontes, para
praças, tudo isso por uma desconfiança canina em relação aos prefeitos
que são taxados de desviadores de dinheiro pelo atual Governo. São
esses valores que eu quero mostrar para vocês, que o repasse, a não ser

o constitucional, porque não pode mudar, saiu de 8.7 da receita tributária
para 3.0, com redução de 230 milhões nos últimos quatro anos para os
municípios. Isso, senhores, é difícil de se acreditar. E quem é o deputado
aqui que não prometeu para seus prefeitos que iriam dar emendas, que
iriam dar condições para que ele pudesse fazer as praças, porque subiram
nos palanques para dizer isso. Ou subirão agora para dizer o seguinte:
Nós somos contra os municípios receberem dinheiro para estradas
vicinais, para as praças, para que eles mesmos possam construir as
suas escolas, possam construir o seu livre arbítrio e, nas tendências
das dificuldades daquele município, fazer as suas ações. Nada disso é
dado, mas com certeza alguém pode dizer o contrário. E eu pergunto
para vocês: Isso o Governo fez e continua fazendo para tornar os
estados escravos; e os escravos, refém na esperança. Uma esperança
que não quer morrer. Mas eu digo a vocês: vamos lutar pela esperança
do verbo “esperançar” e não por uma esperança do verbo “esperar”.
Quando nós temos a esperança do verbo “esperar”, é sentar para que
os outros possam fazer por nós sem que haja necessidade de nós
mesmos fazermos por nós. Não é na verdade uma esperança do verbo
“esperançar”, que é o de agir, que é o de fazer. Existem dois tipos de
esperança: uma esperança dormida, cálida e morta daqui desta Casa e
uma esperança daqueles que agem na busca de provocar para que o
Governo entenda e faça os repasses. Mas olha, senhores, eu digo a
vocês e fiquem certos de uma coisa, agora o Governo vai começar a
fazer convênios para os municípios e dizer assim: Nós erramos, nós
pecamos, mas agora nós vamos fazer. Mas nós estaremos atentos aqui
dessa tribuna para poder acompanhar todo e qualquer convênio
eleitoreiro agora e dizer assim: Basta. Se você retirou de 185 milhões
para 11 milhões de reais ao ano e agora voltar às mesmas quantidades,
eu digo a vocês: É um processo de eleição vil, biltre e sem destino e
nada mais parecido com o fascismo - nada mais parecido com o fascismo.
E eu queria que os deputados, da base do governo, digam para mim que
são contra os repasses para as prefeituras, para que a gente possa
estampar nos meios de comunicação para quando forem para as bases
e dizer assim: ‘Olha, não me peçam uma praça, porque sou a favor do
governo e sou contra a praça. Não me peça uma estrada com escoamento
da agricultura, porque sou contra também’. Mas é o que está aqui na
historiografia dos repasses para os municípios. É difícil compreender
que nós políticos agora vamos subir e vamos dizer assim: ‘Nós vamos
fazer’. E é por isso, deputado Presidente, que eu pedi à governadora
Roseana que colocasse no seu plano de trabalho, já para o exercício, a
emenda impositiva, que é para dar o direito discricionário de nós
parlamentares, movido pelo sentimento constitucional, darmos aquilo
que o governo vem negando aos municípios. E a FAMEM que faz aí as
caravanas e caminhadas para reivindicar recursos do governo federal,
mas não se move no mesmo sentido de defender os seus prefeitos
rumo ao Palácio dos Leões. Assim é a história contada igualzinha e
parecida, e não é ledo engano ou mera coincidência do fascismo aplicado
no Maranhão. Quanto a vocês, queridos bombeiros, na minha vida
pública, por ser militar eu disse que nunca votaria contra professores
e nem contra policiais e, sobretudo, bombeiros. Fiquem certos que
vocês terão o meu apoio e o meu voto.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhor Presidente, bom dia nobres colegas deputados
e deputadas, imprensa, galeria, os servidores desta Casa e toda
população do Maranhão. Gostaria de começar hoje aqui lendo a
mensagem bíblica: “seja bendito o nome de Deus de eternidade a
eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos
e as estações; ele remove os reis e estabelece os reis; ele dá sabedoria
aos sábios e conhecimento aos entendidos”. Eu acho que é com esse
discernimento que temos que começar o dia hoje, pedindo muita
sabedoria a Deus. Mas gostaria de destacar aqui uma situação que
aconteceu na BR-222, mais especificamente ali na cidade de Açailândia,
há pouco mais de 2 km do Centro da cidade, onde se abriu uma cratera
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na altura da localidade conhecida como Lagoa do Joaquim, em que essa
cratera já começava ameaçar o tráfego, a qualquer momento poderia
ceder o asfalto e acontecer uma tragédia, um carro passando, um
caminhão, uma moto ou pedestres. Imediatamente quando essa situação
chegou ao nosso conhecimento, na quarta-feira à tarde passada, nós
fomos até o DNIT, e aqui faço essa referência e aproveito para
parabenizar representando o órgão, o superintendente do DNIT no
Maranhão, o doutor Gerardo Fernandes, que imediatamente procurou
a real situação de como se encontrava aquela localidade e procurou
resolver o problema. E pediu para mim um prazo até o dia 23. E para
surpresa nossa, mas uma boa surpresa, na sexta-feira me desloquei até
aquela localidade e procurou resolver o problema e pediu para mim um
prazo até o dia 23 e, para surpresa nossa, mas uma boa surpresa, na
sexta-feira, me dirigi até aquela localidade e a empresa contratada pelo
DNIT já estava com o maquinário e as pessoas trabalhando naquele
local. E, no último domingo, foi entregue a recuperação daquele trecho.
Portanto, quero aqui deixar os meus parabéns novamente para o doutor
Gerard Fernandes que não mediu esforços de atender o nosso pedido,
de imediato, não só porque o pedido partiu de nós porque nós estamos
aqui para isso, para absorver essas demandas e representar o povo que
acreditou em cada um de nós, representar o povo que depositou sua
confiança em cada um de nós deputados, mas também por sua
sensibilidade de entender que o problema era grave e como engenheiro
viu a necessidade de urgência não mediu esforços e, graças a Deus,
mais esta demanda que chegou até nós. Nós fomos capazes o suficiente
para procurarmos as autoridades competentes e resolver esse problema
de vez. Então, está lá serviço feito, demanda vinda e demanda resolvida.
Nós temos que ter essa sensibilidade de sabermos que a pressa tem, ou
seja, a sua velocidade de acordo com os problemas e, graças a Deus, me
sinto satisfeito e realizado por nós termos dado uma resposta positiva,
mais uma vez, naquele trecho da BR-222 com a recuperação de uma
cratera. Só tenho a dizer ao povo de Açailândia e trazer essa notícia e
também os parabéns ao povo daquela cidade, o DNIT, o órgão do
DNIT, na pessoa do Doutor Gerald Fernandes, acho que assim que
temos que desenvolver o nosso trabalho, de absorver essas demandas,
esses problemas que a população passa e procurarmos as soluções
como parlamentares, como representante do povo, como nós estamos
aqui desenvolvendo leis para beneficiar as pessoas do Estado do
Maranhão, e também levar benefícios para cada uma dessas cidades e
da população do Maranhão que acreditou no nosso trabalho, que acredita
na nossa boa representatividade aqui para com o povo do Estado do
Maranhão e, neste caso, especificamente, para com o povo da cidade
de Açailândia daquele trecho da BR-222, onde fomos procurar solução
e a solução veio com a rapidez necessária. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Comitê de Imprensa, senhoras e senhores que ocupam a galeria deste
Poder. Senhor Presidente, na forma regimental, requeiro a V. Ex.ª que,
depois de ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de aplausos
e congratulações à Igreja Adventista do 7º Dia, na pessoa do pastor
Tadeu Monteiro, líder dos Jovens do Norte do Maranhão, extensivo a
todos que formam o Ministério Jovem da Associação Maranhense
pelo Dia Mundial do Jovem Adventista, comemorado em 17 de março.
O evento foi realizado na Concha Acústica da Lagoa, na tarde de sábado,
dia 17 deste mês, com a participação de milhares de jovens lotando
todo o espaço, sendo presidido pelo vice-presidente, pastor Fausto
Farias, e pelo líder de Jovens na área, pastor Tadeu Vieira. A
comemoração deste dia tem como objetivo enfatizar a identidade
adventista da juventude em nível mundial. O evento se dá através de
louvores, ações sociais, doação de sangue, alimentos, água e contou
com a participação especial da cantora Roberta Spitaletti, do estado de
São Paulo. Assim, por este importante dia, não resta dúvida de que o

Ministério Jovem da Igreja Adventista do 7º Dia é merecedor das
homenagens desta Casa, razão pela qual requeiro que sejam aprovados
os nossos votos de aplausos e remetidos ao pastor Tadeu Monteiro no
endereço que segue. Senhor Presidente, a Igreja Adventista é um
segmento religioso da mais alta importância no mundo inteiro. Os
adventistas se preocupam, além da questão religiosa, com a questão da
educação, da saúde, com o social. Eles têm as melhores escolas do país,
têm grandes hospitais que acolhem neste imenso território, pessoas de
todos os quadrantes da nossa querida pátria brasileira. Os adventistas
se preocupam com a distribuição de alimentos, de roupas. A assistência
social adventista é uma das melhores no mundo inteiro. Nós estivemos
na Concha Acústica a convite para assistir às comemorações sobre o
Dia Mundial do Jovem Adventista, aquele dia 17 de março, que é o Dia
Mundial do Jovem Adventista comemorado em todo o planeta. Eles
são profundamente organizados. Eu vi ali mais de três jovens cientes,
atenciosos, prestando atenção a uma programação importantíssima
apesar do calor imenso não se via ninguém se movimentando ou
conversando, uma disciplina perfeita. Eles contribuem sinceramente
para a ordem social deste país. E eles, com certeza, precisam da nossa
atenção, dos nossos olhares, porque as mãos estendidas daqueles jovens
adventistas são estendidas, Deputado César Pires, sempre na direção
da necessidade social. Só no Maranhão, Deputado César Pires, são
150 mil adventistas. Faça a conta. São cerca de 1.700 templos
espalhados pelo nosso território. Então, Senhor Presidente, ficam as
minhas palavras elogiosas, sinceras na direção desta grande denominação
religiosa, mundial que é a Igreja Adventista. Particularmente as
congratulações pelo dia mundial do jovem adventista. Muito obrigado,
Senhor Presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, permutando com o Deputado Cabo
Campos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa e todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia, Plenário, funcionários da Casa. Eu venho, hoje, prestar
um esclarecimento básico sobre um assunto que eu venho debatendo,
alardeando, falando nos últimos anos e que, de certa forma, tem me
causado certa angústia, mas também certo alívio nos últimos dias. Um
era a questão da estrada Barreirinhas/Urbanos dos Santos. Estava um
pouco esquecido esse projeto e eu levantei essa polêmica de se viabilizar
o asfaltamento dessa estrada, desse trecho de rodovia. E me baseio
num princípio básico. Um é que liga várias e várias cidades. Outro: liga
as regiões. Outro: liga a Rotas das Emoções, permite pequenos negócios,
melhora, fomenta geração de emprego e renda naquela região. Urbano
Santos, hoje, é fim de linha, porque, a partir da cidade de Urbano
Santos, para que se chegue a Barreirinhas, a estrada no período de
inverno é intrafegável. Mas Urbano Santos não pode ser fim de linha.
Urbano Santos tem sim que ser uma trajetória, um entroncamento
daquela região. Nós temos que pensar em um Maranhão que interligue
as regiões, interligue as cidades, interligue as fronteiras, interligue povos
que vivem no mesmo Estado. Essa MA-225 é importante para região
dos Lençóis, para a região do Baixo Parnaíba, para a região do Itapecuru,
para a região dos Cocais, para todas as regiões do estado do Maranhão.
Eu digo isso, porque há duas situações. Uma, sou eu desta tribuna e
vários outros deputados pedindo o asfaltamento, a outra é que a
SINFRA, e está na página, no site do Governo do Estado, mais
precisamente na da SINFRA, a questão de se dizer o seguinte: O
Governo do Estado do Maranhão vai asfaltar a estrada que liga a
cidade de Barreirinhas a Urbano Santos. Essa é uma antiga
reivindicação da população. A rodovia passou décadas sem a devida
atenção do poder público e agora vai haver a solução de um problema
histórico. Isso que estou lendo está no site do Governo do Estado,
mais precisamente na página da SINFRA. A MA-225 é importante
não só para toda a região dos Lençóis, mas também para o entorno de
Chapadinha. No início de março começam a ser feitos os trabalhos de
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drenagem e melhoramento para garantir a trafegabilidade da rodovia.
Em seguida, será feito o asfaltamento que já foi autorizado pelo
Governador Flávio Dino. O programa Mais Asfalto vem pavimentando
importantes trechos em toda a região, um exemplo é a estrada de Santo
Amaro, uma conquista histórica da população. Recentemente foi
entregue a ponte sobre o Rio Novo, em Paulino Neves, consolidando a
Rota das Emoções e que conecta o Maranhão, o Piauí e o Ceará.
Portanto, senhores, está na página da SINFRA, página do Governo do
Estado do Maranhão. O que vai ser começado a fazer é justamente a
drenagem e o melhoramento para garantir a trafegabilidade. Mas digo
aqui, e repito, o que nos interessa é o asfaltamento, a sinalização, o
conforto, a rapidez da trafegabilidade via asfalto que ligará Urbano
Santos a Barreirinhas. Nada ainda se pode comemorar e se comemora
aqui parcialmente a primeira trafegabilidade nessa estrada. Mas o que
eu peço, que a população da minha região pede, o povo que vive no
entorno daquela região pede, é o asfaltamento. Nós não podemos ter
geração de emprego, aumentar o turismo, aumentar os negócios do
estado do Maranhão sem termos uma malha viária decente, porto
decente, Aeroporto Internacional de São Luís decente, aeroportos
regionais como o de Chapadinha, Santa Inês, Pinheiro, Bacabal, todos
decentes, só assim nós podemos atrair recursos, atrair investidores,
atrair turistas para as nossas belezas naturais e também para as nossas
riquezas minerais. Nós entendemos que a produção de grãos, a produção
de cem números de negócios depende dessa malha viária. Interligar
regiões, interligar povos que estão muito próximos é o dever do Estado,
é o dever do governo federal, do governo do estado e, principalmente,
criar um conforto para a população que mora no estado do Maranhão
e que negocia no Estado do Maranhão, que depende desses pequenos
e médios negócios do Estado do Maranhão. Portanto, o resumo que eu
faço hoje é justamente isso, nós, durante muito tempo, alardeamos,
nós procuramos que essa estrada saísse do esquecimento, entrasse nos
projetos do Governo do Estado, pudesse ser executada com maior
rapidez e esperamos que essa drenagem, essa melhoria da
trafegabilidade se chegue até o asfalto, em um curto espaço de tempo,
para que a comunidade que já não tem mais esperança, que está revoltada
e insatisfeita possa, enfim, ter ainda uma chance, uma esperança em
saber que essa estrada, num curto prazo de tempo, possa ser asfaltada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto, por 5 minutos, sem apartes. V. Ex.ª
como permutou, deputado Cabo Campos, V. Ex.ª vai vir logo em seguida.
Há dois deputados à sua frente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, que se encontram os bombeiros militares, os
policiais militares, pois serão votadas as duas Medidas Provisórias
que chegaram aqui e já está no Diário, número 264 e número 265, aos
internautas, aos amigos da imprensa, TV Assembleia. Senhor
Presidente, eu não poderia deixar de me manifestar sobre essas Medidas
Provisórias que vão ser votadas hoje dos bombeiros militares e da
Polícia Militar. Primeiro, a número 264, que já está aqui no Diário da
Assembleia, que dispõe sobre a criação e transformação de organizações
policiais militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras
providências. Isso é um absurdo! Como é que vão votar uma coisa para
beneficiar a Polícia Militar sem conversar com os militares? Sem fazer
uma audiência pública? Sem escutar o clamor dos policiais militares? A
mesma coisa a Medida Provisória n.º 265, que se encontra aqui também
para ser votada nesta Casa, que altera o efetivo disposto no quadro de
efetivos no Corpo de Bombeiros. É mais outro absurdo, porque essas
Medidas Provisórias chegam para cá sem ter a devida audiência pública,
sem ter as devidas conversações, as reivindicações dos policiais militares,
pois elas têm que ser discutidas nesta Casa. Não pode chegar e ser
votada sem eles serem escutados. A Polícia só tem um lado, gente, que
é defender a sociedade. Os policiais ficam e os deputados passam e a
gente quer aqui nesta Casa, hoje, pelo menos, pedir para o presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, para aguardar mais um pouco

para escutar as necessidades e as demandas que tanto os bombeiros
quantos os policiais militares têm. Coisas mais que absurdas aqui
estão criando quadros, que eu não tenho cada contra, porque tenho
vários amigos coronéis, mas estão deixando de lado a questão dos
praças. Isso é um absurdo! Como é que vão criar 50 cargos de coronéis
sem poder e ir tirando dos 444 cargos de soldados combatentes?! Isso
não pode. Isso está contrariando um termo de compromisso que foi
assinado em 2015, que eu vou ler. Estou cansado de repetir que esse
termo de compromisso foi assumido pelo governo do estado do
Maranhão em um ato representado pelo Secretário de Estado de
Segurança Pública, Jefferson Portela; Gestão e Previdência,
Subsecretário Cláudio Furtado; Secretário Adjunto da Casa Civil, Carlos
Eduardo Lula; Assuntos Políticos Federativos, Marcio Jerry Saraiva
Barroso os pontos elencados. Isso foi em março de 2015. Primeiro:
Manter em caráter permanente mesa de diálogos sobre questões
atinentes à agenda de reivindicações dos policiais militares e
bombeiros, inclusive referentes ao índice de 16, 17 e 18. Eu quero
saber de vocês quais são os diálogos que tiveram até agora, pois chegou
uma medida provisória em cima da hora, sem escutar vocês, sem ouvir
as demandas de vocês, então essa medida provisória ser votada no
texto original, sem apresentar as emendas que são dos interesses da
categoria tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros é
inadmissível. Diz mais aqui no termo de compromisso assinado entre
os secretários: Para efeito do que está disposto acerca da antecipação
proceder à análise das despesas efetuadas com diária e hora extra
com objetivo de converter em recursos para remuneração; assegurar
em caráter de urgência a instrução e conclusão dos processos de
reforma. Até agora eu não estou vendo isso. E tem mais uma aqui que
me chama a atenção: Adotar providência em regime de urgência para
a discussão e aprovação da Lei de Organização Básica da Polícia
Militar, conjuntamente com a Lei de Promoções, garantido que a seção
funcional da praça poderá chegar ao último posto da instituição. A
meta estabelecida é garantir eficácia à lei a partir de junho de 2015.
Estamos em um ano eleitoral, meus amigos, e agora eles vêm com essa
proposta contra vocês, essa medida provisória que é um absurdo, sem
escutar vocês. Aqui eu vou pedir encarecidamente para os nossos
colegas, os nossos pares, que a gente não vote essa medida provisória
antes de abrir um diálogo com vocês e fazer as emendas que vocês
querem para que sejam contemplados, porque, como mais uma vez eu
falei, a polícia e os bombeiros só têm o lado que é o lado de defender a
sociedade. Nós vamos passar por aqui e vocês vão continuar policiais,
vão continuar bombeiros. Eu quero de forma positiva deixar o meu
legado aqui nesta Assembleia. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu gostaria de, ao cumprimentar todos os que estão aqui na
galeria, dizer que são todos muito bem-vindos, mas que nós evitemos
as manifestações para que os deputados possam fazer o debate
livremente sobre o tema. Próximo deputado inscrito, 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,
senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Eu quero cumprimentar
de forma especial a galeria da Assembleia Legislativa, que é a Casa do
Povo, hoje, sendo ocupada por irmãos de farda, cabos, soldados, oficiais
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Quando distribuía o meu
panfletinho na porta de faculdades, colégio, feira, sinais, retorno, já
havia me comprometido que ao chegar a esta Casa, iria defender, policiais
militares, bombeiros, policiais civis, servidores públicos, os aprovados
em concurso público que estavam aguardando serem chamados, do
Tribunal de Justiça, da Caema, professores, a realização de concurso
público e a moralidade no serviço público. E é isso que tenho feito aqui
nesta Casa. E quando eu falo de segurança pública, eu falo em duas
vertentes, a segurança pública da população e falo do agente de segurança
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pública. Para nós, hoje, é motivo de vergonha olhar para a galeria e
encontrar vocês expondo cartazes. É sinal que as coisas não vão bem.
É sinal que tem alguma coisa errada. É sinal que não tem diálogo. É
sinal que o Governo que nós acreditamos seria mudança. A mudança
não chegou. E, se chegou, chegou para pior. Um governo que não tem
diálogo com praça, oficiais da Polícia Militar, dos Bombeiros e nem
com a Polícia Civil. E o retrato está aí, mas contem com o nosso apoio
incondicional. E assim foi em 2015, 2016, 2017, e também em 2018,
incondicional em defesa de vocês. E quero fazer o registro de todos
vocês, em especial do Cabo Guimarães, Ebenilson, Gilmar dos Anjos,
Jean Marry, Mendonça, dos oficiais que estão também aqui, das
associações, de todos vocês, guerreiros, destemidos, corajosos que
estão em defesa de toda a tropa. Muito embora vocês não possam ter
o direito de fazer greve, fazer manifestação, mas estão aqui de forma
pacífica, de forma ordeira, de forma educada, para sensibilizar os
deputados da necessidade do olhar voltado para a tropa, do olhar
voltado para vocês. E esta semana eu registrei não as minhas impressões,
as impressões colhidas através de vocês. Porque o que permeia hoje no
meio militar e na Polícia Civil é a angústia e a insatisfação. Esses dois
sentimentos é que permeiam a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
E contem com o nosso apoio incondicional. Mas, Senhor Presidente,
senhores e senhoras, no tempo que me resta eu quero tratar de uma
representação que nós fizemos ao Ministério Público no final da semana
passada. Para que o Ministério Público possa ajuizar uma ação civil
pública com tutela de urgência para proibir a inconstitucionalidade e a
irregularidade que o Governador Flávio Dino vem cometendo, que é a
apreensão de veículos com IPVA atrasado. Nós temos um projeto de
lei que tramita nesta Casa. Tem determinação do STF. No estado do
Rio de Janeiro, inclusive, já é proibido apreender o veículo com IPVA
atrasado. E o Governador Flávio Dino continua cometendo essa
arbitrariedade, essa inconstitucionalidade, essa irregularidade. No artigo
150 da Constituição Federal é bem claro: É vedado, é proibido à União,
aos estados, aos municípios confiscar o bem do cidadão porque está
com o imposto atrasado. Na mesma linha de pensamento, o fiscal da
prefeitura não pode chegar na sua casa, se você está com o IPTU
atrasado, colocar um cadeado na sua casa e impedir que você entre. O
fiscal da prefeitura não pode chegar à sua casa e mandar evacuar a sua
casa, porque você está com o IPTU atrasado. Da mesma forma o
Governo do Estado não pode apreender, reter, remover, subtrair, roubar,
furtar, ou seja lá como for, o bem do cidadão. Ele tem outros meios,
incluir na dívida ativa, ele tem outros meios, mas não levar o bem do
cidadão para o pátio da VIP Leilões que está abarrotado, que está
lotado. Senhoras e senhores, três anos do governador Flávio Dino ele
já levou quase 12 mil veículos para leilão, ou melhor, já passou desse
mundo. Pasmem! Pasmem, senhoras e senhores. Em 2014 foram
leiloados, deputado César Pires, em 2014 foram leiloados 1.400
veículos. Só em 2018, nem 03 meses tem ainda, hoje são 20, só em
2018 já são 1.502 veículos leiloados. É para campanha? É para reeleição?
Para dar continuidade ao Poder? É a manutenção do Poder? Nós temos
um projeto de lei, que apresentamos um projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais privados onde ficam
depositados e estacionados os veículos. Os veículos estão sendo jogados
em um depósito e o cidadão maranhense, que teve o seu bem retirado,
é levado para o pátio, paga a diária, paga o reboque e às vezes não tem
condições de honrar o compromisso de pagar o IPVA e muito menos de
retirar e o carro vai para leilão. E muitas vezes o carro vai depreciado,
deteriorado, então tem que ter a proteção do bem do cidadão. O governo
é o fiel depositário: recolheu o bem, apreendeu o bem, reteve o bem, ele
tem que cuidar desse bem para que o cidadão possa recolher ou,
infelizmente, levar para leilão. O governo dos impostos, que aumenta
os impostos é o mesmo que retira o bem do cidadão. Isso vai acabar!
Isso vai acabar! Essa inconstitucionalidade e essa irregularidade do
Governador Flávio Dino vai acabar. E, mais uma vez, policiais militares
e bombeiros, contêm com o nosso apoio incondicional de forma firme
na tribuna desta Casa e em defesa da Corporação. Que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Eu quero
aqui, antes de mais nada, saudar a todos os policiais militares e
bombeiros militares que estão aqui nesta Casa, nossos irmãos
parlamentares, imprensa, galeria, nossos irmãos que fazem a segurança
desta Casa, Taquigrafia que nunca é citada, o nosso capelão aqui da
Casa, o Pastor Otoniel, homem comprometido com as causas de Deus,
pede para que eu leia aqui a palavra de hoje que está no profeta Daniel,
capítulo 12, versículo 20 e 21, que diz assim: “Seja bendito o nome de
Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força.
E ele muda os tempos e as estações; ele remove os reis e estabelece os
reis; ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos”. Que
Deus seja louvado! Senhor Presidente, senhores parlamentares, hoje
estou entrando com duas ações nesta Casa. Uma, que pede que ao
invés de votarmos a Medida Provisória e também o Projeto de
Conversão, a 264, Projeto de Conversão, e a 265 ainda está como
Medida Provisória, em vez de nós votarmos essas duas temáticas,
tira-se de pauta essa proposição e coloque o vale-alimentação de acordo
com a Polícia Civil. Por que, senhores? Nós estamos dando aos coronéis
uma função de quase 3 mil reais. Sou contra o coronel ganhar 3 mil
reais? Não sou contra. Eu quero que ganhe até mais. Mas nós temos
algo chamado escalonamento vertical que deve ser obedecido, e eu
peço ao Senhor Governador que se nós não tivermos renda suficiente,
orçamento suficiente para que assim o possa fazê-lo que tratemos de
outras medidas. Ou se coloca o escalonamento vertical junto das funções,
que foi uma indicação que nós fizemos, infelizmente, a CCJ, de maneira
competente, não aderiu porque entende que o Poder Legislativo não
pode trabalhar com relação a Orçamento, atividade exclusiva do Poder
Executivo. Porém, nós temos outras temáticas que podem agradar a
todos. Senhor Governador, tenho o senhor como amigo, sei das
vantagens que o senhor tem dado a nossa corporação Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, de modo especial, ao escalonamento, dentre
outras coisas, mas eu peço que o senhor não venho agradar quarenta e
um em detrimento de dez mil. Temos que agradar a todos,
uniformemente, se o coronel tem que ganhar, o tenente-coronel tem
que ganhar, o major, o capitão, o tenente, o sargento, o cabo e o soldado.
Todos têm que ganhar de acordo com as suas proporções e a melhor
forma é o escalonamento vertical. E um outro pedido que faço é: Acaba-
se com todas as funções, tudo aquilo que está aí nas funções se
acrescenta no subsídio, acrescentando-se no subsídio todos ganharão
ativos e inativos. Porque aqui ninguém está pensando na inatividade,
para onde todos nós vamos, os senhores que estão aqui na ativa hoje,
amanhã estarão na inatividade e aí? Quem vai pagar o remédio? Quem
vai pagar a escola da criança? Quem vai ter que pagar uma série de
outras coisas que o aposentado e o idoso precisa. Portanto, são essas
duas proposições que tenho, posteriormente, Senhor Presidente, eu
quero fazer a defesa do projeto quando for o momento já quero me
escalar para fazer a defesa do projeto dizendo aqui as vantagens que os
colegas tiveram. Por que o que se tem hoje? É que no ano de 2015, o
soldado ganhou 19% e o coronel 5%. Mas isso foi para corrigir uma
questão histórica que nós temos onde o alto clero das duas corporações
ganhava muito bem e o baixo clero, cabo e soldado, não ganhavam
praticamente nada. Parabéns ao governador, já vou encerrar, porém,
querer agora somente para dar somente ao coronel é um disparate.
Portanto, Senhor Governador, eu peço que ao senhor reveja essa
situação e não poderei votar a favor das duas medidas provisórias, vou
votar contra. Defenderei o porquê no momento certo. Que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Deputado Sousa Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2018 13

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Antes que V. Ex.ª
chame a Ordem do Dia, eu queria pedir a verificação de quórum, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, V. Ex.ª ficou transferido para o Pequeno
Expediente de amanhã.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e que os deputados e deputadas que
desejarem registrem suas presenças.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oposição em obstrução.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, o Bloco Parlamentar Independente
também se encontra em obstrução em respeito à Polícia Militar e aos
bombeiros militares por conta dessas duas medidas provisórias. Na
verdade, primeiro o Projeto de Lei de Conversão 002/2018 e a Medida
Provisória 265/2018.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Independente em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Nós
apresentamos duas emendas e entendemos que é o momento de o
governo abrir o canal de diálogo com a tropa porque, como diz a
propaganda, esse é um governo que tem ser de todos e não pode ser de
poucos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Questão de
ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Bloco PV/PEN em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco PV/PEN em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, há quórum para deliberar. Projeto de Lei
de Conversão n.º 002/2018, de autoria da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. (lê). Discutiremos a Emenda apresentada pelos
Deputados Edilázio Júnior e Eduardo Braide. Nos termos do artigo nº
204, paragrafo 6º, inciso 1º do Regimento Interno. A Emenda recebeu o
parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.
Para discutir a Emenda estão inscritos os Deputados Wellington do
Curso e Eduardo Braide. Na sequência, primeiro o Deputado Wellington,
não é isso? O Deputado Eduardo Braide inscrito para discutir a Emenda
por dez minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, internautas que nos assistem e galeria, a quem eu
saúdo de forma especial os bombeiros militares, os policiais militares.
Sejam muito bem vindos a esta Casa. Senhores e senhoras deputados,
nós votaremos agora o Projeto de Lei de Conversão nº 002/2018, que
trata da Medida Provisória 264/2017, que chegou a esta Casa, falando
sobre a criação e transformação da organização da Polícia Militar do
Maranhão, gratificação do Centro Tático Aéreo - CTA, do gabinete
militar do Governador e da retribuição pelo exercício de comando ou
de chefia da Polícia Militar. Primeiro, eu quero lembrar aqueles que
estão na galeria, os senhores e senhoras deputadas, que essa medida
provisória chegou à Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. E
eu pedi vistas no primeiro momento para que vocês pudessem ser
ouvidos quanto àquilo que estava sendo tratado aqui. E, para minha
surpresa, qual foi a informação que chegou? Que nada daquilo que
vocês vinham discutindo com o Governo do Estado foi tratado nessa
Medida Provisória. Aquilo que a tropa ou a sua grande maioria vinha
discutindo com a Casa Civil e com outros órgãos do Governo do
Estado, chegou a Medida Provisória e, em nenhum momento, a Medida
Provisória faz menção às negociações que estavam sendo feitas com o
Governo do Estado. Por conta disso, foi apresentada uma Emenda que
foi por mim assinada, mas que teve o trabalho do Deputado Wellington
do Curso, Deputado Sousa Neto, Deputado Júnior Verde e outros
deputados que estavam também debruçados sobre essa causa. Essa
Emenda foi publicada no Diário Oficial da Assembleia na semana
passada. Mas, infelizmente, foi rejeitada pela Comissão de Constituição
e Justiça. Então o que estamos discutindo neste momento, para que os
senhores e senhoras possam ter conhecimento, é a aprovação desta
emenda. Esta emenda que não pertence a mim ou a nenhum deputado,
mas que foi apresentado por vocês no sentido de corrigir essa injustiça
desta medida provisória, que trata de forma específica só uma pequena
parte da Polícia Militar, nesse caso estamos votando primeiro a matéria
da Polícia Militar e que deixa de fora todo o restante da tropa. E aí a
pergunta que fica, a todos nós deputados e deputadas, é: e pode se
dividir a Polícia Militar do Maranhão? A Polícia Militar do Maranhão
é uma só e é assim que deve ser respeitada. É por isso que essa emenda
vem no sentido de corrigir essa injustiça, tratando daquilo que foi
objeto de reivindicação de vocês da Polícia Militar. E dizer a vocês, eu
falei isso na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sinceramente
esperava que ao longo de toda essa discussão, após o primeiro pedido
de vistas feito por mim, após o segundo pedido de vistas e após a
reunião que teve na Comissão de Constituição e Justiça, que o governo
do estado chamasse vocês para poder incluí-los no texto da medida
provisória. Infelizmente, as conversas não avançaram, vocês acabaram
de ver a tentativa que fizemos que essa matéria não fosse votada na
sessão de hoje, para que vocês pudessem conversar ainda com o governo
do estado, a exemplo do que está acontecendo com a Polícia Civil,
quero acreditar que pode acontecer até amanhã, mas infelizmente acabou
chegando um número de 22 deputados para que essa matéria seja
votada hoje. Então o que vamos agora é trabalhar para conseguir os
votos necessários para aprovar essa emenda. A emenda que vai servir
para acabar com essa injustiça da Medida Provisória n.º 264/2017 e
que foi transformada em um Projeto de Conversão de Lei. E a maior
prova de que o governo não tem a boa vontade de ouvir e de apresentar
os pleitos de vocês, é que chegou uma Mensagem do Governo do
Estado corrigindo um erro dessa medida provisória, tanto que o que
vamos votar aqui não é mais a Medida Provisória. Está ali no Diário
Oficial, como o segundo item, nós vamos votar o Projeto de Conversão
de Lei n.º 002/2018. Por quê? Porque o governador mandou uma
Mensagem para cá pedindo para acrescentar uma matéria que não
estava na Medida Provisória da sua forma original. Quer dizer que se
pode acrescentar para corrigir um erro, não pode acrescentar para
ampliar o direito de toda a tropa de ter aquilo que está sendo
reconhecido. Por fim, senhores e senhoras, dizer que essa emenda
apresentada por vocês, e nós tivemos o cuidado de discuti-la antes,
não retira nenhum direito daqueles oficiais, que estão previstos na
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redação original da medida provisória, ao contrário, tudo que está
previsto na redação original da medida provisória permanece inalterado.
O que nós fazemos é levar o direito, a promoção, e há outras situações
que estão na medida provisória, para toda a tropa e não somente para
poucos oficiais. Nós somos de acordo que esses oficiais tenham os
direitos que estão previstos na medida provisória, mas somos contra
que isso só beneficie poucos da Polícia Militar quando na verdade
deveria beneficiar a todos. Até porque a nossa Constituição diz de
forma muito clara: todos são iguais perante a lei. Você não pode separar
só uma parte da tropa para dizer que vai dar algum tipo de benefício e
deixar todo o restante, que é aquele que está nas ruas, aquele que está
no dia a dia combatendo e ajudando as nossas famílias terem a segurança
necessária de fora. Portanto, Senhoras e Senhores, fica aqui o pedido
para a aprovação desta emenda que foi apresentada por vocês para que
a gente venha corrigir essa injustiça, se isso não acontecer, senhoras e
senhores, a partir de hoje, o Governo do Estado vai ter que retirar do
slogan dele dizendo que é um governo de todos para dizer agora que,
daqui para frente, é um governo de poucos porque é isso que essa
medida provisória está fazendo. Portanto, ficará a cargo da consciência
de cada deputado e deputada, aqui neste plenário, corrigir essa injustiça
e dar o direito a todos da tropa da Polícia Militar do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Welington do Curso, também para discutir a emenda
apresentada pelos deputados Braide e Edilázio Junior, por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhoras e senhores, caros deputados, deputadas,
galeria, imprensa, internautas, telespectadores. Esta sessão está sendo
transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Então, você, cidadão
maranhense que está no interior do estado, está na região Metropolitana,
que está na capital, no Cohatrac, no Anjo da Guarda, você que
acompanha a transmissão da TV Assembleia, a exemplo do senhor
Elias, que acompanha todos os dias a transmissão da TV Assembleia.
O que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo hoje, mais uma vez, a
falta de diálogo do Governo do Estado do Maranhão. Um governo que
percorria o estado do Maranhão durante a campanha e falava em
diálogos pelo Maranhão, mas esse diálogo era para o convencimento,
diálogos para chegar ao poder, ao chegar ao poder modifica-se o
posicionamento e não se tem mais diálogo. Prova disso que ao
recepcionar, ao receber praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros, nas duas últimas semanas, não fui eu que falei, foi a
impressão colhida pelas oficiais, pelos praças das duas corporações e
os praças e oficiais das duas corporações foram enfáticos, já haviam
mantido esse diálogo ou a tentativa desse diálogo, em 2015, bem
lembrado pelo Deputado Sousa Neto, que já existia um compromisso
por parte do secretário de Segurança Pública, com o secretário de
Articulação Política, endossado pelo Governo do Estado para que
pudesse atender o pleito da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e
da Secretaria de Segurança Pública, os policiais civis. O relato dos
bombeiros, na última semana, é que já haviam entregue um documento
solicitando ao Governo do Estado, ao Secretário de Segurança Pública,
ao comandante das duas corporações, que pudessem atender ao pleito,
de forma completa, de todos os militares. E eles foram surpreendidos,
os policiais militares e bombeiros foram surpreendidos. Policiais
militares e bombeiros não foram chamados pela Comissão de Segurança
para tratar do assunto, foram surpreendidos. Nós quando soubemos
da PEC, ou melhor, da Medida Provisória, nós conclamamos para que
viessem discutir a fim de que vocês pudessem colocar as informações
de vocês, as vontades de vocês e os desejos de vocês. Na semana
passada, marcamos um café da manhã. Se não tivéssemos convidado
para esse café da manhã, Edenilson, teríamos sido atropelados. Policiais
militares e bombeiros participaram inclusive da reunião na CCJ que
regimentalmente é uma reunião pública. Durante a reunião, vocês
tiveram a oportunidade de apresentar para o presidente da CCJ,
Deputado Glalbert Cutrim, para os demais deputados que estavam

presentes, Deputado Antônio Pereira, Deputado Professor Marco
Aurélio, as insatisfações de vocês. Eu ouvi duas palavras que marcaram
aquela reunião, os bombeiros disseram da angústia que têm hoje no
Corpo de Bombeiros e os policiais militares falaram da insatisfação
que têm na Polícia Militar. Saindo da reunião da CCJ, mantivemos
outra reunião que foi até quase meio-dia. Nessa reunião subtraímos as
informações e os desejos de vocês e apresentamos uma emenda. Não
podíamos apresentar a emenda na CCJ e solicitamos ao Deputado
Eduardo Braide, que é membro efetivo da CCJ, que pudesse apresentar
por nós, deputados, que tínhamos esse desejo, Deputado Wellington e
Deputado Sousa Neto. Não era uma emenda nossa, não é de deputado
de oposição, de deputado independente, não. Nós ouvimos, coisa que
o governador não fez, nós somos atenciosos, coisa que o governador
não é. Nós ouvimos policiais militares e bombeiros e preparamos um
documento que apresentamos na CCJ por meio do Deputado Eduardo
Braide. Hoje estamos aqui para a apreciação dessa emenda a ser votada.
Hoje pela manhã, eu já fui surpreendido por um oficial no saguão, na
parte da frente da Assembleia Legislativa, que me disse: “Deputado, a
nossa decepção só aumenta, porque estávamos na reunião da CCJ,
mas é como se nada tivesse acontecido, porque não fomos atendidos”.
Hoje estamos aqui discutindo a emenda, senhoras e senhores, não é o
projeto ainda, é a emenda, solicitando a sensibilidade dos deputados
para que a emenda possa ser aprovada. A emenda foi aprovada. Ok.
Nós não estamos tirando a atribuição do Executivo, do Governador
Flávio Dino, nós só estamos alterando de acordo com as impressões de
vocês, de acordo com a solicitação de vocês. Não é desejo do Deputado
Wellington do Curso, é o desejo de vocês, é a informação de vocês.
Hoje esse oficial me disse: “Deputado Wellington, a nossa decepção
hoje com o parlamento estadual...”, mas faço uma correção, faço uma
retificação, não todos, há deputados aqui que estão do lado do povo,
estão do lado da Polícia Militar. Vamos ver hoje quem está do lado do
povo e quem está do lado do governador, quem está do lado da Polícia
Militar e dos Bombeiros e quem está do lado do governador. Vocês
estão aqui e não eram para estar. Era para ser decidido, era para serem
votados os benefícios, as garantias dos policiais militares e bombeiros.
E vocês só ficarem sabendo que a Assembleia Legislativa está do lado
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Que a Assembleia valoriza
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Mas, infelizmente, estamos
lutando pela consciência dos demais deputados para que possam votar
essa emenda, para que a emenda possa ser aprovada, alterando o projeto
de lei de conversão e depois a MP do Corpo de Bombeiros. Simples,
muito simples. Mas, na manhã de hoje, nós vamos contemplar, se
continuar da forma como está, a tristeza no semblante dos policiais
militares e bombeiros do estado do Maranhão, a decepção, porque não
são atendidos em seus pleitos. A decepção de uma mudança que não
chegou. A mudança de um governo que não está preocupado com a
política de Estado. Algumas poucas políticas de governo, mas não está
preocupado com a política de Estado. E preocupado, sim, com a política
de poder, de manutenção do poder, de dar continuidade ao poder, de se
perpetuar no poder. Essa é a preocupação. Mas esquecem que a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros não é Polícia Militar de Flávio Dino.
Não é Corpo de Bombeiros de Flávio Dino. É Polícia Militar do Estado
do Maranhão. É Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Maranhão.
Instituições do Estado. Porque vai sair o governo que aí está e virá
outro governo que vai fazer política de governo. Mas política do Estado
tem que permanecer. E é por isso que estamos aqui em defesa da
Polícia Militar do Corpo de Bombeiro. Foi assim em 2015, foi assim
em 2016, foi assim em 2017. E reafirmamos o nosso compromisso
com a Polícia Militar com o Corpo de Bombeiro, com a Secretaria de
Segurança Pública. Em duas vertentes a segurança pública do cidadão,
a segurança pública do povo que confia no soldado, que confia no
cabo, no sargento e no oficial. Guimarães, quando o policial militar sai
de casa, se despede da esposa, dos filhos, da mãe, da família. Ele sai de
casa e não sabe se volta vivo. Ele sai de casa se despedindo da esposa,
dos filhos, da família para defender as nossas vidas, para defender a
sociedade e a população. E nós temos a preocupação com a segurança
da população, da sociedade, mas também das garantias dos direitos e
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do respeito com o policial militar e com o Corpo de Bombeiros.
Governador Flávio Dino, respeite a Polícia Militar e respeite o Corpo
de Bombeiros. Senhoras e senhores, pedimos aos senhores que possam
ter atenção, a sensibilidade e possam votar pela aprovação dessa emenda.
Porque com certeza vai amenizar o sofrimento, a dor, a angústia e a
insatisfação dos policiais militares e bombeiros do Maranhão.
Governador Flávio Dino, respeite os bombeiros e respeite os policiais
militares. Não retroceder um só milímetro. Avante e que Deus abençoe
todos vocês.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, até em respeito aos policiais militares e bombeiros militares
que estão na galeria, eu solicito a votação nominal. Acho que eles têm
o direito de conhecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, nós vamos submeter ao plenário, mas está
inscrito ainda o deputado Marco Aurélio, por dez minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Logo após
o deputado Marco Aurélio já fica feito o requerimento de votação
nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Antes das palavras do deputado Marco Aurélio, gostaria
novamente de me dirigir à galeria, respeitosamente, pedindo que todos
se contenham, no que diz respeito às manifestações, em respeito a este
debate democrático que precisa existir aqui. Aqui é uma Casa que
prevalece o entendimento da maioria, alguns com opiniões de um jeito,
outros de outras, mas enfatizo que é necessário respeitar e evitar
constrangimento a qualquer orador que estiver na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, saúdo de maneira muito especial toda a galeria que está
aqui, os policiais militares, bombeiros militares, o povo que acompanha
a transmissão desta sessão. Eu sou o professor Marco Aurélio, faço
questão de me apresentar a vocês, saudar o Ebenilson que está aqui e
que é de Imperatriz, os membros das Associações de Polícia Militar e
de Bombeiro Militar, que participaram de uma discussão e de diversas
reuniões conosco, na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez a
palavra que eu venha proferir aqui não ganhe aplausos, mas eu não
deixarei de falar a verdade. Porque ninguém está aqui para fazer
proselitismo político, ninguém está aqui para fazer qualquer tipo de
discussão irresponsável. Eu falo isso com muita tranquilidade, com
muita responsabilidade à luta de vocês e ao sonho de todos vocês. Eu
digo isso porque os homens e mulheres que compõem a Polícia Militar
e o Corpo de Bombeiros são pessoas honradas e que jamais serão
injustas. Jamais serão injustas! Às vezes se verá alguém subir a esta
tribuna e falará de forma superficial. Muito superficial, jogando apenas
na seara política para procurara criar uma situação de desgaste ao
governo, mas cuja intenção não é resolver a causa de vocês. Eu falo isto
com muita tranquilidade e com muita responsabilidade. Nenhuma das
conquistas que vocês tiveram ao longo da história que vocês estão, na
Polícia e nos Bombeiros, nenhuma delas foi dádiva, nenhuma delas foi
presente, sempre foi conquista, conquista de vocês, pela luta
organizada, pelo poder de estar se articulando e estar reivindicando os
direitos de vocês. E é neste contexto que posiciono a minha fala, e já já
vou falar na discussão do projeto, esse momento é a discussão da
emenda, mas a minha fala vem exatamente no sentido de procurar
sempre buscar a justiça, de procurar buscar sempre um caráter de

reconhecimento dos avanços que tivemos, mas também da busca
permanente que precisamos ter para que consigamos ainda mais, para
que vocês consigam ainda mais. Chegar aqui desta tribuna, Cabo
Campos, porque ninguém aqui desta Casa é mais cobrado do que V.
Exa., V. Exa. é mais cobrado do que qualquer um de nós porque V. Exa.
veio da classe e hoje eu posso falar: Cabo Campos, mas se tivesse sido
o Governador Flávio Dino, alguns anos antes, o Governador do Estado,
eu poderia estar chamando de sargento Campos, eu poderia estar
chamando de subtenente Campos, eu poderia estar chamando até de
major Campos, major QOA Campos, deputado estadual. Mas, ao longo
décadas - ao longo de décadas - a carreira de vocês foi prejudicada, ao
longo de décadas, a carreira de vocês foi prejudicada e vocês não hão de
negar isso, porque hoje quando eu vejo dezenas e centenas de bombeiros
reivindicando já preocupados porque, dentro de poucos anos, vão
estar indo para a reserva, vão estar já entrando em processo de
aposentadoria, esses poderiam estar em um cargo, em uma posição
muito mais elevada, mas foram décadas em que não haviam promoções
no Estado do Maranhão, foram décadas e no Governo Flávio Dino a
coisa andou. Foram quase cerca de oito mil promoções, em três anos,
amigos e amigas, isso não é de se ignorar e vocês sabem porque vocês
são justos. A Medida Provisória que está sendo votada aqui e que
recebeu uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça, a emenda
que recebeu foi apenas para mudar a nomenclatura de um cargo e por
isso não é mais Medida Provisória é Projeto de Lei de Conversão, ela
precisa ser votada porque os cargos que foram criados aqui nessas
duas medidas provisórias e eu quero deixar bem claro, dentro do
processo legislativo, as duas medidas provisórias foram editadas no
dia 18 de dezembro de 2017 e quando a medida provisória é editada ela
já tem força de lei, a partir daquele momento, e ela tem até 60 dias para
ser votada se não ela perde a sua validade. Esses cargos que foram
criados, meus amigos e minhas amigas, as promoções já aconteceram
no final do ano e vocês sabem, se não votarmos as medidas provisórias
vai ter que anular as promoções, eu digo com muita clareza, adiar,
portanto, a votação não é uma atitude que vai resolver algum problema.
Na Comissão de Constituição Justiça foram apresentadas emendas
que refletem muito bem a vontade, o pleito de vocês, mas nós,
deputados estaduais, a nossa iniciativa não pode criar cargos, aumentar
salários ou gratificações, não podemos dispor sobre estruturas
administrativas, a iniciativa de projetos de lei ou medidas provisórias
desse tipo tem que ser iniciadas no Poder Executivo. Não somos nós,
se eu pudesse criar cargos, se eu pudesse aumentar salários, eu
conseguiria contemplar todas as expectativas, mas o legislador não
pode. Eu falo isso com muita transparência. Explicamos a todos os
participantes nas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça,
inclusive protelamos a decisão da CCJ sobre a emenda várias vezes.
Fizemos reuniões extraordinárias para termos condições de discutir. A
matéria que será votada hoje, eu tenho certeza de que não atende a
todas as expectativas de vocês, anda longe de atender às expectativas
de todos vocês, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Se em décadas
nunca tinham sido promovidos tantos policiais, não dá para fazer tudo
em três anos, não quer dizer que a luta acabe por aqui. Daqui a pouco,
nós vamos discutir o projeto e vamos explicar um pouco mais sobre
ele. Eu tenho certeza de que vocês já conhecem, que vocês têm
acompanhado o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça
relativo à emenda, que foi um pleito de vocês, pleito este muito justo,
porém, a iniciativa de criar cargos, de criar estrutura de batalhões, de
aumentar investimentos, a iniciativa não é do legislador.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado, me
conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado, Vossa Excelência pode se inscrever depois na discussão.
Nós vamos ter uma discussão muito ampla. Vossa Excelência pode se
inscrever na discussão da emenda do projeto. É porque eu já estou
encerrando, Deputado Max. Eu agradeço a compreensão de Vossa
Excelência.
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço o
aparte de V.Exa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado. Eu faço questão de discorrer acerca da emenda. Se fosse
iniciativa nossa, o Deputado Júnior Verde foi quem fez essa discussão
lá na Comissão de Segurança Pública, mas uma medida provisória,
quando chega a esta Casa, tem um prazo de até seis dias para receber
emendas de todos os parlamentares, a partir daí só pode colocar emenda
quem for membro da Comissão de Constituição e Justiça, a MP só
tramita na CCJ e vem para o plenário. Lá, o Deputado Júnior Verde,
que não é membro da CCJ, trouxe esse pleito junto com todos vocês
para que fosse apresentado por vários parlamentares desta Casa. A
partir daí, na CCJ, eu sou muito claro, se nós pudermos legislar
aumentando salários ou gratificações, criando estrutura de batalhões,
se nós pudermos legislar criando cargos, será bom demais, mas os
Artigos 43, 45 e 64 da Constituição Estadual nos veda esta atribuição,
esta iniciativa. Eu faço questão de dizer com muita clareza que nós
vamos ter uma discussão muito ampla de várias vertentes políticas e
ideológicas, o que eu acho que não é sábio da nossa parte e de nenhuma
parte é criar um proselitismo político, é trazer um debate político
eleitoral em uma matéria que não merece, em uma matéria que precisa
da responsabilidade de todos. Eu vou discutir sobre o projeto, não só
eu, mas vários deputados. Portanto, este é o meu posicionamento,
ainda que não seja para ganhar aplausos, mas a verdade não nos faltará,
a responsabilidade não nos faltará. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a discussão. Em votação a emenda. Eu quero que
os dois deputados decidam quem vai encaminhar primeiro. Eu peço à
galeria que não se manifestem por gentileza. Infelizmente, só pode um.
Os deputados decidem quem vai. Deputado Max Barros por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Presidente Othelino, senhoras deputadas, senhores deputados,
militares aqui presentes, jornalistas. De fato essa semana tem matérias
importantes que tramitam nesta Casa. E eu concordo que essas matérias
deviam ser apartidárias. E quando eu faço os meus pronunciamentos,
eu os faço em matérias que interessam aos funcionários públicos, aos
militares. Eu faço a discussão do conteúdo. E não tenho interesse
nenhum de vitimizar o Governo, criticar o Governo por criticar o
Governo. Mas eu venho aqui cumprir o meu papel de parlamentar. E o
meu papel de parlamentar é discutir as matérias e aprimorá-las, porque
senão não havia sentido de existir a Assembleia Legislativa. Se a matéria
que vem para cá tem que ser aprovada do jeito que veio, para que a
Assembleia Legislativa? A Assembleia é para aprimorar os projetos
que vêm para esta Casa, para apresentar os seus próprios projetos.
Essa matéria não é apartidária, não. Essa matéria é de interesse dos
bombeiros, dos militares, dos policiais. E nós temos que discuti-las e
aprimorá-las. Esse é o nosso papel. E é um grande equívoco quando
dizem que nós não podemos aprimorar a matéria, porque ela é iniciativa
exclusiva do Poder Executivo. Quando se trata da estrutura do Estado,
de fato, Deputado Marco Aurélio, que inclusive foi presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, de fato a iniciativa é do Poder
Executivo, a iniciativa é do Poder Executivo. E ele tomou a iniciativa e
mandou para cá o projeto. Agora, nós não podemos querer que a
Assembleia faça o projeto do jeito que ele veio. Senão não teria que vir
para cá, Deputado Marco Aurélio. Se a iniciativa foi do poder Executivo,
veio para cá, agora nós podemos aprimorar e modificar o projeto de
acordo com o interesse do povo e dos militares. Isso não é discurso
fácil, Deputado Marco Aurélio. Ontem teve aqui a matéria de interesse
da polícia, um colegiado de quatorze membros. E a proposta do
Governo era tirar o sindicato dos policias, a ADEPOL dos delegados,
a representação dos sindicatos, das associações, desse conselho. São
só quatro votos, e em qualquer reunião do conselho perde a votação.

Agora nós podemos concordar com o projeto do Governo que diminui
a participação popular e das entidades nos conselhos? Nós não temos
a capacidade de aprimorar esse projeto? Não é essa a nossa função?
Então, meus colegas deputados, quando subo aqui, não é querendo
fazer a crítica pela crítica, não é querendo. Pelo contrário, a sabedoria
daqueles que têm o poder é que eles são tão fortes que eles podem
recuar, atender algumas reivindicações, aprimorar o projeto e levar até
o mérito pela melhoria do projeto. Essa que é a grandeza do governo. A
grandeza do governo não é dizer “eu quero o projeto desse jeito e tem
que ser votado desse jeito”. Não é assim. A grandeza é aceitar as
sugestões, discutir as sugestões e se tiverem corretas, se forem melhores
para os bombeiros, se forem for melhores para os militares, incorporar
no projeto do governo. Essa que é a grandeza do governo, essa que é a
grandeza da democracia e esse que é nosso papel, nesta Casa. Muito
obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores e senhoras policiais militares e bombeiros
militares, há pouco ouvi aqui dizer que nós temos que falar a verdade
para vocês. E é isso que eu vim fazer, falar a verdade para vocês em
relação a esse projeto, essa Medida Provisória. Essa Medida Provisória,
senhores, está bem aqui, foi publicada no Diário Oficial do Poder
Executivo, dia 18 de dezembro de 2017, Medida Provisória n.º 264/
2017. Quando a Assembleia entrou de recesso essa Medida Provisória
suspendeu o seu prazo. Quatro dias após a sua publicação no Diário
do Poder Executivo foi suspenso o prazo da Medida Provisória e
voltou a correr no dia 02 de fevereiro. Isso quer dizer que nós não
temos nem 60 dias ainda de vigência dessa Medida Provisória. O que a
Constituição estabelece é que uma Medida Provisória pode vigorar
por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, então temos
120 dias. Então a primeira informação foi repassada a vocês e que não
é verdade: que essa matéria ou é votada agora ou vou prejudicar os
cargos que foram estipulados para receber os benefícios dessa Medida
Provisória. Não é verdade. E se eu estiver falando algo que não seja
verdadeiro, que a Mesa preste a informação diferente quando eu descer
da tribuna. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês,
quando pedimos vistas desse projeto dessa Medida Provisória na CCJ
e quando apresentamos a emenda foi no sentido de o governo abrir o
canal de diálogo com vocês. E a pergunta que faço: o governo chamou
vocês para conversar sobre essa medida provisória? Por isso é que nós
estamos aqui hoje, por isso que nós obstruímos a votação, sabem por
quê? Porque diferente do que foi alegado, o governo ainda tem mais de
60 dias com essa Medida Provisória em vigor que pode chamar vocês.
Então se a desculpa é que a emenda não pode ser aprovada, e aí eu faço
meus os argumentos do deputado Max Barros, nem vou mais discutir
essa situação, que essa medida seja retirada de pauta hoje, porque ela
ainda pode vigorar por mais de 60 dias e que o governo chame vocês
para conversar. E a exemplo do que veio uma Mensagem para corrigir
um erro da Medida Provisória, que venha outra Mensagem não para
corrigir um erro de Medida Provisória, mas para corrigir a injustiça
com a ampla maioria da tropa dos policiais militares e bombeiros
militares. Essa é a verdade. A emenda pode ser aprovada e pode ser
sancionada depois de um projeto de conversão de lei, mas se a desculpa
é que a emenda não pode tratar de determinados assuntos não tem
problema, a Medida Provisória ainda não tem nem 60 dias pelo prazo
legal que está em vigor, ela ainda pode ser prorrogada por mais 60 dias.
E como a Medida Provisória tem força de lei, tudo aquilo que ela foi
tratada não haverá prejuízo a nenhum dos oficiais que aqui está nela
contemplado. O prejuízo haverá se essa matéria for aprovada hoje sem
a emenda e depois já encaminhada. Porque quem garante que o governo
do estado vai mandar outra Medida Provisória contemplando vocês? A
oportunidade que nós temos para discutir e conseguir assegurar os
direitos de vocês é com a discussão dessa Medida Provisória. Então o
pleito que fica aqui, se entendem que a emenda não deve ser aprovada,
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logo após esse encaminhamento, não tem problema, vamos retirar
essas duas Medidas Provisórias de pauta, porque estou provando a
vocês que elas ainda têm mais de 60 dias em vigor, para que o Governo
faça o que não fez antes de mandar essa Medida Provisória, conversem
com vocês, ouçam vocês e ao final de tudo encaminhe uma Mensagem
para poder complementar. Se eles estão dizendo que é só o Governador
que pode fazer isso, vamos fazer o seguinte, ele ainda tem prazo, ele
tem mais de 60 dias ainda, que essa Medida ainda vai entrar em vigor,
porque pode ser prorrogado para ouvir vocês, discutir vocês, a tempo
ainda de corrigir essa injustiça. Portanto, eu digo com muita clareza,
aos senhores e senhoras, se não for corrigida essa injustiça dessa Medida
Provisória, será pura e simplesmente pela falta de vontade do Governo
do Estado em abrir o diálogo com vocês e acolher a todos os pleitos e
reivindicações da categoria. Portanto, senhoras e senhores, essa é a
verdade, a medida provisória está em vigor, ainda tem mais de 60 dias
que o Governo do Estado pode chamar vocês para conversar, se o
entendimento é não aprovar Emenda, não tem desculpa hoje, é só pedir
para retirar de pauta e pedir para o Governo receber vocês e garantir o
direito de vocês aqui no texto da lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, nós vamos agora apreciar...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Eu quero
encaminhar pelo PV, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria, a grande briosa, a Polícia Militar e ao Corpo de
Bombeiros. Senhor Presidente, é impressionante o massacre que os
trabalhadores, que a Polícia Civil, que a Polícia Militar vem enfrentando
neste governo. Eu imaginei, Deputado Cabo Campos, estaríamos agora
já, no último ano do mandato do Senhor Governador Flávio Dino,
estaríamos aqui para votar a PEC 300, que enquanto deputado federal,
ele defendia e prometeu e conseguiu quase que a totalidade dos votos
dos militares, e Vossa Excelência é bem sabedor disso, prometendo a
PEC 300 e quando assumiu o governo, mudou o assunto, mudou o
discurso. Será se a Polícia Militar só serve para o Governador Flávio
Dino pegar helicóptero e passear pelo Estado do Maranhão? Será se
ele não precisa prestigiar e dar o valor que merece esses homens? Ora,
o que nós estamos aqui votando nessa Emenda. Não vai onerar em
nada o estado, só vai ser mais justo, só vai dar também oportunidade
para toda a tropa, para os praças poderem ser promovidos também
não só coronéis. Será que a farra que ele está fazendo com capelães,
criando, botando capelão, de tenente para ser coronel, major. Se tirasse
a metade será que não dava para prestigiar quem é de carreira? Então,
fica aqui essa reflexão, meus colegas. Vamos dar valor a quem dar valor
pela nossa vida, pela vida da nossa família. E em nada vai mudar com
relação aos cofres do Estado. E aí eu quero pedir aqui aos colegas que
aprovemos essa emenda, uma vez que uma Emenda que não é do
Deputado Edilázio, não é do Deputado Braide, não é do Deputado
Wellington, não é da Oposição, é da categoria. Foram eles que sentaram
e fizeram esta emenda. E nós apenas apresentamos. Então, nada melhor
do que ouvir quem está na rua, ouvir quem tem legitimidade e não
votar, de forma açodada, para mostrar a subserviência ao Governo,
para mostrar que aqui o Governo manda e pode tudo. Então fica aqui
o meu apelo para que nós possamos fazer justiça tanto a coronéis
quanto praças e oficiais de menor patente a fim de tenham oportunidade
também, senhor presidente. Esse é o meu apelo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela Oposição, Deputado Sousa Neto, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, mais uma vez retorno a esta tribuna,
senhoras deputadas e senhores deputados. Eu queria cumprimentar
mais uma vez a imprensa e a galeria. Estão sendo votadas as medidas
provisórias que são de interesse tanto da Polícia Militar quanto dos
Bombeiros. Eu só queria deixar no ar uma pergunta que o deputado,
meu querido Deputado Marco Aurélio, fez aqui na tribuna que fosse
uma espécie muito infeliz: alguém aí sabia ia ter votação de medida
provisória antes de ser promovida para depois passar pela Assembleia?
Eu acho que não. As promoções foram feitas, e ninguém sabia que ia
passar depois na Assembleia porque vocês não sabem como funciona
essa questão do governo. Então esse negócio de dizer, de barganhar
agora aqui e jogar para dizer depois que vai ser retirado caso não volte,
isso deveria ser feito antes de promover vocês, porque vocês não
ficariam hoje na chantagem que está sendo do governo. Simples, se vai
promover, tudo bem, ótimo, promoção é o que todo mundo quer, mas
ninguém, no dia que vai ser promovido, vai saber que vai ter uma
medida provisória para ser votada e ser passada pela Assembleia,
pelos deputados, ou seja, agora vai ficar na mão da gente aqui antes de
haver promoção, e a ninguém foi anunciado que iria passar uma medida
provisória agora. Então eu acho que não é dessa forma que se age, dizer
agora que, se não votar a medida provisória, as promoções de vocês
não podem ser validadas. Isso não é forma de jogar a tropa contra o
governo, ninguém está fazendo esse jogo aqui. Eu acho que a melhor
oportunidade é acatar a emenda do Deputado Eduardo Braide junto
com o Deputado Wellington, Deputado Sousa Neto, que é para
contemplar a Polícia Militar, que é para contemplar a LOB da Polícia
Militar que foi prometida, mas que até hoje não saiu, para poder a
gente dar garantias porque antigamente existiam as associações de praças
que tinham um poder muito grande aqui nesta Casa. Inclusive teve uma
greve quando o Deputado Cabo Campos não era deputado, mas estava
presente. Tinham representatividade as associações, mas hoje os
presidentes de associações todos foram transferidos dos seus batalhões
para outros batalhões, não existe mais aquela representatividade que
tinha da Polícia Militar do Estado do Maranhão porque hoje eles
foram açodados, foram calados, são intimidados. Eu digo isso e falo em
nome do 7º Batalhão de Pindaré Mirim que está lá jogado às traças. Eu
convido os deputados desta Casa, da Comissão de Segurança, para
fazerem uma visita aos colegas de vocês no 7º Batalhão que tem apenas
duas viaturas, uma da FT quebrada, duas Duster rodando para fazer a
segurança de 100 mil habitantes. Pindaré Mirim, uma cidade vizinha
onde fica o batalhão, não tem uma viatura. Quem quiser vá lá comigo
que mostro como está a situação. Falar de Polícia Militar sem dar
condições de trabalho, só para fazer propaganda aqui na capital, mas,
no interior, ficar jogado, eu não aceito. Não é por ser de oposição, não,
até porque eu já aplaudi muitas vezes aqui quando vocês são
beneficiados pelo Governo do Estado do Maranhão. Mas eu não posso
ficar calado, porque é uma Medida Provisória que vem para cá sem
escutar os interessados. Aqui, não. A gente tem que de alguma forma
poder abrir o diálogo como o Deputado Eduardo Braide falou. Tem
mais 60 dias para poder essa Medida Provisória entrar em vigor. Então
fica numa situação que a gente precisa discutir. Mais uma vez, peço a
compreensão dos nobres deputados que acatem a emenda que foi feita.
E fica aqui mais uma vez o meu posicionamento contrário a essa questão
de dizer que depois que a pessoa é promovida é que a medida provisória
vem a esta Casa. Porque antes de ser promovido ninguém sabe que vai
ter medida provisória, ninguém sabe que vai votar projeto de lei. E isso
para mim é uma covardia com todos vocês. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio para encaminhar pela liderança do
Governo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Eu só queria que o Deputado Sousa Neto,
que acabou de ocupar aqui a tribuna, que essa mesma garra que ele tem
que ele tivesse no mandato anterior da governadora dele. Não era
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deputado, mas é sogro da pessoa, genro da pessoa, que tinha toda a
força na Secretaria de Segurança Pública. Era toda a força na Secretaria
de Segurança Pública e nunca defendeu, nunca defendeu. Ele não
defendeu para que houvesse promoções no governo passado. Ele não
defendeu. Vocês sabem que quase mil viaturas nos últimos três anos
melhoraram a segurança do estado do Maranhão. Dá para fazer tudo?
Não dá. E ainda têm mais viaturas agora que serão licitadas. Está
avançando bastante, mas essa mesma garra que eu vejo ele hoje
defendendo não tinha no passado. Não era preciso ter mandato, não.
Quando a pessoa quer fazer ela faz. E Vossa Excelência, Deputado
Sousa Neto, V. Ex.ª tinha força, sim, através do seu sogro, que mandava
na Secretaria de Segurança Pública. V. Ex.ª tinha força, mas nunca
defendeu. E hoje vem dizer que está defendendo a Polícia. Não está,
não, Deputado. V. Ex.ª teve a oportunidade de defender, vários
deputados que estão aqui e que hoje vêm criticar. Eu não estava na
legislatura passada. Mas, por favor, se V. Exas. tivessem, se cobraram
lá no governo passado promoções dos policiais, se fizeram duras defesas
da promoção dos policiais, lá no governo passado, governo de Roseana
Sarney, se eu tiver errado, por favor, publiquem as defesas de V.Exas.
lá no governo passado. Porque agora vem cobrar, mas no passado não
sei se cobraram, não sei se tinham essa mesma vontade. Não sei se
tinham essa mesma determinação, ou se é puramente um debate político.
A questão que nós vamos discutir logo, em seguida, o projeto, nós
vamos mostrar o que representa o projeto no todo. E mesmo que não
contemple a todos, mas a luta não termina aqui. E vocês conseguiram
até agora avançar foi na base da responsabilidade, da representatividade.
E eu tenho certeza que essa linha não vai sair. Portanto eu peço que o
Deputado que se manifestou que verifique, faça aí um registro na
história se V. Ex.ª cobrou da mesma forma. E não é preciso ter mandato
para cobrar, não. Quem quer resolver cobra em qualquer momento. Às
vezes falta coerência.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pior era
quem cobrava e não cobra mais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Edilázio, V. Ex.ª já encaminhou. Em votação,
primeiro, o requerimento verbal do deputado Braide, solicitando
votação nominal. Senhores deputados e senhoras deputadas, quem
aprova o requerimento do deputado Braide, de votação nominal...
lembrando que estamos ainda tratando da emenda. Não estamos ainda
apreciando o mérito do projeto. Os deputados que aprovam a votação
nominal permaneçam como estão. Aprovado. Vai ser por votação
nominal. Peço que zere o painel e prepare para a votação. Lembrando
aos senhores deputados que é importante que todos fiquem atentos à
forma de votação, em seguida os líderes dos blocos orientarão. Os
deputados e deputadas que aprovarem a emenda votarão SIM e os
deputados e deputadas que forem contrários à emenda, votarão NÃO.
Repetindo para todos: os deputados que forem favoráveis à emenda
votarão SIM, os deputados que forem contrários à emenda, ou seja,
são favoráveis à forma original do projeto votarão NÃO.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - Para encaminhar votação. A liderança do governo
encaminha NÃO. Até porque essa mesma emenda já foi rejeitada na
CCJ por não cumprir os pré-requisitos de constitucionalidade e
legalidade.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Pela Polícia Militar do Maranhão e é esse o projeto que
estamos votando agora, depois vem o dos Bombeiros, votamos SIM,
senhor Presidente. SIM é o direito que a tropa tem em relação a isso,
porque a polícia é uma só.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – PEN/PV também recomenda SIM, senhor Presidente, pela
aprovação da emenda.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (Questão de
Ordem) – Bloco Parlamentar de Oposição também encaminha SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os senhores estão conseguindo votar? Peço aos deputados
que aguardem um instante enquanto a gente consegue resolver o
problema técnico aqui do painel.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – É só para verificar se o erro no painel ainda
persiste, porque estava ainda com a nomenclatura do projeto e não era
da emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O painel já está liberado para votação? Ainda não, deputado
Wellington, só um instante. Algum deputado não conseguiu votar?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Votei, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu só peço que confirme com a Mesa, porque
eu, por exemplo, como votei SIM aparece na mensagem depois:
parlamentar não identificado. Embora tenha ali o V como se tivesse
votado. Saber se realmente nos casos que aconteceram isso se o voto
foi computado.

 O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Quando concluir a votação, Deputado Braide, vai abrir o
painel.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Perfeito.
Senão a gente fará verbalmente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Alguém mais deseja votar? Vou encerrar a votação, votação
encerrada. Peço que abra o painel. Emenda rejeitada 21 votos Não, 11
Sim. Passamos agora para a discussão do projeto, inscrito o deputado
Wellington do Curso. Deputado Wellington, V. Exª tem dez minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhoras e senhores, senhor Presidente, demais
praças, galeria hoje ocupada por praças e oficiais da Polícia Militar e
praças e oficiais do Corpo de Bombeiros. Daqui da tribuna desta Casa,
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a gente já começa a observar o semblante de praças e oficiais, enquanto
tem deputado da base do Governo que vem falar de avanço, o
governador realmente tem avançado e eu faço o reconhecimento do
avanço do governo avançado na moto e no carro do cidadão durante as
blitzes não somos contra a blitz, mas blitz não é especificamente para
prender carro e moto de veículo. Reconhecer o avanço que a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros têm que ocupar a tribuna, têm que
ocupar a galeria da Assembleia para poder suplicar, para poder pedir.
Onde estão os diálogos? Para dizer que, a partir de agora, a luta continua,
que o diálogo fica aberto, e o tempo para discutir esses dez minutos é
muito rápido, as modificações tentadas com emenda não eram do
Deputado Wellington, não eram do Deputado Braide, não eram do
Deputado Sousa Neto, as modificações tentadas com emendas são de
vocês. Logo depois da reunião na CCJ, se reuniram até meio-dia para
fazer as devidas modificações de acordo com os anseios, as necessidades
de vocês. E não muda em nada, não altera em nada, a atribuição
parlamentar, a iniciativa não mudou em nada, simplesmente fez uma
alternância de números, só isso e mais nada. Inclusive apresentamos
uma indicação para que fosse ao governo do estado, mas sabe o que vai
acontecer? Nada. Meu coronel do Corpo de Bombeiros, como V. Ex.ª
falou hoje por volta das 08h30min da manhã, é uma decepção. Então
vejam que nada vai acontecer, que nada vai mudar. Em respeito aos
policiais e bombeiros, eu vou me abster de votar a medida provisória,
porque a medida provisória não contempla, na sua totalidade, na sua
maioria, bombeiros e policiais. Eu voto a favor do policial militar e do
bombeiro, incondicionalmente. Embaixo do meu sapato, tem um
coturno; embaixo do meu terno, tem uma farda. Voto incondicionalmente
em defesa do policial militar e do bombeiro, mas, a partir de agora, na
votação da medida provisória eu vou ter que me abster, vou ter que
lavar as mãos, porque não era isso que a tropa queria, não era isso que
o policial militar queria, não era isso que o bombeiro queria. Quem
quer da forma que está é o governo ditador, é o governo comunista que
não olha para a tropa, que não olha para os policiais militares. O que
fez até agora não é favor, não é presente, nada mais é do que sua
obrigação. O gestor público federal, estadual ou municipal foi eleito
para gerir o dinheiro público, a contratação, a nomeação, o pagamento,
as garantias, os benefícios não em favor próprio. Ninguém está aqui
pedindo favor, são garantias, são direitos devidos a homens e mulheres
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Era o que eu tinha para o
momento. Senhor Presidente, respeitem a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiro do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Eu estou aqui
com a tabela da MP, agora Projeto de Conversão n.º 264/02, da Medida
Provisória n.º 264 e com a retribuição temporária para o exercício de
função, comando e chefia da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar a partir de maio de 2018. Senhores, eu não posso ser ingrato.
Antes de falar aquilo que eu quero, eu também não posso ser ingrato.
A ingratidão tira afeição como dizia mamãe. Eu quero primeiro, aqui,
falar os avanços que nós tivemos de um parlamentar da Casa, que é
oriundo da corporação, com o Governador que quer fazer uma mudança.
Eu estou aqui com um pequeno jornal que fala um pouco disso. Nós
tivemos no ano de 1992, os mais antigos vão me recordar. Ebenilson,
Jean Marry, Cleonaldo vão me recordar que, em 1992, no ano que nós
entramos na Polícia Militar, no escalonamento vertical o soldado
ganhava 24% do valor do coronel. Isso foi reduzido para 19%. Começou
toda uma luta jurídica, toda uma questão. E esse ano nós vamos chegar
a 26,5%, ultrapassando os 24%. Tivemos também a questão das
promoções, a questão da LOB dos Bombeiros. Tivemos equipamentos,
muitos equipamentos, promoção post mortem, que foi uma indicação
nossa, a questão do efetivo, ascensão à carreira militar, a questão do
sub judice, aulão - perdão sub judice não - a questão dos excedentes.
Enfim, tivemos muitos ganhos. Eu quero aqui, antes de mais nada,

agradecer ao Governador Flávio Dino por isso. E como sou da categoria
e, no início do mandato nosso, também do Governador Flávio Dino, o
soldado chegou a ganhar 19% em detrimento aos 5% do coronel. E
nota-se claramente que isso aqui vem para agradar os 41 coronéis que
nós temos hoje na corporação. Mas aí se pergunta o seguinte: Os
coronéis nesse período de três anos não tiveram vantagem? Tiveram,
sim. E eu vou mostrar para os senhores quais foram as vantagens que
eles tiveram. O coronel, no ano de 2014, coronel fechado, eram somente
23. Nesses últimos três anos, foram criados mais 18 cargos de coronel,
chegando a 41. Um aumento percentual de 78,26%. O tenente coronel
eram 45, acresceram 61. Chegando a 106 tenentes-coronéis. Um
acréscimo, senhores, de 135% na questão dos coronéis. Então é uma
ilusão dizer na questão dos coronéis. Então é uma ilusão dizer que os
coronéis só perderam. E agora estamos empatados, senhores. O que
nós queremos agora é que essa medida provisória que hoje é projeto de
conversão venha ser equiparada para todos. Enquanto o coronel na sua
retribuição, que eu acabei de falar no início do meu pronunciamento,
vai chegar a R$ 5.000,00, o pobre do soldado vai chegar a R$ 215,00.
O cabo, R$ 225,00. O 3º sargento, R$ 235,00. Nota-se que do soldado
para o 3º sargento aumenta apenas R$ 20,00. Do 2º sargento, R$
255,00. E 1º sargento, R$ 280,00. Subtenente, R$ 340,00. Aspirante,
R$ 395,00. O 2º tenente, R$ 415,00. O 1º tenente, R$ 475,00. Capitão,
R$ 875,00. Major, R$ 1.400,00. Tenente-coronel, R$ 1.530,00. Coronel,
e assim sucessivamente. Fizemos uma Indicação onde colocamos aquilo
que no meu patamar seria o mais justo, que é colocar o escalonamento
vertical nas funções. Se o coronel vai ganhar R$ 5 mil de função, que o
soldado venha a ganhar R$ 26,5 e como ficaria? Soldado, R$ 728,00;
Cabo, o cabão aqui, R$ 782,00; 3º sargento, R$ 851,00; 2º sargento, R$
974,00; 1º sargento, R$ 1.126,00. Aspirante e assim sucessivamente.
Senhores, o que peço aqui é difícil até falar nisso, porque todos sabem
que sou da base do governo, acredito no governo Flávio Dino, acredito,
mas peço aqui que votemos contra, até para que venha outra medida.
Eu sou policial militar de carreira, eu não posso votar contra mim. É
impossível você votar contra você mesmo. E aqui está pedindo para
vocês não é só um deputado, mas um policial militar. E eu sei que se
rejeitarmos esse projeto, daqui a dois ou três dias a categoria senta,
conversa e teremos outra sugestão, que não essa. Eu já apresentei
algumas sugestões aqui no início do Pequeno Expediente, uma das tais
é: nega-se isso aqui nessa questão da promoção. Todos os demais tudo
bem, mas nessa questão aqui dessa tabela, se negue essa tabela e se
coloque o vale alimentação para todo mundo, de acordo com aquilo da
Polícia Civil, R$ 559,00 e todo mundo ganha, igualmente, do soldado a
coronel. Ou se pegue essa função, do jeito que ela está, se transforma
em subsídio e até o reformado vai ganhar. Eu estou muito preocupado
com o reformado, os que vão ser formados, eu já estou reformado, se
amanhã eu não for eleito vou voltar a ganhar o que eu ganhava na
polícia, então eu sei o que é isso. Eu estou precisando de remédio para
depressão, um bocado de coisa e sei como isso é caro. E o cara que
passa 30 anos na Corporação, bombeiros heroicos que em um prédio
em chamas está todo mundo correndo da situação, ao contrário, eles
vão para cima, eles já são loucos demais. Imagina como é que não fica
a vida no final. Os nossos policiais militares que completam 30 anos,
uma carreira extremamente perigosa, precisam também ter uma
contemplação no final da carreira. Creio que seja o mais justo. Portanto,
senhores parlamentares, peço, não estou contra o governo, mas se
nota claramente, estive certa vez no Palácio, eu, o soldado Maílson
onde colocaram, tentaram colocar na mente do nosso Poder Executivo,
que se colocando uma vaga maior no quadro QOA, todos, perdão,
repetindo, colocando um quadro maior no quadro do QOPM, todos
saíram ganhando. Mentira, nós somos duas carreiras, nós temos os
quadros QOA e os quadros QOPM. E eu quero fazer o último
acréscimo, Senhor Presidente, de como cresceu a questão dos coronéis
e dos tenentes-coronéis e olha só o que os praças ganharam somente.
Quero dizer que sou grato ao quadro QOA, pois foi uma conquista
nossa, a ascensão até major, nós queremos chegar até coronel, mas os
cargos de capitão QOA, que eram 25 foram somente para 36 e
comparado com o quadro de tenente-coronel de 45 foi para 106. Olha
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só o disparate. E mais, como é que os coronéis estão também ganhando.
Que quando se cria um cargo de coronel QOPM ou tenente-coronel
QOPM, se estingue qual o cargo? O cargo de soldado, que é do nosso
quadro, tem uma indicação aqui, Senhor Governador, que eu peço que
o senhor avalie com todo o carinho e que se quiser criar outro cargo,
encerro agora, Senhor Presidente, se quiser criar outro cargo de coronel
QOPM que se estinga os cargos de tenentes QOPM que também estão
lá, não se extinga o nosso quadro. O nosso quadro é para ser extinto
para ser criado o quadro QOA. Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio, V. Ex.ª vai discutir ou
vai declinar? Deputado Rogério está inscrito para discutir.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria e imprensa, antes de tudo, queria agradecer a presença dos
militares aqui na nossa sessão hoje, pelo seu trabalho que têm feito
pela nossa sociedade. Ouvi muitos discursos aqui, deputado Marco
Aurélio, discursos fáceis, porque o discurso da Oposição, em geral, é
fácil, difícil é fazer a defesa dos policiais militares não apenas daqui da
tribuna, mas, no seu dia a dia, e faço aqui com tranquilidade essa
citação porque quem me conhece sabe que eu sou defensor dos policiais
militares, em quaisquer circunstâncias, não apenas aqui para fazer
proselitismo político. Então, deputado Marco, é importante que a
gente, antes de mais nada, tenha o reconhecimento. É óbvio que não
temos nem a pretensão e nem iremos conseguir resolver todas as
demandas que existem no quadro da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, mas é importante que a gente tenha o reconhecimento do
esforço do governo nesse sentido, é obvio. Fato, isso é fato. O atual
governo, Deputado Marcos, entregou praticamente mil viaturas, mais
de dois mil novos policiais na corporação, maior promoção da história
da Polícia Militar do Maranhão e do Corpo de Bombeiros. Eu não
quero voltar e fazer comparações, isso é um fato e, para que sejam
feitas essas promoções, os militares sabem, melhor que eu, que é
necessário, deputado, que se criem vagas para que a pirâmide possa
subir. Eu acho que a maior injustiça, Cabo Campos, e aqui quero ser
testemunha da sua luta pela classe em qualquer das circunstâncias,
mesmo V. Ex.ª sendo da base do governo, mas existem determinados
momentos, Deputado Cabo Campos, um conflito de interesses porque
V. Ex.ª faz a defesa veemente da sua classe, mas infelizmente muitas
vezes, não que não seja justa, é justa, é legítima, mas, diante das
condições, não é possível atender a todos. Então V. Ex.ª fez um
pronunciamento brilhante, queria destacar a sua questão nas
proporções, Deputado Fernando, do que ganha um coronel e hoje
ganha um soldado, isso é fruto da política de valorização que o governo
atual faz com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, Deputado
Marcos. Então, eu queria pedir a compreensão de todos, eu sei que
infelizmente nós não vamos resolver todas as demandas dos policiais
militares, mas eu acho que é clara, é evidente a boa vontade, a valorização
que esse governo tem demonstrado pelo investimento que tem sido
feito na área de segurança e a retribuição que a polícia, que os militares
têm feito, Deputado Marcos, é exatamente o trabalho eficiente que
tirou São Luís do Maranhão pela primeira vez da lista das 50 cidades
mais violentas do mundo. Isso mostra que a nossa política está na
direção correta, mas infelizmente nesse momento nós não podemos
fazer essa contemplação por um simples motivo: não existem recursos
necessários. Nós temos que ter a responsabilidade da administração
pública, nós não podemos promover, principalmente no ano eleitoral,
e fazer uma promessa, fazer um gesto, Marcos, que depois pode
impactar. No estado, muitas vezes se falou de previdência que é outro
problema que também tem que ser observado nesse caso. Então eu
encaminharia pela aprovação do projeto que é importante e aqui de
maneira nenhuma, Deputado Marco Aurélio, cessa o diálogo com a
classe diante de tudo foi colocado aqui. Compreendo as reivindicações,
mas acho que seria injusto por parte da Polícia Militar e dos Bombeiros

não reconhecer o trabalho que vem sendo feito e a valorização que vem
sendo dada as suas respectivas categorias.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rogério, depois me conceda um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pois
não, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Está sendo colocado que dentro da extinção dos 144 cargos...
E às vezes se fala de maneira muito superficial, mas está sendo colocado
como se a extinção dos 144 cargos de soldados da Polícia Militar e dos
39 cargos do Corpo de Bombeiros fossem para contemplar a promoção
apenas de oficiais, está sendo colocado isso, e faço questão de deixar
bem claro o conteúdo da matéria dos 144 cargos da Polícia Militar que
foram extintos são 24 cargos que são para QOPM para o Quadro de
Oficiais da Polícia Militar, os outros 120 são cargos do QOA, são
cargos para os praças. Faço questão de destacar: quatro cargos para
major QOA; 16 cargos 2º  tenente, que é QOAPM; 20 cargos
subtenentes PM e 80 cargos 3º sargento PM. Não foi extinguir 144
cargos de soldado para criar somente no oficial, é lógico que a demanda
é muito maior. Ontem pela manhã, senhor Presidente, eu recebi em
reunião o subtenente que representa a Associação de Cabos e Soldados,
Adelino, e também representando o Corpo de Bombeiros, o R. Barros
, além de outros policiais, eu recebi lá em casa e numa reunião nós
colocamos com muita responsabilidade que a votação da Medida
Provisória não acaba uma luta. Nós nos comprometemos de continuar
buscando esse diálogo, porque a qualquer momento pode ser enviada
uma nova mensagem. Se, no passado, nesses últimos três anos, não
tivéssemos esse histórico de oito mil promoções que desse essa confiança
de que pode haver mais, eu teria dúvidas. Mas a luta pode continuar e
vai continuar. E assim como fiz esse compromisso ontem com o
Adelino, com o Ari Barros, com os demais companheiros que estavam,
eu reitero e convido também V. Exa., Deputado Rogério, para que
façamos gestão juntos, Deputado Cabo Campos, demais parlamentares,
para que a gente consiga avançar. E essa gestão não é só no Comando
Geral da Polícia Militar ou no Comando Geral do Corpo de Bombeiros,
mas uma gestão junto ao próprio Governador, Casa Civil, Secretaria
de Planejamento, que é quem prepara todo esse orçamento para a
disposição, para a criação dos cargos, para que a gente continue. Não
dá para fazer tudo de uma vez, mas eu reitero para que a luta continue.
E convido V. Exa. a reforçar essa causa junto conosco e os demais
parlamentares que puderem participar.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Agradeço o aparte e, Senhor Presidente, para encerrar, eu queria fazer
só uma pergunta...

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Rogério
Cafeteria, me dê trinta segundos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Lhe
darei, antes lhe farei uma pergunta para que V. Exa, no seu aparte,
possa nos responder. Qual a sua barra, Deputado Cabo Campos?

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Sou barra 92,
segunda inclusão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - E dentro
do cronograma, que patente V. Exa. deveria ocupar hoje?

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) - Eu
deveria está no cargo de major hoje. E eu quero agradecer o Governo
Flávio Dino por isso, porque realmente impulsionou as nossas
promoções. Isso aí nós somos gratos, não serei injusto com o Governo
Flávio Dino. Uma das maiores frustrações que os barras 92 e todas as
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barras têm é de não ter essas promoções no tempo hábil e o Governo
Flávio Dino realmente deslanchou isso aí. Isso nós somos gratos e
seremos gratos, ainda mais que é uma indicação feita pelo deputado
Cabo Campos. Mas quero somente fazer um adendo à palavra do
deputado Marco Aurélio, que me elogiou muito e quero aqui agradecer
o deputado Marco Aurélio, mas somos, infelizmente, a Polícia Militar
é feita por castas e temos duas carreiras. Engraçado é como vai se falar
para extinguir cargo de tenente para se criar cargo de tenente-coronel
ou coronel QOPM, todo mundo briga. Isso que nós queremos. Nós
agradecemos que os cargos de soldados foram extintos, nós entendemos
que os cargos foram extintos para criar vaga tanto para QOA como
para QOPM, mas a minha indicação é que se for para extinguir cargo
de soldado novamente, que seja somente para o quadro de QOA.
Obrigado, meu comandante.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Agradeço suas palavras, deputado. E aqui quero reiterar o respeito, a
admiração que tenho tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela PM
e tenho certeza de que por uma questão de justiça, deputado Cabo
Campos, mesmo os mais ferrenhos defensores dessas alterações agora,
que não digo que não são justas, eu só reitero que não é possível neste
momento, nós estamos fazendo no limite das possibilidades do governo
e da nossa responsabilidade, é que quero reiterar também a sua luta por
essa classe, em qualquer circunstância, mesmo sendo da base se
posicionando sempre ao lado dos policiais militares. Eu queria só
dizer que seria injusto não reconhecer o avanço e a prioridade que o
governo tem dado à área de segurança e às suas corporações. Eu tive,
tenho amigos dentro da polícia que em 2004 quando os conheci eram
soldados há 20 anos, barras de 93, 94, perdão, em 2014 continuavam
como soldados e que hoje são 3º sargento, 1º sargento e subtenente.
Então a gente não pode, de maneira nenhuma, ofuscar esse avanço. E
tenho certeza, contem comigo, com o deputado Marco, apesar da
sensibilidade do governador Flávio Dino podem ter a certeza que, no
limite do possível, será sempre feitas as concessões que Vossas
Senhorias merecem. Então queria só reiterar aqui, Presidente e demais
colegas, a importância da aprovação dessa medida. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, em votação o Projeto de Lei de Conversão.
Algum deputado gostaria de encaminhar? Orientar? Deputado Max, se
V. Ex.ª quiser orientar daí mesmo da bancada não tem problema. Então
V. Ex.ª orienta em seguida. Com a palavra o deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Eu gostaria de encaminhar, senhor Presidente, com mais
alguns dados que a temos aqui, senhores militares, é que de fato nos 03
anos o coronel teve perdas. O coronel no ano de 2014 ganhava 19,18
salários mínimos e em 2018 está com 17,97, ou seja, é menos de um
salário mínimo a perda do coronel, é menos de um salário mínimo, se
nós pautarmos pela perda do salário mínimo a gente pode fazer uma
coisa mais justa, não estou se estou fazendo compreender pelos
senhores, mas nós podemos fazer uma coisa mais justa, e também a
distância de dar a alguém três mil reais, eu quero aqui repetir, o coronel
merece, o coronel trabalha para caramba também, merece, mas o soldado
também merece, senhores, é isso que eu estou falando, sou grato aqui
pela LOB dos Bombeiros que tirou os bombeiros de uma face de coisas
que para você transferir alguém tinha que ter todo um arcabouço jurídico,
uma gambiarra para o cara poder ser transferido, as promoções dos
bombeiros avançaram. Eu tenho um amigo nosso que era 3º sargento
hoje é 2º tenente, 1º sargento hoje é 2º tenente. Enfim, a LOB, a questão
da ascensão profissional, o escalonamento vertical que deu sim o sexto
lugar no ranking nacional para o soldado, enfim, mas eu quero somente
fazer esse adendo que o coronel não está perdendo tanto assim não, o
que querem fazer é equiparar o salário do coronel com o delegado e
deixando as outras patentes de mão. Não pode ser assim - não pode ser
assim. E eu quero pedir a todos os senhores que reflitam com relação
ao voto dos senhores, cada um é independente, vai votar da maneira

que pode e que quiser. O projeto é bom, mas nessa questão da tabela,
infelizmente, deixa a desejar. Governador Flávio Dino, muito obrigado
por tudo que tem feito pela corporação, eu lhe agradeço, mas eu quero
que, se for possível, que nós possamos reverter essa situação ainda
este ano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o Projeto de Lei de Conversão.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, o Bloco Independente vai orientar a
favor do projeto. Eu queria até explicar porque nós defendemos aqui a
emenda do Deputado Eduardo Braide. Porque a emenda do Deputado
Eduardo Braide aprimorava o projeto e fazia justiça a todos os militares,
o projeto do jeito que está privilegia aqueles que têm mais poder
aquisitivo, privilegia os coronéis e as categorias inferiores ficam
prejudicadas, mas nós não podemos ser contra aumento de salário de
quem quer seja, a gente lamenta, porque o projeto privilegia somente
aqueles que ganham mais, mas não somos contra aumento do coronel e,
infelizmente, as categorias inferiores não... ficaram prejudicadas com
essa emenda. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente. Só uma Questão de Ordem, só rapidinho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, com a sua benevolência. Só
para retificar meu posicionamento com relação ao Bloco, nós havíamos
conversado que iríamos nos abster do projeto, mas como foi bem
explicado pelo Deputado Max Barros, nós nunca fomos contra nenhum
tipo de aumento a nenhuma categoria nesta Casa. Então, muito embora
o projeto não contemple a todos, mas também todos eles compreendem
o nosso esforço, a nossa luta, várias reuniões travadas até aqui na
tentativa de ampliar o projeto, mas, infelizmente, não como e o Bloco
Independente vota a favor. E, mais uma vez, nosso posicionamento em
defesa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Medida Provisória n.º 265/2018, de
autoria do Poder Executivo. (lê).

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO

 - Alguém pediu a palavra. Pois não, Deputado Sousa Neto.
O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)

– Queria pedir a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel e que façamos a nova conferência de
quórum. Senhores deputados, ainda não está liberado o painel, eu peço
que aguardem só um instante. Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Bloco
Parlamentar Independente encontra-se em obstrução por entender que
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essa medida provisória ainda tem mais de 60 dias para ter a sua vigência
e que pode certamente ser retirada de pauta para poder haver a discussão
com os bombeiros militares.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Só ratificando o posicionamento do Bloco
Independente, muito embora o Deputado Eduardo Braide já tenha
explicado, mas para os bombeiros que ainda se encontram na galeria
desta Casa, que mesmo tendo, mais ou menos o mesmo teor, a mesma
votação, muito embora saibam que vai ser votado da mesma como foi
votado da Polícia Militar, mas a tentativa é de não jogar a toalha que
estamos ainda na luta em defesa dos bombeiros, muito embora nós
termos sido vencidos com relação à matéria da Polícia Militar, mas
continuamos ainda firmes para tentar reverter, sensibilizar o Governo
com relação ao Corpo de Bombeiros, na mesma luta que travamos em
defesa da Polícia Militar, vamos continuar firmes e lutando em defesa
do Corpo de Bombeiros.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Presidente, o Bloco
de Oposição também em obstrução, por não aceitar mais essa enganação
com a Polícia Militar e com os Bombeiros.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito para discutir a emenda o Deputado Eduardo Braide,
por dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Enquanto o
Deputado Eduardo Braide se desloca, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, V .Ex.ª declinou? Deputado
Wellington não está inscrito. E agora não dá mais para se inscrever. Ele
está inscrito para Medida Provisória. Deputado Wellington está inscrito
para discutir a Medida e não a Emenda.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, aos
nobres e guerreiros e bombeiros que ainda se encontram aguardando a
votação desta medida provisória. Medida nº 265/2017, a exemplo do
que aconteceu há pouco com o Projeto de Lei de Conversão nº 002/
2017 da Polícia Militar, nós votaremos agora a emenda que foi
apresentada por vocês em reunião que aconteceu com vocês e que vem
corrigir essa injustiça, dessa vez, em relação aos Bombeiros Militares.
A emenda que foi apresentada, infelizmente, foi rejeitada pela Comissão
de Constituição e Justiça. E agora nós temos oportunidade de vê-la
aprovada pelo plenário desta Assembleia. Então por isso nós fazemos,
Senhor Presidente, duas ponderações. Primeiro: o pedido para que
essa emenda seja aprovada para que haja realmente um tratamento
justo em relação à carreira dos bombeiros militares. E, Senhor
Presidente, pedindo e reforçando a necessidade de aprovação dessa
emenda. Tudo aquilo que foi apresentado na emenda pela categoria é
aquilo que está previsto na LOB, na Lei da Organização Básica, que
nós aprovamos nesta Casa. E que, de alguma forma, está sendo
descumprida com a edição dessa Medida Provisória privilegiando só
uma parte da categoria dos Bombeiros Militares. Então essa emenda
vem exatamente reparar, senhor Presidente, esse erro, esse equívoco,
essa injustiça que a Medida Provisória do Governo do Estado faz com
a categoria dos Bombeiros Militares. Portanto, fica aqui o nosso pleito

para a aprovação dessa emenda, senhor Presidente, e como eu disse há
pouco é uma Medida Provisória que chegou a esta Casa no dia 20 de
dezembro e que a exemplo da outra Medida Provisória da Polícia
Militar ainda tem mais de 60 dias em vigor e que pode tranquilamente
essa matéria ser retirada de pauta, se esse não for o entendimento pela
aprovação da emenda, para que o Governo do Estado possa ouvir os
bombeiros militares do Maranhão. E tenho certeza que merecem ser
ouvidos e, mais do que isso, merecem ter os seus direitos garantidos
com a aprovação dessa emenda. Então o pedido que faço, senhoras e
senhores deputados, é para aprovação dessa emenda, que não é minha,
é de vários deputados aqui, mas que foi, acima de tudo, apresentada e
que representa o anseio da categoria dos bombeiros militares. O
bombeiro militar, como eu disse, a exemplo da Polícia Militar, a
Corporação é uma só, não pode ser repartida, não pode ser dividida e
dado um tratamento desigual em relação aos oficiais e aqueles praças
que estão no dia a dia. E é por isso, senhor Presidente, senhores e
senhoras deputados, que nós pedimos ao plenário da Casa, que
possamos aprovar esta emenda para ver, trazido ao texto dessa Medida
Provisória, aquilo que o governo esqueceu, que foi a grande maioria
tropa dos Bombeiros Militares do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Encerrada a discussão da emenda. Deputado Braide, V. Ex.ª
me disse alguma coisa aqui que eu não escutei.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Solicito a
votação nominal, senhor Presidente, da Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados que aprovam o requerimento verbal de votação
nominal, permaneçam como estão. Aprovado. Eu peço que prepare o
painel para que possamos apreciar a emenda.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, enquanto o painel é zerado e a votação
começa, só para orientar o Bloco Parlamentar Independente para que a
gente vote SIM, senhor Presidente. SIM pelos Bombeiros militares do
Maranhão. SIM, demonstrando de forma clara que a Corporação é
uma só e pela justiça no tratamento em relação a essa matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Orientando que quem votar SIM, vota a favor da emenda,
quem votar NÃO, vota contra a emenda e a favor da forma original do
projeto. Deputado, antes de encerrar a votação vou pedir que alguém o
auxilie para modificar seu voto, caso V. Ex.ª tenha votado enganado.
Irei encerrar a votação. Deputado Cabo Campos V. Exª. já conseguiu
modificar seu voto? Senhores Deputados, votação encerrada. Peço que
abra o painel. Emenda rejeitada. Agora, vamos passar a discussão da
medida provisória. Inscrito para discutir, Deputado Wellington do
Curso. Deputado Wellington tem dez minutos.

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 através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial já boa tarde. Participamos de uma ampla discussão,
durante a manhã desta terça-feira, na Assembleia Legislativa no Estado
do Maranhão, e com a galeria repleta de policiais militares e Corpo de
Bombeiros. Já temos um esvaziamento por parte dos policiais militares
e que levam nos seus semblantes o sentimento da decepção, da
insatisfação e permanece ainda alguns poucos bombeiros militares.
Porque os que já saíram já levaram essa mesma impressão, já saíram da
Casa do Povo, já saíram da Assembleia Legislativa onde haviam
depositado a sua confiança nos parlamentares, porque nós somos a
voz de vocês. Nós fomos eleitos para defender vocês. A minha voz não
é mais a minha voz, a minha voz é a voz de Ebenilson, é a voz de
Guimarães, é a voz de vocês. E vejo que muitas vezes as nossas vozes
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são silenciadas, a voz dos parlamentares nesta Casa. Não silenciada na
sua essência do discurso, mas silenciada durante a votação e que ao
defender o povo, ao defender a população somos vencidos. Sabemos
que é o jogo da democracia, no voto quem é contra e quem é a favor,
com seus posicionamentos em defesa do Governo do Estado e em
defesa da população. Mas, hoje, policiais militares observaram
atentamente na primeira votação, na votação da emenda os
parlamentares que são a defesa do governo e os que estão em defesa
dos policiais militares. No segundo momento, os deputados que estão
em defesa dos bombeiros e da Polícia Militar. E, neste momento,
continuamos firmes no propósito de defender, mas sabemos que as
nossas forças já são minguadas, diminuídas diante do que vai se repetir
agora. O que aconteceu com a Polícia Militar vai ser um repeteco, uma
repetição do que vai acontecer agora com o Corpo de Bombeiros e a
Polícia Militar, não tem diferença, é por isso que muitos bombeiros
militares já saíram, já desocuparam a galeria desta Casa. Mais uma vez
um governo que teve diálogo no passado, mas que não dialoga com o
praça, não dialoga com o oficial, não dialoga com a Polícia Militar, não
dialoga com o Corpo de Bombeiros. O que nós ouvimos, na semana
passada, durante reuniões, sobre a insatisfação ouvida por um policial
militar e da angústia ouvida por um bombeiro se consagra nesta terça-
feira. Permanecem no seio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
a angústia e a insatisfação de um governo que não trouxe mudança.
Vocês acompanhavam atentamente a nossa luta em defesa das duas
categorias, em defesa das duas corporações e continuaremos firmes
nesse propósito. Nós denunciamos aqui a farra de promoções de
capelães, vamos representar ao Ministério Público para que possa
investigar e averiguar, assim como fizemos no ano passado, em outubro
do ano passado, no seletivo para agente penitenciário na cidade de
Carolina. Hoje recebemos um ofício no Ministério Público que já abriu
inquérito e já está investigando para esclarecer o que aconteceu com o
seletivo na cidade de Carolina. Então continuaremos firmes no nosso
propósito, no objetivo e defendendo a segurança pública como já
destaquei em duas vertentes: a segurança pública do cidadão e as
garantias de direitos para os agentes de segurança pública. Então, mais
uma vez nosso voto incondicional em defesa da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, nesse dia triste, nesta terça-feira, o semblante no
rosto de cada um de vocês da decepção, da angústia e da insatisfação
com o governo que aí está, mas continuemos na luta firme com nosso
propósito incondicional em defesa da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros. Selva!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Vamos conferir o quórum, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Já foi feita a conferência, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não, presidente,
agora não está tendo aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Mas já foi feita a conferência, deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Foi feita para
emenda, não foi feita para o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Alguém gostaria de fazer algum encaminhamento? Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não tem quórum,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Lei n.º 026/2018, de
autoria da deputada Nina Melo. Deputada ausente. Fica transferido
para a próxima sessão assim como o Projeto de Lei n.º 027/2018.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 086/2018,
de autoria do Deputado Sérgio Frota. Deputado ausente. Isso vale
para o Requerimento n.º 087/2018, também de autoria do deputado
Sérgio Frota. Requerimentos n.º 091/2018, 092/2018 e 097/2018, de
autoria dos deputados Wellington do Curso, Cabo Campos e Júnior
Verde, respectivamente. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento, de autoria da Deputada Nina
Melo. Deputada está ausente, mas se trata de justificativa de falta (lê).
Deferido. Requerimento nº 094/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo (lê). Deferido. Requerimento nº 96/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão de
amanhã. Projeto de Lei nº 365/2017, de autoria do Poder Executivo.
Projeto de Lei nº 143, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim. Projeto
de Lei n.º 267, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho.
Requerimento n.º 098/2018, de autoria da deputada Francisca Primo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o deputado Levi Pontes, por trinta minutos com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Exmo. Senhor Presidente desta Casa Deputado Othelino
Neto, demais Membros da Mesa, senhoras deputadas e deputados,
galeria, imprensa, TV e Rádio Assembleia. Senhores deputados, subo
a esta tribuna para falar a respeito dos ataques ardilosos, orquestrados
e sistematicamente feitos a mim nos últimos dias. Resolvi fazer uma
reflexão e busquei fazer uma verificação geral de tudo o que está
acontecendo e desses lamentáveis episódios expostos de forma
exaustiva por alguns setores da mídia no Maranhão a fora contra a mim
e contra todos aqueles que me ajudaram na conquista deste mandato.
Porque graças a Deus e ao povo, a mim foi confiado. Confesso aos
senhores deputados que fiz algumas descobertas que até agora, para
mim, eram muito ocultas e que neste momento quero relatar aos
senhores e senhoras deputados, primeiro é que eu pensava, sempre
falava e me orgulhava de ser um homem que não tinha nenhum inimigo
na terra. Reitero que até entrar na vida pública, realmente esse meu
pensamento era pura verdade. Mas agora sei que pela minha atuação
como deputado, pela defesa fiel a este governo, que orgulha a todos os
maranhenses e até pelas minhas fraquezas, as minhas palavras e a
defesa que faço do Maranhão e em especial Chapadinha e região do
Baixo Parnaíba, lamentavelmente vou ter que mudar o meu pensamento
e a minha frase. A partir de hoje a correção que faço é esta: sou um
homem que não sou inimigo de ninguém, mas pela minha postura,
pelas minhas escolhas que tenho feito ultimamente, infelizmente,
surgiram inimigos que de ação covarde, que à medida que eles têm e
tiveram oportunidades de fazer, não têm feito nada por aqueles que
mais precisam e hoje dariam tudo para calar minha boca, para calar a
minha voz como parlamentar. Mas tenho absoluta confiança em Deus
e no povo do Maranhão, que não vai permitir que isso aconteça.
Descobri que meus adversários, aqueles que têm sorrateiramente, de
forma silenciosa tentaram infiltrar dentro do meu grupo, até dentro da
minha casa, para gravar tudo que tenho dito nesses três anos de
mandato, com o intuito de me desconstituir ou desconstruir o meu
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trabalho, tentando sujar a minha imagem, tentando fazer intrigas,
encrencas entre mim e os meus principais aliados. Quero dizer que, a
exemplo do que aconteceu na minha casa, na minha residência, esse
áudio gravado há algumas semanas, um réu confesso desse crime
praticado com invasão de privacidade de um cidadão e de um
parlamentar, sem qualquer permissão que foi gravado no interior da
minha residência, onde tenho o dever de relatar que, de uma forma
descontraída, de uma forma coloquial, de uma forma corriqueira e
privada, às vezes, nós falamos o que não deveria. Mas acho que estar
dentro da minha residência, pasmem, senhoras e senhores. Este réu
confesso que trabalha em uma ferramenta de saúde do município de
Chapadinha, é um funcionário ligado ao outro político que faz oposição
pessoal ao meu mandato. Digo aos senhores deputados e às senhoras
deputadas, tenho sofrido ameaças, tenho sofrido, deputado,
intimidações e até chantagens, mas jamais, jamais cederei a essas
chantagens. Reconheço, deputado Sousa Neto, que às vezes falo demais,
talvez por genética, talvez quase todos os parlamentares falem muito.
Mas reconheço ainda que pequei, pequei, deputado, com palavras.
Mas jamais pequei por atos. Continuo e continuarei sendo este homem
honrado, limpo, esse homem sincero, que jamais fiz negociata, jamais
negociei de forma espúria. Então, nada disso que dirão a meu respeito
jamais vai atingir a minha moral, jamais encontrarão em qualquer áudio
gravado, em nenhum momento sequer desses áudios criminosos há
alguma suspeita de crime, de negociatas, defendendo qualquer projeto
para mim ou para minha família. Eu sempre busco ajuda para as pessoas
carentes e necessitadas, que são as que mais merecem. A exemplo do
que hoje acontece na região do Baixo Parnaíba, quero citar aqui
Chapadinha, antes Chapadinha não tinha esta ferramenta de segurança
alimentar chamado Restaurante Popular, não tinha Viva, não tinha
PROCON para resgatar a cidadania daquele povo, não tinha asfalto,
não tinha as escolas do estado reformadas, construídas, inclusive com
anexo na zona rural, climatizado. Nada disso, Deputado Júnior, tinha
em Chapadinha. Hoje, temos UPA funcionando, ambulância, temos na
agricultura motoniveladora, temos viaturas, veículos da Polícia Civil e
Militar. Agora, em menos de 30 dias, iremos inaugurar o Hospital
Macrorregional de Chapadinha. Tudo isso, Deputado Fernando
Furtado, o povo de Chapadinha reconhece a força de um governo
honesto, honrado, sem corrupção, o povo também não só de
Chapadinha, mas da região do Baixo Parnaíba sabe que tem o meu
empenho, que tem a minha luta diuturnamente em prol dessas
ferramentas de trabalho, em prol desses projetos e emendas de governo
para projetos maiores, mas, acima de tudo, impactantes para aquelas
pessoas que mais precisam. Portanto, apesar da nossa função como
legislador, como fiscal das políticas públicas, cabe também a nós lutar
junto ao governo estadual, ao governo federal, junto a quem quer que
seja para levar benefício para toda a região do Maranhão. Eu quero
dizer aos senhores e às senhoras deputadas que, quando fui em busca
de conquista deste mandato, que muito me honra estar aqui neste
Parlamento, eu não tinha, Deputado Fernando Furtado, um prefeito,
eu não tinha um ex-prefeito, eu não tinha um vice-prefeito, apenas três
vereadores e um grupo de amigos aguerridos, grupo de companheiros
corajosos que, juntos, me seguiram Maranhão acima e Maranhão abaixo,
principalmente na minha região do Baixo Parnaíba. Rua a rua fiz minha
campanha, com carro de som e um microfone na mão, falando dos
nossos sonhos, falando e pedindo voto do povo por acreditar, desde o
tempo do Diálogos pelo Maranhão, em um projeto novo e moderno
para mudar o paradigma da forma de fazer política neste estado. E aí
está o avanço, aí estão os resultados em pouco mais de três anos. É
desse jeito, casa a casa, pé no chão, com muita humildade, que irei
novamente para as ruas para buscar do povo da minha região, do meu
Maranhão a minha recondução a esta magna Casa. Mas hoje, pela
minha atuação nesta Casa, digo aos senhores que posso contar com
vários prefeitos, dezenas de vereadores, sindicatos, associações,
entidades de classes, lideranças da zona rural. E quero relatar que
acabo de chegar de uma maratona intensa na região do Baixo Parnaíba.
Eu estou extremamente feliz, porque em nenhum momento por onde
andei com mais de 12 reuniões, eu fui interrogado, jamais eu fui. Fizeram

pergunta em relação a este ataque, em relação a esta calúnia, distorção
de fatos que tem me atingido. Mas, muito pelo contrário, o povo
sempre está dizendo: O senhor deputado é digno. Eu quero agradecer
a este povo. Agradecer a Deus pela boa receptividade pela confiança
em mim depositada. Por fim quero aqui dizer de público aos senhores
deputados e deputadas, realmente eu sou um “dinista” declarado. Eu
defendo este governo que está aí e que talvez seja e é o melhor governo
do Brasil. Mesmo assim, sem querer, temos inimigos. E são justamente
aqueles que torcem pelo pior para o Maranhão, que não se contentam,
que não reconhecem os avanços das políticas públicas. Mas mesmo
assim continuarei defendendo, doa a quem doer. Continuarei a defender
este projeto ora encabeçado pelo Senhor Governador do Estado Dr.
Flávio Dino. Porque desde os “Diálogos do Maranhão”, desde o
nascedouro desse projeto, que me convenceu e o defendo, foi que
abandonei o meu sacerdócio, a minha medicina, que abracei desde jovem,
com o único intuito de fazer o bem a quem mais precisa. Me envolvi
neste projeto que, graças a Deus, culminou com a minha eleição. E a
convicção que eu tenho em honra este povo do meu Estado. Só este
povo que aqui me colocou tem o poder para calar a minha voz. Porque
unicamente dependo deles, não dependo de mais ninguém a não ser do
povo querido, do povo do Maranhão para continuar com este meu
projeto. E se o povo assim o desejar, continuarei como um arauto
deste povo em defesa do Maranhão. De um Maranhão melhor, de um
Maranhão mais justo, de um Maranhão mais solidário, que diminua as
desigualdades sociais, que possa beneficiar aqueles que não têm uma
oportunidade. Concedo a palavra ao nobre deputado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) –
Deputado Levi, apesar do adiantado da hora e da pouca presença aqui,
mas o interessante é que V. Exa. é um deputado regional, deputado que
tem as suas bases na região do Baixo Parnaíba, que lutou e é sabedor da
dificuldade que tem o povo da nossa região a ter acesso à educação, à
saúde, ao lazer e infraestrutura urbana. Eu acompanhei aqui atentamente
o seu discurso e vejo que tanto o Restaurante Popular instalado em
Chapadinha, tem instalado em Vargem Grande e naquela região e tem
melhorado em muito na questão alimentar da nossa cidade. E tenho
visto sua luta em tentar desempenhar o papel de deputado batalhador
pela cidade de Chapadinha, fui parceiro seu no pedido que fizemos ao
secretário Jefferson na questão do Corpo de Bombeiros para
Chapadinha e, também, estamos lutando para que o hospital regional
funcione o mais breve possível, que vai desafogar uns 100 números de
casos de emergências e casos de especialidades da região para que
aquela população ao invés de vir para São Luís possa mais próxima da
cidade de Chapadinha ter esse tipo de atendimento. Mas eu queria
frisar aqui a questão da UPA que tem que funcionar. Apesar de todos
os percalços sabemos que a UPA municipal o Governo do Estado é
quem está os bancando para que tenha um funcionamento decentemente
e V. Exa. fez aí na oportunidade isso, que é justamente de a gente
alardear, viabilizar no Governo do Estado para que essa UPA continue
funcionando dignamente, na cidade de Chapadinha. Mas eu queria
levantar outra questão. Nós temos que lutar pelo Centro de Hemodiálise
na cidade de Chapadinha. Esse Centro de Hemodiálise vai facilitar e
muito a população daquela nossa região em ter o acesso a um Centro
de Tratamento na cidade de Chapadinha. Está parado, teve problema
na licitação da obra, assim como está parado também na cidade de
Coroatá. Temos eu, V. Exa., deputado, por Chapadinha e pela região,
tanto quanto Paulo Neto em lutarmos pelo Centro de Hemodiálise que
funcione em curto prazo de tempo para que possa dar conforto,
qualidade de atendimento à população da cidade de Chapadinha e toda
a região no Baixo Parnaíba, parte de Itapecuru e região dos Cocais.
Entendemos que o papel do deputado aqui não é executar ser dono de
obras, nem tampouco é usufruir dela. Nós temos um critério que é
justamente esse de sermos deputados estaduais, de alardear, de difundir,
de publicar, de publicizar o maior número possível de vezes as demandas
do povo da nossa região. Eu queria dizer da minha tranquilidade em
saber que Chapadinha tem um representante que pode lutar e que
também tem outros representantes que juntos lutaremos cada vez
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mais pela qualidade dos serviços prestados pelo governo municipal,
pelo estadual, pelo federal nas nossas cidades, haja vista que eu tenho
defendido que as cidades-polo, cidades como eu já definir outro dia
Santa Inês e Chapadinha em se tornarem polos de educação, de saúde,
de infraestrutura para que se possa viabilizar uns sem número de
negócios para nossa região gerando emprego e renda. Nós temos que
transformar essas cidades, nas cidades que são referenciais de
atendimento, principalmente na área de saúde para que se possa cada
vez mais diminuir esse corredor de ambulância no campo de Perizes
nas várias estradas do Estado do Maranhão e jogando nossos pacientes,
digo jogando e a frase aí pode soar ruim, mas é jogando dentro do
Socorrão fazendo daquilo cada vez mais um transtorno e um péssimo
atendimento, haja vista que se não dermos capacidade nesses regionais
de atendimento, nós vamos colocar nossa população todo dentro de
um hospital que não cabe mais. Portanto, eu queria parabenizar por
sua explanação e colocar dentro dessas suas prioridades também que
eu não vi na hora do seu discurso a questão do Centro de Hemodiálise,
porque ficará muito fácil a gente fazer isso só quando for inaugurado,
quando estiver em vias de inauguração, nós temos que lutar agora
enquanto está em dificuldade de ser feito esse processo.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Agradeço
enormemente ao ilustre Deputado Fábio Braga, que tem a mesma maneira
honrada de fazer política porque entendo quanto mais políticos, quanto
mais deputados defenderem a nossa região, que é tão carente, como faz
o Deputado Fábio Braga, Deputado Paulo Neto, melhor para nossa
região. A respeito do Centro de Hemodiálise, deputado, eu não citei
porque sou citei aquilo que já chegou em Chapadinha, que foi fruto do
nosso trabalho como parlamentar, meu, seu e do Deputado Paulo
Neto, de todos aqueles que amam aquela região. Senhoras e senhores
deputados, me dou por satisfeito por tudo que está acontecendo, por
tudo que fiz até aqui, agradeço a Deus porque dou graças a Ele e sigo
dizendo com toda convicção que continuarei sendo este deputado
franco, continuarei sendo acima de tudo leal, fiel aos meus princípios
e aos meus amigos e companheiros, e vou continuar defendendo o
nosso governo, porque entendo ser o melhor governo da história do
estado do Maranhão e por que não dizer o melhor governador do
Brasil, sendo amigo daqueles que queiram continuar como meus amigos,
faço questão de continuar com o carinho que eu tenho e a amizade com
os deputados desta Casa, amigo fiel. Não mudarei as minhas convicções
só para agradar quem quer que seja. Continuarei sendo esse deputado
que foi eleito democraticamente pelo povo, um deputado simples,
sincero, direto, que fala tudo o que pensa, digo mais, senhoras e
senhores deputados, a todos que nos ouvem, podem colocar áudio
todo dia que ainda deve ter aos montes porque a função nossa é falar,
é encantar, é conversar, é discutir, é polemizar. Podem colocar quantos
quiserem que não vão me abalar, porque nenhum desses áudios atenta
contra a minha conduta que continua limpa, honrada, digna, não tem
corrupção, não tem barganha, não tem roubo, não tem crimes, não
tenho e nem nunca recebi uma acusação, uma denúncia, não sou réu em
nenhum processo e em nenhuma Justiça, municipal, estadual ou federal.
Portanto, continuarei como sempre, por esta razão recebo apoio e
força de Deus e dos senhores e senhoras deputados e amigos. Peço a
Deus que nenhum dos senhores e das senhoras passe pelo que eu estou
passando, pelas perseguições. Tudo porque eu estou incomodando,
tudo porque as pessoas estão vendo o meu trabalho. Tudo o que eu
falei, tudo o que eu disse, qualquer político ou cidadão comum já deve
ter passado como ser humano, principalmente se tratando da intimidade
na sua residência com falsos amigos, com pessoas indignas, que talvez
sejam esses que tenham gravado e grampeado. Mesmo sem eu ter
cometido nenhum crime, podem tentar me incriminar, mas com a minha
convicção e com a fé que eu tenho em Deus, acima de tudo, tendo esta
obrigação moral de enfrentar qualquer dificuldade para continuar
fazendo a diferença, confio cegamente que a justiça prevalecerá.
Portanto, continuarei lutando pelo povo e mostrando o fruto do meu
trabalho. Senhoras e senhores, Senhor Presidente, muito obrigado a
todos e até a próxima.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO FURTADO - Por falta de quórum, a sessão está
encerrada.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Carlinhos
Florêncio, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Sérgio Frota e Sérgio Vieira. O Presidente Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados: Cabo Campos, Raimundo Cutrim, Stênio Rezende, Júnior
Verde, Eduardo Braide, Ana do Gás, Fábio Braga, Wellington do Curso
e Edilázio Júnior. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente anunciou que a inscrição do Deputado César
Pires ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem
do Dia informando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 002/
2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, ficou transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Nesse momento, os Deputados César Pires
e Wellington do Curso levantaram Questão de Ordem com base no Art.
41, § 1º da Constituição Federal, que trata sobre votação de Emenda à
Constituição em período de intervenção, tendo o Presidente informado
que, no seu entendimento, a intervenção no Rio de Janeiro não impede
a votação Emenda à Constituição no Estado do Maranhão e anunciou
a discussão e votação em único turno do Projeto de Lei de Conversão
nº 001/2018, de autoria da CCJC, oriundo da Medida Provisória nº
263/2017, 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 Esporte,
com parecer favorável da CCJC e com acolhimento de Emenda do
Deputado Carlinhos Florêncio. Na sequência, o Presidente submeteu a
deliberação do Plenário, em destaque, a Emenda, de autoria do Deputado
Eduardo Braide ao Projeto de Lei de Conversão nº 001/2018, e concedeu-
lhe a palavra para discuti-la, sendo rejeitado tanto o pedido de votação
nominal para esta emenda quanto a própria emenda, pelos votos dos
Deputados Paulo Neto, Vinícius Louro, Fábio Braga, Doutor Levi
Pontes, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Glalbert Cutrim,
Fernando Furtado, Léo Cunha, Rigo Teles, Professor Marco Aurélio,
Ana do Gás e Francisca Primo. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente submeteu ao Plenário o Projeto de Lei de Conversão nº 001/
18, que foi discutido pelos Deputados Eduardo Braide e Wellington do
Curso, que se manifestaram contra a matéria em análise, e pelo Deputado
Rogério Cafeteira que se manifestou favoravelmente a aprovação do
Projeto de Lei de Conversão nº 001/18 que foi aprovado contra os
votos dos Deputados Eduardo Braide, Max Barros, César Pires, Graça
Paz, Andréa Murad, Sousa Neto, Cabo Campos, Rigo Teles, Edilázio
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Júnior, Wellington do Curso e Raimundo Cutrim, com a abstenção das
deputados Francisca Primo e Valéria Macêdo. Ainda em único turno,
com parecer favorável da CCJC, foi aprovada e encaminhada a
promulgação, a Medida Provisória nº 268/2018, que altera a Lei nº
10.546, de 23 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com o Banco do Brasil com garantia da
União. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Presidente
anunciou o 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)
suspendeu a Sessão para que as Comissões Técnicas se manifestassem
sobre o mesmo. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou
que o referido Projeto foi aprovado nas Comissões. Dessa forma, o
Presidente da Mesa o submeteu a deliberação do Plenário, sendo o
mesmo aprovado e encaminhado à promulgação. Na sequência, o
Presidente anunciou os Projetos de Lei nºs: 356/17, do Poder Executivo
e 036/18, da Deputada Graça Paz e suspendeu os trabalhos para
emissão dos respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da CCJC anunciou que o Projeto de Lei nº 365/17, do Poder Executivo,
foi retirado da Ordem do dia, por 24 horas, em respeito ao pedido de
vista do Deputado Roberto Costa. Com parecer favorável da CCJC, o
Projeto de Lei nº 036/2018, da Deputada Graça Paz, que institui o
“Dia da Mulher Empreendedora Maranhense”, foi aprovado e
encaminhado à Sanção Governamental. Também foi aprovado, o Projeto
de Lei nº 001/2018, de autoria do Poder Executivo, que o autoriza a
celebrar contrato de concessão de colaboração financeira não
reembolsável com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle;
Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, com parecer
favorável da CCJC, foi aprovado o 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. Em segundo turno, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº 034/2016, de autoria do Deputado
Vinícius Louro, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Dicival Gonçalves da Silva. Em primeiro turno, tramitação Ordinária,
foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 048/2017, de autoria
do Deputado Stênio Rezende, que concede Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Marcelo Carvalho Silva,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com
parecer favorável da CCJC. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos nº 060 e 061/2018, ambos de autoria da Deputada Nina
Melo, solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 027 e
026/2018, de sua autoria; 081/2018, de autoria do Deputado Júnior
Verde, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial, no dia 16 de
maio do ano em curso, em atenção ao “Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”; 082/2018, de
autoria do Deputado Vinícius Louro, seja agendado para o dia 24 de
maio do corrente ano, Sessão Solene para entrega de Medalha do Mérito
Legislativo ao Padre José Gerardo; 083/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que seja realizada uma Sessão Solene para
entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Advogado Américo Botelho Lobato; 085/2018, também de autoria do
Deputado Vinícius Louro, para que seja agendado para o dia 03 de
maio do corrente ano, Sessão Solene para entrega de Medalha do Mérito
Legislativo aos Senhores Ten.Cel. Pedro Augusto Brandão e Major
Maurício Bezerra e 088/2018, de autoria da Deputada Nina Melo,
para que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhado votos de
congratulações ao Prefeito de Alto Alegre do Maranhão, Senhor
Emmanoel da Cunha Santos Aroso Neto, pela passagem de seu
aniversário. Os Requerimentos nºs: 086 e 087/2018, de autoria do
Deputado Sérgio Frota ficaram transferidos para a próxima Sessão
devido a ausência do autor. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido
o Requerimento nº 089/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias

realizadas no período de 26 de fevereiro a 06 de março do corrente ano,
conforme atestado médico. Na forma do Regimento Interno, o
Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
o Projeto de Lei de Conversão nº 002/2018, oriundo da Medida
Provisória nº 264/2017; Medida Provisória Nº 265/2017, de autoria do
Poder Executivo; Requerimentos nºs: 091/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso;  092/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos;
093, 094 e 096/2018, de autoria da Deputada Nina Melo e  097/2018,
de autoria do Deputado Júnior Verde. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partido e
Blocos, ouviu-se o Deputado Júnior Verde pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão e a Deputada Andréa Murad pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. Não houve orador inscrito no Expediente
Final. 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, 20 de março de 2018.

Ata da Décima Nona 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. O
Presidente Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projetos de Lei n°s: 050/18, do Deputado Raimundo Cutrim,
que considera de Utilidade Pública o Centro Educacional Comunitário
Adonay Cruzeiro de Santa Bárbara, no Município de São Luís; 051/
18, de autoria do Deputado Eduardo Braide, considerando de Utilidade
Pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís; Projeto de
Resolução Legislativa nº 017/18, de autoria do Deputado César Pires,
que concede a Medalha Manuel Beckman ao Senhor Raimundo Coelho
de Sousa; Requerimentos n°s: 085/18, do Deputado Vinícius Louro,
solicitando que seja convocada uma Sessão Solene para entrega da
medalha do Mérito Legislativo aos Senhores Tenente Coronel Pedro
Augusto Brandão e Major Maurício Bezerra; 086/18, do Deputado
Sérgio Frota, encaminhado mensagem de congratulações à população
do Município de Bom Jardim, pela passagem de seu aniversário no
mês de março; 087/18, do mesmo autor, no mesmo sentido à população
do Município de Santa Inês; 088/18, da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal de Alto Alegre
do Maranhão, Emmanoel da Cunha Santos Aroso Neto, pela passagem
de seu aniversário; 089/2018, do Deputado Cabo Campos, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 26 de fevereiro a 06 de março do corrente ano, conforme
atestado médico; 090/18, do Deputado Zé Inácio, para que seja realizada
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uma Audiência Pública, no dia 05 de abril próximo, para discutir o caso
da Central de Gerenciamento Ambiental Titara, que presta serviço de
disposição final de resíduos a diversas empresas privadas e atende
quatro municípios em relação aos resíduos sólidos urbanos: São Luís,
Raposa, Rosário e Vitória do Mearim. Indicações nºs: 147/18, do
Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Governador Flávio Dino,
solicitando que o mesmo apresente Anteprojeto de Lei de Conversão
das Medidas Provisórias nºs: 264 e 265/2017, sobre criação e
transformação de Organizações Policiais Militares da Polícia Militar e
alteração da retribuição temporária pelo exercício de função de comando
e chefia, bem como criação de cargos no efetivo da Polícia Militar e no
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão; 148/18, do Deputado
Wellington do Curso, ainda ao Governador do Estado e ao Senhor
Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, solicitando
urgência no processo de investigação para esclarecimento da morte do
Senhor Marcone Ferreira Cordeiro, que faleceu no Teste de Aptidão
Física do concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão; 149/18,
da Deputada Francisca Primo ao Governador do Estado, solicitando
determinar, por meio da Secretaria de Estado da Saúde a reforma da
Unidade Mista do Maiobão localizada no Município de Paço do Lumiar;
150/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Presidente da
Companhia Energética do Maranhão, Augusto Dantas, solicitando a
instalação de rede elétrica nos Bairro Vila Embratel e Residencial Monte
das Oliveiras, ambas as localidades no Município de São Luís; 151/18,
do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
para que determine ao setor competente a construção do poço artesiano
para atender as áreas do Residencial Monte das Oliveiras e da Vila
Embratel, no Município de São Luís; 152/18, do Deputado Bira do
Pindaré ainda ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao
Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior, a fim de que
seja determinada a recuperação das estradas do Residencial Monte das
Oliveiras e da Vila Embratel, ambas as comunidades no Município de
São Luís; 153/18, do Deputado Edson Araújo ao Senhor Secretário de
Estado de Segurança Pública, Jeffersson Portela, solicitando um posto
Policial e uma viatura para o Município de Cândido Mendes; 154/18,
da Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado, para que
determine aos órgãos competentes equipar e assumir a gestão de um
Hospital Regional de Urgência e Emergência no Município de
Imperatriz; 155/18, do Deputado Júnior Verde ao Diretor de Relações
Institucionais da Companhia Energética do Maranhão, Senhor José
Jorge, solicitando a implantação do serviço de iluminação pública
elétrica, no Povoado Batavo, localizado no Município de Balsas; 156/
18, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, com encaminhamentos para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e para o Secretário de Estado
do Esporte e Lazer, Senhor Márcio Jardim, para que proceda com a
construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Batavo, Município
de Balsas. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou o Expediente à publicação, após deferir, na forma regimental
as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado
Júnior Verde que relatou sua participação em audiência pública na
Cidade de Peritoró para discutir a reabertura da agência do Banco do
Brasil. Em seguida, o Deputado Raimundo Cutrim discorreu sobre o
Projeto de Lei que reestrutura a Polícia Civil. Por sua vez, o Deputado
Sérgio Vieira alertou sobre danos causados pela chuva na Cidade de
Açailândia e informou que conversou com o Secretário Cleyton Noleto
para discutir os problemas de infraestrutura na Avenida João Castelo,
que foi bastante prejudicada pela chuva. O Deputado César Pires
reclamou sobre os órgãos de fiscalização do Estado na Vila Maranhão,
que não estão cumprindo o papel de organizar e disciplinar o trânsito.
Com a palavra o Deputado Fábio Braga discorreu sobre a construção
do Núcleo de Educação Integral no município de Vargem Grande, que
será realizada com recursos do BNDES. Os Deputados Rogério
Cafeteira, Wellington do Curso e Bira do Pindaré destacaram os danos
causados pela construtora Cyrela às famílias maranhenses e defenderam
a instauração de uma CPI para apurar a culpabilidade da construtora
nos problemas estruturais que afligem os moradores dos condomínios

de responsabilidade da construtora. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a inscrição
do Deputado Antônio Pereira ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária e ao declarar aberta a Ordem do Dia, determinou que fosse
feita a verificação de “quórum” por solicitação do Deputado Wellington
do Curso. Constatado que não existia “quórum” regimental para
apreciar a matéria constante da Ordem do Dia, a mesma ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento Interno, o
Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Requerimentos nºs: 082/2018, de autoria do Deputado Vinícius
Louro; 083/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 084/
2018, de autoria do Deputado Edson Araújo. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos ouviu-se o Deputado Wellington do Curso,  que pelo Bloco
Parlamentar Independente, discorreu em defesa da segurança pública
do estado do Maranhão. Pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente, a Deputada Graça Paz, relatou sua decepção pelo
adiamento da votação do Projeto de Lei de sua autoria, que institui o
“Dia da Mulher Empreendedora”. No tempo do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão o Deputado Rafael Leitoa discorreu sobre
reforma e ampliação da CEASA no Município de Timon, informando
que a mesma já foi autorizada pelo Governador Flávio Dino, e que
acontecerá hoje a assinatura do termo de convênio entre o governo do
Estado e a Prefeitura para a realização deste objetivo. Inscrito no
Expediente Final, o Deputado Antônio Pereira relatou sua vista realizada
a Cidade de Carolina, informando a felicidade em constatar que a
construção do novo hospital daquele município encontra-se bastante
adiantada. O Parlamentar também destacou o potencial turístico daquela
região. 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,
14 de março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Fábio Macêdo - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Glalbert
Cutrim - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Valéria Macêdo, e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca Primo, Graça
Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina Melo, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Sérgio Vieira, Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Lei n°s: 050/18, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, que
considera de Utilidade Pública o Centro Educacional Comunitário e
051/18, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que considera de
Utilidade Pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL);
Projeto de Resolução Legislativa nº 017/18, de autoria do Deputado
César Pires, que concede a Medalha Manuel Beckman ao engenheiro
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agrônomo Raimundo Coelho de Sousa; Requerimentos n°s: 085/18, do
Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja agendada para o dia 03
de maio do corrente ano, uma Sessão Solene para entrega de Medalha
do Mérito Legislativo aos Senhores Tenente Coronel Pedro Augusto
Brandão e Major Maurício Bezerra; 086 e 087/18, ambos do Deputado
Sérgio Frota, solicitando que seja encaminhada mensagem de
congratulações à população dos Municípios de Bom Jardim e de Santa
Inês pela passagem de seus respectivos aniversários, comemorados no
mês março; 088/18, da Deputada Nina Melo, no mesmo sentido, pela
passagem do aniversário do Município Alto Alegre do Maranhão;
Requerimento n° 089/2018, do Deputado Cabo Campos, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 26 de fevereiro a 06 de março do corrente ano, conforme
atestado médico; 090/18, do Deputado Zé Inácio, solicitando que seja
realizada uma Audiência Pública, no dia 05 de abril do corrente, para
discutir o caso da Central de Gerenciamento Ambiental Titara, que
presta serviço de disposição final de resíduos a diversas empresas
privadas e atende quatro municípios: São Luís, Raposa, Rosário e
Vitória do Mearim; Indicações nº 147/18, do Deputado Wellington do
Curso ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando que
aprecie a possibilidade de apresentar proposta de Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº264/2017 e 265/2017, na forma do
que dispõe o anteprojeto, no sentido de dispor sobre criação e
transformação de Organizações Policiais Militares da Polícia Militar e
alteração da retribuição temporária pelo exercício de função de comando
e chefia, bem como criação de cargos no efetivo da Polícia Militar e no
Corpo de Bombeiros militar do Maranhão; 148/18, do mesmo Deputado
também ao Governador do Estado bem como ao Senhor Secretário de
Segurança Pública, Jefferson Portela, solicitando urgência no processo
de investigação para esclarecimento da morte do Senhor Marcone
Ferreira Cordeiro, Cirurgião Dentista, que faleceu no Teste de Aptidão
Física (TAF) do Concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão;
149/18, da Deputada Francisca Primo ao Governador do Estado,
solicitando a Reforma da Unidade Mista do Maiobão localizada no
Município de Paço do Lumiar; 150/18, do Deputado Bira do Pindaré
ao Senhor Presidente da Companhia Energética do Maranhão, Augusto
Dantas solicitando a instalação de rede elétrica nos Bairro Vila Embratel
e Residencial Monte das Oliveiras, ambas as localidades no Município
de São Luís; 151/18, do mesmo Deputado Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao setor competente a construção do
poço artesiano para atender as áreas do Residencial Monte das Oliveiras
e da Vila Embratel, no Município de São Luís; 152/18, ainda do
Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do Maranhão,
bem como ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior,
solicitando a recuperação das estradas do Residencial Monte das
Oliveiras e da Vila Embratel, ambas as comunidades no Município de
São Luís; 153/18, do Deputado Edson Araújo ao Senhor Secretário de
Estado de Segurança Pública, Jeferson Portel, solicitando um Posto
Policial e uma Viatura, destinado ao Distrito Barão de Tromaí, no
Município de Cândido Mendes; 154/18, da Deputada Valéria Macêdo
ao Governador do Estado, Flávio Dino e Senhores Secretários de Estado
da Infraestrutura, Cleyton Noleto e da Saúde, Carlos Lula, solicitando
a construção de um Hospital Regional de Urgência e Emergência no
Município de Imperatriz: 155/18, do Deputado Júnior Verde ao Senhor
Diretor de Relações Institucionais da Companhia Energética do
Maranhão, solicitando a implantação do serviço de iluminação pública
elétrica, no Povoado Batavo, localizado no Município de Balsas e 156/
18, também do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do
Maranhão, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura e para o Secretário de Estado do Esporte e Lazer, Márcio
Jardim, para que proceda com a construção de uma quadra poliesportiva
no povoado Batavo, Município de Balsas. Não havendo mais matéria
para leitura, o Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após
deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao
Deputado Sousa Neto que leu uma carta do Senhor Ricardo Murad em
que tece duras críticas à gestão do Governador Flávio Dino. Em seguida,
o Deputado Raimundo Cutrim discorreu sobre o “Dia do Mundial

Consumidor” comemorado no dia 15 março, tecendo um breve histórico
sobre as relações de consumo. Por sua vez, o Deputado Cabo Campos
informou ter protocolado uma indicação ao Prefeito de Imperatriz
solicitando isenção na cobrança de IPTU nos templos religiosos. Na
Tribuna, o Deputado Stênio Rezende parabenizou os habitantes da
cidade de Santa Inês pelo o aniversário de emancipação política deste
município, relatando que esta data foi comemorada com diversos
eventos festivos promovidos pela Prefeita Vianey Bringel que, segundo
o Parlamentar, tem realizado uma excelente gestão. O Deputado
Professor Marco Aurélio destacou os noventa e seis anos de história
do Partido Comunista do Brasil. Na sequência, o Deputado Bira do
Pindaré discorreu sobre a execução sumária da vereadora Marielle
Franco, relatando seu sentimento de tristeza e indignação em relação
ao ódio e intolerância que assola o Brasil. Por fim, ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso que discorreu sobre os interesses escusos das
multinacionais que tem retirado moradores de suas casas para instalação
de indústrias, destacado a situação da comunidade de Cajueiro. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
anunciou a Ordem do Dia, determinando que fosse feita a verificação
de “quórum” por solicitação do Deputado Wellington do Curso. Na
sequência, os representantes do Bloco Parlamentar Independente, Bloco
Parlamentar de Oposição, PEN e PV declararam obstrução. Constatado
que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria, a mesma
ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do
Regimento Interno, o Presidente determinou a inclusão na Ordem do
Dia da próxima Sessão do Projeto de Resolução Legislativa nº 048/
201, de autoria do Deputado Stênio Rezende e dos Requerimentos nºs:
085/2018, de autoria do Deputado Vinícius Louro; 086 e 087/2018, de
autoria do Deputado Sergio Frota; 088/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo e 089/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos.  Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. 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,
15 de março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Glaubert Cutrim - Primeiro Secretário, em exercício.   Deputado
Carlinhos Florêncio - Segundo Secretário, em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 268
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018)

LEI Nº 10.810 DE 20 DE MARÇO DE 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.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 268, 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 O caput do art. 1º da Lei nº 10.546, de 23 de dezembro
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1 ° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil
S.A., com a garantia da União, até o  valor d e R$
55.692.000,00  (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e
noventa e dois mil reais), no âmbito da Linha de
Financiamento “Operações Recursos Próprios BB”, nos
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termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n°
2.827, de 30 de março de 2001, e suas alterações, destinados
à aplicação nas Ações Orçamentárias contempladas no
âmbito do MARANHÃO MA1S JUSTO E COMPET1TIVO,
observada a legislação  vigente, em especial as disposições
da Lei Complementar n” 101, de 4 de maio de 2000". (NR)

Parágrafo único. Os recursos mencionados no caput poderão
ser aplicados nas seguintes ações orçamentárias:

I - Projeto Mais Asfalto (Programa: 0531 Logística e
Transportes / Ações: 3014 Restauração de Rodovias, 3093
Implantação, Melhoramento e pavimentação de Rodovias,
4736 Conservação e Manutenção de Rodovias no Estado);
II- Projeto Caminhos da Produção (Programa: 0531 Logística
e Transportes / Ação: 3015 Implantação e Melhoramento de
Estradas Vicinais);
III - Projeto Pacto pela Paz (Programa: 0577 mais Segurança
/ Ação: 3252  Aparelhamento e Estruturação Tecnológica).

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 20 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º  492/2018

Dispõe sobre a realização de plebiscito para
consulta popular sobre a alteração do nome do
Município de Governador Edison Lobão.

Art. 1º - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão
realizará plebiscito para consulta à população do Município de
Governador Edison Lobão, a fim de que se manifeste sobre a alteração
do nome do referido município, nos termos do que dispõe o artigo
144-A, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e  execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma  em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 034 /2016, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 857 /2018
Republicar por Incorreção

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Dicival Gonçalves da Silva, natural da cidade
de Recife, Estado de Pernambuco.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Dicival Gonçalves da Silva, natural da cidade de Recife, Estado de
Pernambuco.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA



QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 859 /2018

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”.

Art. 1º - O art. 7º e 8º da Resolução Legislativa nº 800, de 14 de
setembro de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º Os procedimentos de funcionamento da Sessão
Plenária do Parlamento Estudantil é o constante no
Regimento Interno que compõe o Anexo I desta Resolução.
Art. 8º Deverá ser criada uma Comissão Especial formada
por servidores da Diretoria Geral da Mesa, Consultoria
Legislativa, Cerimonial, Diretoria de Desenvolvimento
Social através da Escola do Legislativo e Diretoria de
Comunicação Social com objetivo de implementar todos os
procedimentos necessários à realização da sessão do
Parlamento Estudantil.”

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data da
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 860 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Carlos Roberto Lupi,
Presidente Nacional do Partido Democrático
Trabalhista (PDT).

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Carlos Roberto Lupi, Presidente
Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), natural de
Campinas, Estado de São Paulo.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 047/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 861 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Excelentíssimo Senhor José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Excelentíssimo Senhor José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 056/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 862 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Reverendíssimo Padre Cláudio
Sousa Fernandes.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Reverendíssimo Padre Cláudio Sousa Fernandes.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2018 31

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO, DO ANO  DE
2018,  ÀS  18 HORAS E 20 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ROGÉRIO CAFETEIRA
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA
ANTÔNIO PEREIRA
VINICIUS LOURO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 036/

2018  – INSTITUI o “Dia da Mulher Empreendedora Maranhense” e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputada GRAÇA PAZ
RELATORIA:  Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  20 de  Março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

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

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 037/2018 – ESTABELECE as diretrizes

para a instituição da campanha permanente sobre guarda responsável
de animais domésticos no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 038/2018 – INSTITUI a Semana

Estadual de Orientações de Primeiros Socorros no âmbito do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 039/2018 – DECLARA de Utilidade

Pública a Associação Social e Atlética Janaína.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 041/2018 -  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 12.852 de 5 de agosto de
2013, que estabelece o Estatuto da Juventude.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 042/2018 -  DISPÕE sobre o período

mínimo de gratuidade nos estacionamentos dos Shoppings Centers,
centros comerciais, supermercados, hipermercados, rodoviárias,
aeroportos, portos e hospitais.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 043/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Amigos de “João Leocádio”.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 044/2018 – INSTITUI e INCLUI o

Dia do Antigomobilismo Maranhense,   no Calendário Oficial  do
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 045/2018 – DECLARA de Utilidade

Pública o Instituto Educacional e Social Shalom.
AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 271/2018 – (MENSAGEM

GOV. Nº 010/2018) – ALTERA a Lei nº 10.583, de 24  de abril  de
2017, que INSTITUI a Política Estadual de cofinanciamento da atenção
primária em saúde do Estado do Maranhão – PECAPS e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272/2018 – (MENSAGEM

GOV. Nº 011/2018) – DISPÕE sobre os vencimentos dos Servidores
Públicos Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/2018

– CRIA o Grupo de Estudo da Constituição Estadual em comemoração
aos seus 30 anos.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 001/

2017 – (REDISTRIBUÍDO) – ALTERA o § 12 do art. 24 da
Constituição Estadual do Maranhão.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/

2017 – (REDISTRIBUÍDO) – ALTERA o art. 272 da Constituição
Estadual do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 144/2015 – (REDISTRIBUÍDO) –

DISPÕE sobre o reconhecimento e direito do uso do nome social para
pessoas trans nos órgãos da administração pública estadual e dá outras
providências

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
PROJETO DE LEI  Nº 210/2017 – (REDISTRIBUÍDO) –

DISPÕE sobre a prioridade no atendimento as pessoas com transtorno
do espectro autista.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM



QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 20 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 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO
DO ANO DE 2017, ÀS 18:00 HORAS, NO PLENÁRIO DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
FRANCISCA PRIMPO - PRESIDENTE
FÁBIO BRAGA
RAFAEL LEITOA
CABO CAMPOS
GRAÇA PAZ
VINICIUS LOURO

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

COMPLEMENTAR Nº 021/2017, 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.

AUTORIA:   PODER JUDICIÁRIO
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 20 de março de 2018.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 067/2018

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

legalidade do Veto Integral ao Projeto de Lei nº 296/2017, de
autoria do Senhor Deputado César Pires, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de as empresas que utilizam ou prestam serviços de
entrega em motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem os
equipamentos de segurança exigidos para o uso desse transporte.

Na Mensagem nº 002/2018, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista o disposto no art. 22,
XVI, da CF/88, que estabelece competência privativa da União para
legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício de profissões.

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

No caso em tela, a Mensagem nº 002/2018 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 296/2017, considerando-o inconstitucional formalmente.

No veto jurídico (inconstitucionalidade formal), destaca-
se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto que
estabelece condições para o exercício da profissão.

Segundo a Constituição Federal, art. 22, XVI:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício de profissões;

Nestes termos, segue decisão do STF:

Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade.
(.. .) Competências exclusivas da União. (...) É
inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre
condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo
quando esta diga à segurança de trânsito.
[ADI 3.610, rel. min. Cezar Peluso, j. 1º-8-2011, P, DJE de
22-9-2011.]
Vide ADI 3.679, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 18-6-2007,
P, DJ de 3-8-2007

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

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

Integral ao Projeto de Lei nº 296/2017, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Integral ao Projeto
de Lei Ordinária nº 296/2017, nos termos do voto do Relator, contra
o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 20 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 076 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 002/2018, de
autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que Institui o Código de
Proteção aos Animais no Estado do Maranhão e dá outras providências.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 10.169, de
05 de dezembro de 2014, que Dispõe sobre a proteção a todos os
animais, no âmbito Estadual, alterada pela Lei Ordinária nº 10.412,
de 05 de janeiro de 2016, que Institui alterações na Lei Estadual de
Proteção aos Animais (Lei nº 10.169/2014), e dá outras providências,
ambas de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa. Nota-se que o
Projeto de Lei, ora sob exame, possui a mesma essência das Leis
acima citadas.
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Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura

já está protegida nos termos das legislações supramencionadas, tornando
o projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.

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

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

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

Lei nº 002/2018, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existem Leis (Lei Ordinária
nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, alterada pela Lei Ordinária
nº 10.412, de 05 de janeiro de 2016 ), disciplinando a matéria constante
do presente projeto de lei.

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 002/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 20 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 078 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 013/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora Ângela
Maria Moraes Salazar.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que a
homenageada a “Senhora Ângela Maria Moraes Salazar, nasceu na
cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão em 1957. Filha de Benedito
Salazar e Maria da Conceição Moraes Salazar, semianalfabetos; ele,
pequeno comerciante; ela, do lar; é a quarta de uma família de doze
filhos. É casada com o Advogado e Procurador do Estado Carlos
Santana Lopes, de cuja união nasceram Ana Carla e Ana Caroline
Salazar Lopes. Cursou o Ensino Fundamental e Médio em escola
pública e formou-se na Universidade Federal do Maranhão nos cursos
de Serviço Social e Direito. Em 1982, foi aprovada em concurso para
o cargo de Delegada de Polícia. Posteriormente, ingressou no Ministério
Público do Estado do Maranhão através de concurso público e,
igualmente, por meio de concurso, ingressou na Magistratura do
Estado do Maranhão. Em outubro de 2013, foi promovida pelo critério
de merecimento para o cargo de Desembargadora. Pós- graduada
em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas e em Ciências
Criminais pelo Centro Universitário do Maranhão, já foi
Coordenadora do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Juíza Auxiliar da
Corregedoria; Presidente da Comissão de Propaganda Eleitoral das
Eleições; Membro Substituto do TRE-MA na Categoria de Juiz de
Direito; Presidente da Comissão de Propaganda do Referendo de 23
de outubro de 2005 – TRE/MA, Juíza Eleitoral e Membro Substituto do

TRE/MA. Representou o Poder Judiciário do Maranhão no Conselho
Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (1999) e no Conselho
Estadual do Meio Ambiente (2006); bem como foi Suplente do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos – CEDDH (2009). De
notório saber jurídico, foi Professora da Escola Superior de
Magistratura do Maranhão (1999 e 2006); da Escola Superior do
Ministério Público do Estado do Maranhão (2000 a 2001), da Escola
Superior de Advocacia – ESA/OAB-MA (2002); Debatedora no 1º
Seminário Norte e Nordeste do IBCCCRIM e Ministrante de palestras
em Estabelecimentos de Ensino Superior, Médio e Fundamental, na
cidade de São Luís, sobre Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Dentre os muitos serviços relevantes prestados ao
Maranhão, coordenou a implantação do primeiro Juizado Virtual do
Estado no 11º Juizado Especial Cível das Relações de Consumo (2006);
elaborou, implantou e coordenou o Projeto “Resgatando a Autoestima
de Crianças e Adolescentes” na Comarca de São Luís (1998/1999) e,
desde 2014, exerce o cargo de Presidente da Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, onde idealizou, implantou e
coordena vários projetos para o enfrentamento da violência doméstica
e familiar contra a mulher, dentre eles, “CINE MULHER”,
“Aprendendo com Maria da Penha no Cotidiano”; “Lei Maria da
Penha: Caminhos para a (Re) Construção da Cidadania e Paz
Familiar” e “Violência de Gênero em Debate” através da Rádio web
Justiça do Maranhão”.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 013/2018, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 013/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 20 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 079 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 014/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Alexandre Almeida, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Reynaldo Soares da Fonseca.
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Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o

homenageado o “Senhor Reynaldo Soares da Fonseca é um magistrado
que construiu sua carreira jurídica com muita consistência. Já passou
por vários órgãos e poderes e, hoje, é Ministro do Superior Tribunal
de Justiça. A homenagem pretendida nada mais é do que um justo
reconhecimento a este ser ímpar pela sua trajetória como jurista, bem
como pelos relevantes serviços prestados à sociedade maranhense.
Esta homenagem possui uma mensagem educativa para todos, na
medida em que a perpetuação da lembrança de servidores públicos
probos e prestativos, como é o caso do Dr. Reynaldo Fonseca, reflete
modelos de vida e de trabalho que atuam como fonte de inspiração e
exemplo a ser seguido, por todos, em especial, pela juventude, tão
carente de modelos.”

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 014/2018, de autoria do Senhor Deputado
Alexandre Almeida.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 014/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 20 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 080 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Júnior Verde, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 2º Sargento do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, o Senhor Carlos
Marcone Martins Dias.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que
“considerando as inúmeras ações desenvolvidas no atributo de suas
funções como 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão, apresentamos o presente Projeto de Resolução Legislativa,
em reconhecimento aos esforços do Sr. Carlos Marcone Martins Dias,
em favor do bem-estar de todo a sociedade. Nascido em 02 de fevereiro
de 1975, no povoado Enseada dos Nogueiras na cidade de Palmeirândia
- MA, filho de Carlos Santos Dias e Margarida Martins Dias, desde
sua juventude já demonstrava admiração pela missão de proteger
vidas. Admiração esta, que o motivou a ingressar na corporação.
Para tanto, direcionou a sua formação acadêmica e profissional,
realizando diversos cursos de aperfeiçoamento técnico e preparação

para a atuação na corporação, como os cursos de Formação de
Soldados, Formação de Cabos e de Formação de Sargentos, todos
pela CBMMA, entre outros, reafirmando o entendimento de que são
qualidades suas a competência, capacidade e idoneidade. Ao longo de
sua carreira, o homenageado tem se destacado pelos princípios de
ética, preocupação com os problemas que afligem os menos favorecidos
e, sobretudo, com o seu comprometimento em manter a sociedade
verdadeiramente amparada, tendo recebido diversas condecorações
ao reconhecimento do trabalho exercido no cumprimento do dever e
da defesa da sociedade, tais como os Títulos de Cidadão dos municípios
de Igarapé do Meio, São Mateus e Bela Vista, além da condecoração
com a medalha Alferes Moraes Santos, e as de Serviço Bombeiro
Militar, por 10 e 20 anos de serviço consecutivos. No Corpo de
Bombeiros Militar, o Sr. Carlos Marcone foi o responsável pela
fundação e coordenação do Projeto “Bombeiro Mirim” nos municípios
de São Mateus, Raposa, Igarapé do Meio, Monção, Bela Vista, Lago
Verde e Pio XII, revelando a nobre atuação voltada para o
desenvolvimento educacional e social do Estado. Assim, com base em
sua experiência, dedicação e compromisso frente ao Corpo de
Bombeiros Militar, o Sr. Carlos Marcone faz jus a medalha “ Manoel
Bequimão”, em reconhecimento a este cidadão que arriscando sua
vida, contribui para o bem-estar de toda a população”.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 015/2018, de autoria do Senhor Deputado
Júnior Verde.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 015/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 20 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  082 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 343/2017, de
autoria da Senhora Deputada Andrea Murad, que Dispõe sobre a
Transparência na Política Estadual de Regulação do Sistema Único de
Saúde – SUS no âmbito do Estado do Maranhão.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.
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Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se

parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha sobre criar
atribuições a órgãos do Poder Executivo, como é o caso em análise
desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgão do Poder Executivo, conforme se verifica
no art. 1º do Projeto.

Nesta linha, segue decisão do STF:

DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto
contra decisão, que, proferida em sede de fiscalização abstrata
de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º), pelo Órgão Especial
do E. Tribunal de Justiça local, acha-se consubstanciada em
acórdão assim ementado:
“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.013/
2014, de autoria parlamentar, do Município de Franca,
dispondo sobre o fornecimento de alimentação escolar
diferenciada para alunos diagnosticados como diabéticos,
obesos ou celíacos, nas escolas da rede pública local.
2. Estadeado o vício de iniciativa, considerando-se que ao
Poder Executivo é atribuída a competência legislativa quando
a matéria envolva administração pública, aí englobado o
ensino público, culminando em ofensa a princípio da
separação dos Poderes a subsistência da lei em exame, tal
como promulgada.
3. Afronta aos artigos 5º, 24, § 2º, 2 e 47, II, XI, XIV e XIX,
‘a’, da Constituição Estadual.
4. A criação de despesas sem indicação da fonte de custeio,
não oferece compatibilidade com os artigos 25, 174, III e
176, I, da Carta Bandeirante.
5. Julgaram procedente a ação.” A parte recorrente, ao deduzir
o presente apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo”
teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da
República. Impende assinalar, por relevante, que a pretensão
recursal ora deduzida revela-se inacolhível, considerada a
diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal
consagrou na apreciação do litígio em debate (ADI 2.329/
AL, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADI 2.417/SP, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 2.857/ES, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA, v.g.):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL N.
10.729/2009. INICIATIVA PARLAMENTAR CRIA O
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA
PARA CRIANÇAS DIABÉTICAS NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. IMPOSIÇÃO DE
ATRIBUIÇÕES PARA AGENTES E ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ANÁLISE DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF.
1. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de
iniciativa, lei municipal que, resultante de iniciativa
parlamentar, imponha políticas de prestação de serviços
públicos para órgãos da Administração Pública. (Precedentes:
ADI n. 2.857, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Pleno,
DJe de 30.11.07; ADI n. 2.730, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, Pleno, DJe de 28.5.10; ADI n. 2.329, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 25.6.10; ADI n. 2.417,
Relator o Ministro Maurício Corrêa, Pleno, DJ de 05.12.03;
ADI n. 1.275, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
Pleno, DJe de 08.06.10; RE n. 393.400, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 17.12.09; RE n. 573.526, Relator o
Ministro Ayres Britto, DJe de 07.12.11; RE n. 627.255,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.08.10, entre
outros).
2. Ademais, para se chegar a conclusão contrária à adotada
pelo Tribunal ‘a quo’, quando ‘sub judice’ a controvérsia,
seria necessária a análise da legislação infraconstitucional
aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280
desta Corte, ‘verbis’: por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário.
3. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o
crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de
admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se
o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se
pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).
4. ‘In casu’, o acórdão recorrido assentou: ‘AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE INICIATIVA
DO LEGISLATIVO QUE CRIA A OBRIGAÇÃO AO
EXECUTIVO E A DESLOCAR PESSOAL PARA TANTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. Evidencia-se
inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, na Lei
Municipal n. 10.729/2009, que criou o Programa de
Alimentação Diferenciada para crianças diabéticas na rede
municipal de ensino, inclusive em creches, com
acompanhamento contínuo durante a vida escolar e, em casos
excepcionais, fora da escola, através de um programa a ser
elaborado e desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Educação em parceria com equipe técnica composto por
nutricionistas, pediatras, pedagogos e professores de
educação física. A hipótese, configura indevida ingerência do
Legislativo na competência exclusiva do Executivo
Municipal com evidente impacto financeiro e na estrutura
administrativa de pessoal do Poder Executivo, pelo que não
há como mantê-la no mundo jurídico’.
5. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”
(RE 704.450/MG, Rel. Min. LUIZ FUX) (RE 892660,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 23/06/
2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128
DIVULG 30/06/2015 PUBLIC 01/07/2015)

Acerca do tema, há os §§ 1º e 3º do art. 37 da Constituição
Federal de 1988:

Art. 37. [...]
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
[...]
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§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário
na administração pública direta e indireta, regulando
especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos
em geral, asseguradas a manutenção de serviços de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e
interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto
no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente
ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração
pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação) veio regulamentar os supracitados dispositivos.
Em seu art. 5º, determinou que “É dever do Estado garantir o direito
de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão”.

No âmbito estadual, também há a Lei Maranhense nº 10.257,
de 23 de março de 2015, e da mesma forma consta a determinação dos
órgãos públicos serem transparentes:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
[...]
XIII - transparência ativa - dever dos órgãos e entidades
promover, independente de requerimento, a divulgação em
seus sítios na Internet, e em outros meios, informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas;
XIV - transparência passiva - fornecimento de informações
solicitadas mediante requerimento perante o Serviço de
Informação ao Cidadão.
Art. 6º É dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem
de fácil compreensão.

Desta forma, caso haja o descumprimento por conta de
determinado órgão público, poderá haver a responsabilização do gestor
pelo descumprimento da norma, conforme determinação dos arts. 32 a
34, da Lei Federal nº 12.527/2011.

Como se vê, já existe Lei Federal (Lei Federal nº 12.527/2011),
disciplinando a matéria constante do presente projeto de lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei

nº 343/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 343/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 20 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 083 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 362/2017, de
autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis
aos frequentadores de shopping centers e estabelecimentos similares
em funcionamento no âmbito do Estado do Maranhão.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da

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

O primeiro ponto de análise é sobre a possibilidade de normas
estaduais disporem sobre a matéria constante no projeto de lei analisado.

A matéria da presente Proposição de Lei pode ser enquadrada
como de competência privativa da União para legislar sobre direito
civil (CF/88, art. 22, I), situada fora da esfera de competência residual
dos demais entes o trato do assunto. Porém, há também um viés
consumerista na lei impugnada, de modo a acomodar, em uma análise
inicial, a competência estadual, conforme previsão do art. 5º, XXXII e
art. 24, VIII (competência concorrente da União, Estados e Distrito
Federal, para legislar sobre proteção do consumidor), ambos da
Constituição Federal.

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

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

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. Porém, o tema do presente Projeto
de Lei (PL nº 362/2017) não se encaixa em nenhuma das hipóteses
constitucionalmente reservadas, não havendo, portanto, objeções
nesta fase do processo legislativo.

Logo, partindo-se do ponto que Lei Estadual pode tratar sobre
direito do consumidor, há de se destacar o que fica a cargo dos
legisladores federal e estadual.

O STF tem o entendimento de que:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/
c o § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar
concorrentemente, de forma específica, adaptando as
normas gerais de “produção e consumo” e de
“responsabilidade por dano ao (...) consumidor”
expedidas pela União às peculiaridades e circunstâncias
locais. [...] [ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j.
16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.] = ADI 2.832, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P, DJE de 20-6-2008



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2018 37
Assim, observa-se que o legislador estadual pode tratar sobre

direito do consumidor, porém, deverá ser de forma específica para as
peculiaridades e circunstâncias locais.

Nota-se no texto da Proposição de Lei em análise, que a sua
abrangência é todos os Shoppings Centers e Estabelecimentos Similares
em funcionamento no Estado do Maranhão, encaixando-se na exigência
constitucional.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa, não
há objeções a fazer ao Projeto de Lei apresentado.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

362/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 362/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 20 de março de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  086  /2018

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 266/2017, de autoria do Senhor Deputado Josimar
de Maranhãozinho, que dispõe sobre embarque e desembarque de
passageiros do Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana
da Grande São Luís, fora da parada seletiva.

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

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

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

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

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador

estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

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

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

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência
legislativa: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, o Supremo Tribunal Federal detém
entendimento sedimentado no sentido de que compete ao Estado-
Membro legislar sobre transporte público intermunicipal, vejamos:

A competência para organizar serviços públicos de interesse
local é municipal, entre os quais o de transporte coletivo
(...). O preceito da Constituição amapaense que garante o
direito a “meia passagem” aos estudantes, nos transportes
coletivos municipais, avança sobre a competência legislativa
local. A competência para legislar a propósito da prestação
de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos
Estados-membros. Não há inconstitucionalidade no que toca
ao benefício, concedido pela Constituição estadual, de “meia
passagem” aos estudantes nos transportes coletivos
intermunicipais. [ADI 845, rel. min. Eros Grau, j. 22-11-
2007, P, DJE de 7-3-2008.].

Noutra linha, o Estado do Maranhão, através da Lei
Complementar Estadual nº 161/2013, criou a Região Metropolitana da
Grande Ilha de São Luís, podendo coordenar políticas de governança
interfederativa entre os municípios envolvidos, na forma da Lei nº
13.089/2015.

Entretanto, necessário se faz um esclarecimento, em que pese
a competência estadual para legislar sobre transporte intermunicipal, e
a criação de uma região metropolitana na grande ilha, ainda assim, não
pode o ente federativo estadual impor verticalmente medidas que
invadam a competência municipal.

Dessa feita, a competência para legislar sobre transporte interno
dos municípios ainda pertence à edilidade local:

Os Estados-membros são competentes para explorar e
regulamentar a prestação de serviços de transporte
intermunicipal. (...) A prestação de transporte urbano,
consubstanciando serviço público de interesse local, é
matéria albergada pela competência legislativa dos
Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a
seu respeito.[ADI 2.349, rel. min. Eros Grau, j. 31-8-2005,
P, DJ de 14-10-2005.]= RE 549.549 AgR, rel. min. Ellen
Gracie, j. 25-11-2008, 2ª T, DJE de 19-12-2008.

Ademais, não pode um ente federativo adentrar em
regulamentação contratual de serviço público de outro ente federativo
concedido à terceiros:

Concessão de serviços públicos. Invasão, pelo Estado-
membro, da esfera de competência da União e dos
Municípios. (...) Os Estados-membros – que não podem
interferir na esfera das relações jurídico-contratuais
estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a
União Federal ou o Município) e as empresas
concessionárias – também não dispõem de competência para
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação,
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acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão
celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, b) e
pelo Município (fornecimento de água – CF, art. 30, I e V),
de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente
se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão
temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação
dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob
regime de concessão federal, e serviços de esgoto e
abastecimento de água, sob regime de concessão municipal),
afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-
contratual de direito administrativo. [ADI 2.337 MC, rel.
min. Celso de Mello, j.  20-2-2002, P, DJ de 21-6-
2002.]= ADI 2.340, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6-3-
2013, P, DJE de 10-5-2013.

Assim, o Estado não pode regular a forma como um
concessionário do município prestará o seu serviço anteriormente
contratado por licitação da edilidade.

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de lei
estadual regulamentadora dos transportes intermunicipais, mas esta
mesma lei não terá o condão de obrigar os concessionários de transporte
local.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 266/2017, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 266/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 20 de março de 2018.

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

P O R T A R I A   Nº 164/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a comunicação da
Diretoria de Administração,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores  DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364 e  FLAVIA CRISTINA SOUSA
REGO, matrícula nº   97931, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 004/2018-AL, com a Empresa  BRK
AMBIENTAL MARANHÃO S.A., para    prestação de serviços de
abastecimento de água  tratada ao clube recreativo da ALEMA, referente
ao Processo nº 5780/2017-ALEMA, conforme determina  o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15
de março de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 167/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o Memorando nº
281/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores  JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula  nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 13/2014-AL, com a Empresa  ELETROMEC
CONSTRUÇÃO LTDA., para    manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de peças e materiais para os grupos geradores
instalados na ALEMA, referente ao Processo Administrativo nº 0518/
2014-ALEMA, conforme determina  o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de março de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 168/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o Memorando nº
281/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 041/2013-AL, com a Empresa  SELTEK
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E COMERCIO LTDA, para
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento  de peças e
materiais para os Grupos Geradores instalados na ALEMA, referente
ao Processo Administrativo nº 2633/2013-ALEMA, conforme
determina  o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de março de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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Republicar por incorreção

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 0642/2018-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER ao servidor GERALDO OLIVEIRA

JUNIOR, Subdiretor de Manutenção e Serviços, matrícula nº 1646314
deste Poder, adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para atendimento das necessidades de aquisição de materiais de
consumo ou prestação de serviços eventuais e não programados de
responsabilidade da Subdiretoria de Manutenção e Serviços, nos termos
do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 7º da Resolução Administrativa nº
1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4049 – Manutenção da Unidade, Plano Interno – Manutenção,
através da Fonte de Recursos 010101 – Tesouro Estadual.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de março de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

COMUNICADO

São Luís – MA, 20 de Março de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
indicamos os senhores Deputados César Pires e Edilázio Júnior como
membros titular e suplente, respectivamente, do Bloco PV – PEN para
compor a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa.

Deputado EDILÁZIO JÚNIOR
Líder do Bloco Parlamentar PV-PEN
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