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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/04/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.04.2017 – QUARTA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
 1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA

(REQ.  Nº 178/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 061/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE ESTABELECE
DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE
EDUCADORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO
DO MARANHÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO
ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS PORTADORES DE
AUTISMO OU DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA). – COM  PARECERES
INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA; EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, - RELATOR
DEPUTADO RIGO TELES.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
2º TURNO - REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI Nº 221/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 099/2016), QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO E O FUNCIONAMENTO
DO CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO
MARANHÃO (CEESOL) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. -
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; - RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO–RELATOR DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO.

3. PROJETO DE LEI Nº 011/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 004/2017), QUE
DELIMITA O PERÍMETRO DE SEGURANÇA NO ENTORNO
DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO
MARANHÃO.COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO E
SEGURANÇA PÚBLICA. – RELATOR DEPUTADO JÚNIOR
VERDE.

4. PROJETO DE LEI Nº 012/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 005/2017), QUE
INSTITUI O CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA JUVENIL DE
SÃO LUÍS - CIJJUV. - COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
- RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO. RELATOR DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2016, DE AUTORIA
DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONCEDE MEDALHA AO TENENTE-CORONEL PM GEORGE
SILVA CAVALCANTE. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2017, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL, ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 037/2016, DE AUTORIA
DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A CARLOS
HERMES FERREIRA DA CRUZ. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2017, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 185/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO ÀS SUAS EXCELÊNCIAS ALEX PACHECO
MAGALHÃES E RAFAEL CAETANO ALVES SANTOS,
DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO NÚCLEO DE LAGO
DA PEDRA, QUE POSSIBILITARAM A REPATRIAÇÃO DO
MARANHENSE RAIMUNDO LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA
INTERNADO EM HOSPITAL DA GUIANA FRANCESA.

8. REQUERIMENTO Nº 186/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE COLINAS, PELA PASSAGEM DE SEU 126º
(CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE ABRIL, OPORTUNIDADE
EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA A
EXCELENTÍSSIMA PREFEITA, SENHORA VALMIRA MIRANDA
E À CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, DOUTOR LIMA.

9. REQUERIMENTO Nº 187/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, PELA PASSAGEM DE SEU 206º
(DUOCENTÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 29 DE ABRIL, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER,
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR MERCIAL ARRUDA E À CÂMARA DE
VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR NETO
CARVALHO.

10. REQUERIMENTO Nº 188/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM UMA SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
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LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO MAGISTRADO
SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM.

11. REQUERIMENTO Nº 192/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, PELA PASSAGEM DE SEU 97º
(NONAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 184/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREA MURAD, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO OFICIO AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DA SAÚDE DO MARANHÃO, EXCELENTÍSSIMO SENHOR
EDUARDO LULA, PARA QUE INFORME SE O ESTADO DO
MARANHÃO FEZ ADESÃO AO “PROGRAMA MELHOR EM
CASA” DO GOVERNO FEDERAL, QUE TEM POR OBJETIVO
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR INDICADO PARA
PESSOAS QUE APRESENTAM DIFICULDADES TEMPORÁRIAS
OU DEFINITIVAS DE SAIR DO ESPAÇO DA CASA PARA CHEGAR
ATÉ UMA UNIDADE DE SAÚDE, OU AINDA PARA PESSOAS
QUE ESTEJAM EM SITUAÇÕES NAS QUAIS A ATENÇÃO
DOMICILIAR É A MAIS INDICADA PARA O SEU TRATAMENTO,
OU SE EXISTE ALGUM OUTRO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR DESENVOLVIDO PELO PRÓPRIO ESTADO COM
A MESMA FINALIDADE.

13. REQUERIMENTO Nº 191/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
PERANTE ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 27 E 30 DE
MARÇO EM DECORRÊNCIA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO
DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 05/04/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 056/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental nº 012/17, que institui o Programa Maranhão Verde,
destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à
conservação e recuperação ambiental.

2. PROJETO DE LEI Nº 057/17, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo, que institui a gratuidade, na rede pública de saúde e de educação,
no âmbito do Estado do Maranhão, da realização de exames, avaliação,
identificação e rastreamento para diagnóstico precoce do autismo, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 054/17, de autoria do Senhor Deputado

Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-11 do Município de Primeira Cruz – MA, com sede e foro no Município
em Primeira Cruz - MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 055/17, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Pequenos Agricultores Santo Antônio, com sede e foro no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 049/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e
similares manterem em suas páginas na internet link próprio que possibilite
ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de
prestação de serviço via internet.

2. PROJETO DE LEI Nº 050/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a instalação, por parte das
concessionárias e permissionárias de serviço público de transporte coletivo
de pessoas, de dispositivo de pânico que gere a mensagem “Socorro!
Assalto!” nos letreiros luminosos dos veículos para informar a ocorrência
de assaltos e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 051/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “cria o Programa de Fisioterapia para Idoso
(Fisioterapia Geriátrica) em toda a Rede Estadual de Saúde e dá outras
providências”.

4. PROJETO DE LEI Nº 052/17, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que institui o mês de dezembro como “Dezembro Cinza”,
destinado a homenagear os Policiais e Bombeiros Militares falecidos em
decorrência da profissão no Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 053/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que institui no âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro
para Bloqueio de Propaganda.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012/17, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que concede Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Paulo Augusto da Trindade.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que “concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Magistrador, Dr. Sebastião
Joaquim Lima Bonfim”.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 048/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que Institui, no Âmbito do Estado do Maranhão, o Direito a
uma Folga Anual para Realização de Exames de Controle do Câncer de
Mama e Colo do Útero, e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  04/04/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Otherlino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 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.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ata lida e considerada aprovada.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 184 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeremos que o Secretario de Estado da Saúde
do Maranhão, Exmo. Sr. Eduardo Lula, informe se o Estado do Maranhão
fez a adesão ao “Programa Melhor em Casa” do Governo do Federal
que tem por objeto Serviço de Atenção Domiciliar indicado para pessoas
que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço
da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que
estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para
o seu tratamento. Ou se existe algum outro serviço de assistência domiciliar
desenvolvido pelo próprio Estado com a mesma finalidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de setembro de 2017. -
Andrea Murad - Deputado Estadual PMDB/MA

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO N° 185 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos que seja enviada mensagem
de congratulação às suas excelências Alex Pacheco Magalhães e Rafael
Caetano Alves Santos, defensores públicos estaduais do Núcleo de Lago
da Pedra, que possibilitaram a repatriação do maranhense Raimundo Lima
Silva, que se encontrava internado em hospital da Guiana Francesa.

Merece destaque a atuação dos Defensores Públicos de Lago da
Pedra, que diligenciaram junto ao Consulado Brasileiro em Caiena e foram
decisivos para que as autoridades consulares se empenhassem na volta
daquele brasileiro que se encontrava enfermo internado em um Hospital
local, distante de familiares e amigos.

Plenário Nagib Haikel do Palácio Manuel Beckman, em 03 de abril
de 2017. - CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO Nº 186 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de COLINAS, pela passagem
de seu 126º (centésimo vigésimo sexto) aniversário, que ocorrerá no próximo

dia 10 de abril, oportunidade em que requeiro, também, que se dê ciência à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Senhora Valmira Miranda, e à
Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu presidente,
Dr. Lima.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 de março de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO Nº 187 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de GRAJAÚ, pela passagem de
seu 206º (duocentésimo sexto) aniversário, que ocorrerá no próximo dia 29
de abril, oportunidade em que requeiro, também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Mercial Arruda, e à
Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu Presidente,
Senhor Neto Carvalho.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 de março de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO Nº 188 / 17

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 uma
Sessão ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa que “CONCEDE a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Magistrado,
Sebastião Joaquim Lima Bonfim”.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do palácio “Manuel
Beckman”, em 03 de Abril de 2017. - Stênio Rezende - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO N° 189 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno em seu art. 128 deste
Poder, solicito a Vossa Excelência a criação da Frente Parlamentar para
Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara no âmbito da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para que esta casa trabalhe
de forma conjunta com a Frente Parlamentar criada na Câmara Federal com
o mesmo intuito.

No dia 29 de novembro de 2016 o Centro de Lançamento de
Alcântara (CLA) foi agraciado com prêmio de Melhor Gestão do Projeto
“Soldado Cidadão 2016”, projeto que qualifica os recrutas em serviço
militar obrigatório.
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No entanto entendemos que essa casa deve ajudar a fomentar a

discussão de apoio à modernização do CLA, que tem como missão
“Executar as atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais
e de coleta e processamento de dados de suas cargas úteis, bem como a
execução de testes e experimentos de interesse do Comando da
Aeronáutica”, e todas essas atividades prescinde de uma maior qualificação
e é por isso que a instalação de uma unidade do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), como forma de melhor qualificar o trabalho
desenvolvido em terras maranhenses é que solicitamos a criação dessa
Frente Parlamentar supramencionada.

Nas atividades iniciais sugerimos ouvir o Diretor do CLA, o
Coronel Aviador Claúdio Olany Alencar de Oliveira como forma de
construir uma pauta de trabalho em prol da modernização do Centro.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 15 de março de 2017. - Dep. Rafael
Leitoa

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO Nº 190 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após
ouvida a mesa, seja realizada, por intermédio da Comissão de Assuntos
Municipais e de Desenvolvimento Regional, em data e local a serem
definidos, Audiência Pública para tratar sobre o abastecimento de água
do Município de Mirador – MA e a inclusão do município no Programa
Água Para Todos do Governo do Estado do Maranhão em conjunto
com a CAEMA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de abril de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO Nº 191 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de
ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência perante esta Casa
Legislativa, nos dias 27 e 30 de março em decorrência de afastamento
por motivo de tratamento saúde, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de abril de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

REQUERIMENTO Nº 192 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Timbiras, pela passagem

de seu 97º (nonagésimo sétimo) aniversário, completados no dia 05 de
abril do ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmera
de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 04 de abril de 2017 – JÚNIOR
VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.04.17
EM: 04.04.17

INDICAÇÃO Nº 459 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando a adoção de
providências no sentido de que sejam executados serviços de
melhoramentos na estrada vicinal, correspondente ao trecho de
aproximadamente 14km, que liga o município de Brejo de Areia ao
Povoado Viada, neste estado.

Visando uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores
do município de Brejo de Areia quanto do povoado Viada, solicitamos
por meio desta Indicação o melhoramento da estrada vicinal, no trecho
aproximadamente de 14km, que interliga as duas localidades, passando
ainda pelo povoado Viado, beneficiando a população local, com
aproximadamente 70 (setenta) famílias, gerando renda e avanços para
a região.

Ressalta-se que a construção do referido trecho permitirá a
integração do município com os povoados interligados, diminuindo a
distância entre eles, facilitando a logística e promovendo uma melhora
na acessibilidade, permitindo um dinamismo econômico, sendo
fundamental para o turismo da região, repleta de riquezas naturais.

Ademais, a estrada vicinal existente resta intrafegável,
impedindo o acesso de veículos e de pessoas, dada a existência de valas
e buracos durante toda a extensão, agravados durante os períodos de
chuva, culminando em atolamentos para quem tenta trafegar.

Pelo exposto, torna-se necessário os serviços de melhoramento
na estrada vicinal no trecho que liga Brejo de Areia até o Povoado
Viada, com o objetivo de facilitar a mobilidade urbana, e melhores as
condições de vida aos diversos moradores da região que atualmente
encontram-se prejudicados pela precariedade, justificando assim a
imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 04 de abril de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 460 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr.  Flávio
Dino, e à Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
(ITERMA), a Sra. Margareth Teixeira Mendes Carvalho, no sentido
de adotar as medidas legais pertinentes visando a regularização e
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titularização definitiva da Comunidade Cabral Miranda,
localizada na zona rural do setor industrial de Pedrinhas, nesta
capital.

A comunidade Cabral Miranda, localizada na zona rural de São
Luís, possui mais de 52 (cinquenta e duas) famílias, contudo, apesar
de já estarem assentados na aludida área, não possuem a sua titulação
definitiva, correspondente a um espaço de 35 hectares. Esta
regularização é de suma importância para os moradores do referido
local que lutam pela regulamentação, visto que na localidade há criação
de suínos, frangos, peixe, além do cultivo de mandioca e hortaliças, e a
ausência de regularização, por si só, provoca a insegurança permanente
na comunidade.

Ademais, o direito social à moradia constitui um dos
pressupostos para a realização integral dos demais direitos
constitucionais, como a educação, saúde, o trabalho e o lazer. E o
direito à moradia adequada foi reconhecida como direito humano, através
da Declaração Universal de Direitos Humanos, e tornou-se um direito
humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo,
como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas.

Tem-se, nada obstante, que a situação de conflito e violência
em relação à regularização de áreas em nosso estado deve ser enfrentada
pelo poder público de forma mais eficiente, pois a tensão social se
agrava a cada dia, envolvendo casos de ameaças a grupos vulneráveis
da sociedade, como é o caso dos moradores da referida comunidade,
que tem sofridos abusos de poder, aleatoriamente, constrangendo e
submetendo à um tratamento incompatível com os ditames sociais.

Devido a isso, solicita-se com a presente indicação, viabilizar
meios efetivos para que possam contar com este órgão para identificação
de sua área, e assim possam ter mais uma ferramenta de apoio para
buscar a titulação de propriedade definitiva junto ao Órgão competente,
nos termos do Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988.

Desse modo, dada a importância da concessão de apoio para a
regularização e titulação definitiva da Comunidade Cabral Marques,
neste município, garantindo justiça social e paz para a população da
aludida comunidade, em ter suas terras identificadas e devidamente
reconhecidas, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 03 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 461 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a
construção de um prédio para o funcionamento do Anexo Maria do
Socorro Almeida, localizado no Quebra Pote.

O Anexo Maria do Socorro Almeida é responsável pelo Ensino
Médio no Quebra Pote, mas funciona em um prédio cedido, muito
pequeno e com grandes avarias. O local atual não comporta a quantidade
de alunos da comunidade, o que leva jovens e adultos a se deslocarem
grandes distancias para obter ensino de qualidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 462 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Ilustríssimo Senhor Presidente da CAEMA, o Senhor Davi de Araújo
Telles, a construção de um grande reservatório de água e a revitalização de
toda a tubulação da atual estrutura utilizada pelos 02 (dois) poços que
abastecem o Quebra Pote.

A comunidade de Quebra Pote sofre regularmente com problemas
de abastecimento de água e os 02 (dois) poços que cumprem essa função,
além de se encontrarem em grave estado de deterioração, apresentando
ferrugem, não são suficientes para atender a população local. Desta feita,
solicitamos construção de um grande reservatório de água e a revitalização
de toda a tubulação da atual para suprir as necessidades da comunidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 463 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada, ao Excelentíssimo Comandante da Aeronáutica, o Senhor
Nivaldo Rossato, e ao Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica -
ITA, o Senhor Anderson Ribeiro Correia, solicitando que São Luís seja
local de prova deste instituto, tendo em vista que está sendo formada uma
parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e o ITA para a
implantação de uma unidade deste último no Maranhão.

A referida implantação é nada mais é do que estratégica para o
Brasil. Temos no Maranhão o Centro de Lançamento de Alcântara – CLA,
base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira, com grande
potencial para o desenvolvimento do setor aeroespacial no país e que
precisa de cada vez mais profissionais qualificados. Assim, com a
implantação do ITA no Estado do Maranhão deve ser oportunizado aos
jovens e adultos maranhenses a possibilidade de realizar o vestibular para
ingresso no instituto em São Luís, capital do estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 464 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan Almada, um
estudo de viabilidade para implantação de um PREUNI especial para o
vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), tendo em vista
que está sendo formada uma parceria entre a Universidade Federal do
Maranhão e o ITA para a implantação de uma unidade deste instituto no
Maranhão.

O PREUNI é um curso preparatório gratuito voltado para os
jovens e adultos que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio,
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funciona na modalidade a distância por meio de um aplicativo e também
através dos “Aulões do ENEM”. Vem trazendo grandes resultados e, por
isso, nada mais acertado que a criação de PREUNI especial para o vestibular
do ITA, tendo em vista que este é considerado um dos vestibulares mais
difíceis do país.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 465 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, um estudo de viabilidade sobre a realização de Curso Técnico de
Formação para Restauradores.

A profissão de restaurador tem importância fundamental para a
preservação do maior acervo arquitetônico do período colonial da América
Latina, que deu a São Luís o Título de Patrimônio da Humanidade. Assim,
a realização de um Curso Técnico de Formação para Restauradores é
indispensável para o fortalecimento da cultura e do turismo no Estado do
Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICACÃO N° 466 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, esta Indicação solicitando a adoção de providências no sentido de
que sejam executados Serviços de Terraplanagem de 30 Km da Estrada
da Tabatinga até o Povoado Tabulerão, Zona Rural do Município de
Ribamar Fiquene, neste Estado.

Trata-se de uma estrada vicinal com início na BR 010 até o Povoado
Tabulerão e é essencial para o fluxo de pessoas e bens entre as várias
localidades daquela região e a Sede do Município de Ribamar Fiquene,
passando, ainda, por grandes e pequenas propriedades. Entretanto, em
vista da intrafegabilidade daquela via, com muita poeira em período de
estiagem e muitos buracos e lama no período chuvoso, a estrada respectiva
tem estado em condições bastante precária ultimamente, impossibilitando,
desta forma, a circulação de pessoas, o tráfego de veículos e transportes
escolares, o socorro rápido para os enfermos até a Sede do município ou
para os grandes centros da região bem como o escoamento da produção de
grãos e produtos agropecuários em geral causando, assim, sérios prejuízos
ao comércio daquela região.

Desta forma, o serviço de terraplanagem da vicinal respectiva
trará mais segurança a todos bem como melhores condições de vida e saúde
aos moradores e facilitará o escoamento da produção agropecuária, o que
proporcionará relevante desenvolvimento àquela região.

São Luís (MA), 03 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 467 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Superintendente da
Empresa de Telefonia Móvel Claro no Maranhão, Léo Magnon, a presente
Indicação solicitando a este que adote as medidas legais e administrativas
necessárias, no sentido de determinar a Conclusão da obra de instalação
da torre da empresa de telefonia móvel Claro no Município de São
Domingos do Maranhão, neste Estado.

Cumpre ressaltar que o município de São Domingos necessita
urgentemente da conclusão da obra em referência, em vista das sérias
dificuldades que aquela localidade vem sofrendo com a ausência dos serviços
disponibilizados pela telefonia móvel da Claro na Sede, ocasionando grandes
transtornos para população, deixando centenas de pessoas sem esse serviço
essencial, interferindo, consequentemente, no desenvolvimento econômico
e social daquela municipalidade, pois, sabemos que a implantação de uma
torre de telefonia celular interfere positivamente no desenvolvimento de
uma comunidade em todos os aspectos. Por isso, a conclusão da
implantação de torre de telefonia móvel da operadora respectiva, com a
posterior liberação da telefonia móvel comercial na cidade, será de
considerável importância para aquele município, o que virá a contribuir
para uma relevante melhora das condições econômicas, sociais e até mesmo
culturais dos seus habitantes.

São Luís (MA), 03 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Raimundo Cutrim, transferido da sessão de ontem.
Declina. Deputado Alexandre Almeida. Declina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Com a palavra, o Senhor Deputado Othleino Neto,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, colegas
jornalistas. Hoje venho à tribuna para parabenizar o Clube Cordino pela
conquista do primeiro turno do Campeonato Maranhense. Era inclusive
para ter feito isso ontem, mas não tive a oportunidade de vir à tribuna.
Todos devem ter acompanhado pela imprensa que o Cordino foi a
Imperatriz e acabou saindo vitorioso da partida por 2x1. Um jogo, os que
estiveram presentes disseram, bastante disputado, estádio lotado e os
atletas de Barra do Corda conseguiram essa importante vitória. Então o
Cordino... Obrigado, deputado Edilázio. Foi realmente uma partida
brilhante. Houve depois, no dia seguinte ao jogo, uma grande festa na
cidade de Barra do Corda, todos bastante orgulhosos do clube. Quero
cumprimentar o Marlon pelo trabalho que vem desenvolvendo, assim
como o jogador Ulisses, artilheiro até agora do campeonato, ele é de Barra
do Corda e fez também um brilhante campeonato no primeiro turno. E,
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finalmente, quero também cumprimentar o prefeito Eric Costa pelo apoio
que vem dando ao clube. Nós sabemos da dificuldade que têm os clubes
todos do futebol maranhense, quanto mais um clube pequeno do interior
do estado, e com esse apoio que a prefeitura vem dando possibilitou que
o Cordino pudesse ter esse desempenho bom, sendo inclusive campeão no
primeiro turno. Enfim, era para fazer esse registro com alegria, eu sei que
a população de Barra do Corda ficou muito alegre, a festa foi muito grande
e eles estão aí motivados para fazer um brilhante segundo turno. Parabenizo
toda a cidade de Barra do Corda, em especial os atletas que fizeram um
belo primeiro turno, e que possam fazer novamente uma bela disputa do
segundo turno do campeonato. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem
direitos apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Eu trago o tema dos Bancos Públicos e
dos Correios, tem a ver com esse projeto de privatização dessas instituições
importantes para o Brasil e para o Estado do Maranhão. O Governo
Federal está anunciando, já anunciou, fechamento de 400 agências do
Banco do Brasil, 120 agências da Caixa Econômica Federal, 250 agências
dos Correios, fechamento de agências do Banco da Amazônia, do Banco
do Nordeste, enfim, ou seja, estão resgatando um projeto que a gente
pensou que estava sepultado no passado e estão trazendo de volta para a
sua efetivação neste momento. Aquilo que o Fernando Henrique Cardoso
não conseguiu fazer em 8 anos de governo o Temer quer fazer em poucos
meses: reforma da Previdência, terceirização, fim da CLT, privatizações,
etc.  Então, nós precisamos levantar a voz, trazer este debate para esta
Casa porque quem perde com o fechamento de agências dos Bancos e dos
Correios são os funcionários, mas principalmente a sociedade maranhense,
a  sociedade brasileira é quem vai perder pelas dificuldades de atendimento
que vai ter, além do que perde também nas condições e fomentar a economia
que nós dependemos tanto destas instituições. Portanto, eu quero trazer
este tema a esta Casa. Estou propondo uma Audiência Pública para o dia
19 de abril deste ano, uma Audiência em que vamos convidar o Sindicato
dos Bancários, o Sindicato dos Correios e outras entidades para debater
esta problemática que nós estamos enfrentando na atualidade. O Banco do
Brasil já fez em grande parte o que se propôs ao fechar várias agências,
inclusive na área Itaqui-Bacanga. A Caixa Econômica, daqui a uns dias, vai
anunciar também o fechamento de agências no Estado do Maranhão. E
talvez, mais uma vez, a área Itaqui-Bacanga vai ser atingida, porque lá
também tem uma agência nova da Caixa Econômica. Mas não só outras
agências, não só em São Luís, mas no interior do Maranhão também.
Portanto é um prejuízo muito grande para toda a população, para a categoria
bancária, para a categoria dos Correios e que nós não podemos aceitar, é
sempre o mesmo discurso falacioso de que as empresas estão com
dificuldades, que estão no vermelho, que estão lucrando menos e que por
isso tem que fechar a agência. Nós ouvimos isso quando Fernando Henrique
era Presidente da República, o Lula ganhou a eleição e no momento em que
assumiu suspendeu as privatizações, essas instituições foram fortalecidas,
passaram a dar resultados e, muito ao contrário do que dizem, cumpriram
um papel importante para o desenvolvimento do Brasil. Veja a Caixa
Econômica o quanto que ela foi importante para o programa Minha Casa,
Minha Vida. O Banco do Brasil que estendeu a sua ação, inclusive para a
área da agricultura, como é que essas instituições não servem para o nosso
desenvolvimento. Nós não podemos aceitar o monopólio do capital
financeiro privado das grandes instituições bancárias que querem tomar
conta do Brasil, eles acham que é pouco o que eles lucram no nosso país e
querem lucrar muito mais. É por isso que eles querem a privatização dos
bancos públicos, é por isso que eles querem a reforma da Previdência
porque eles querem que a gente compre a previdência complementar, lá no
Banco, o Bradesco quer que a gente compre na mão deles, o Itaú do mesmo
jeito, então nós não podemos aceitar que uma violência dessas atinja o
povo brasileiro em favor de interesse de uma meia dúzia que controla os

bancos privados no nosso País. Portanto é uma luta estratégica para o
desenvolvimento do Brasil. E é por isso que eu quero conclamar esta Casa,
está casa que é a casa do povo, conclamar a sociedade maranhense para que
a gente reaja e a gente possa também alcançar a nossa bancada federal tanto
na Câmara quanto no Senado, para não endossar essas medidas que são
perversas e prejudiciais à população maranhense e à população brasileira.
Com certeza nós não nos calaremos. Nós seremos firmes nessa batalha.
Portanto, desde já convido a todos para a Audiência Pública, no dia 19 de
abril, às 15h. Vamos ouvir as entidades sindicais sobre esta questão da
privatização dos bancos públicos e também sobre a questão da privatização
dos correios. Vamos defender as instituições que pertencem ao povo e das
quais dependemos para um bom desenvolvimento do nosso País. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, jornalistas, imprensa, todos que nos
assistem através da TV Assembleia, a todo o povo do Maranhão nosso
bom dia. Senhor Presidente, eu venho à tribuna hoje para parabenizar o
Governador Flávio Dino por está trabalhando no Projeto de Implantação
da Base do Centro Tático Aéreo em Presidente Dutra. Na última visita do
governador a Presidente Dutra, senhores deputados, senhora deputada
Francisca, Deputado Antônio Pereira, o Governador anunciou a
implantação, em breve, do Centro Tático Aéreo com serviço aeromédico
na cidade de Presidente Dutra, não só para atender Presidente Dutra, mas
toda a região ali que é atendida pelo macrorregional de Presidente Dutra,
pelo serviço de saúde e também pelo serviço de segurança pública, que
está ali estalado em Presidente Dutra. A escolha, Senhor Presidente, é uma
da mais acertadas no meu ponto de vista pela localização estratégica do
município, porque é uma região do Estado que ainda carece muito de
aparelhos públicos do Estado nas mais diversas áreas tanto da segurança,
como na área da saúde. Por exemplo, eu fiz agora recentemente uma Indicação
ao Governador pedindo a instalação de um grande Campus da Universidade
Estadual do Maranhão na cidade de Presidente Dutra, porque há uma
carência muito grande na parte do ensino superior na Região Central do
Estado do Maranhão, ali em Presidente Dutra. De qualquer modo, eu me
sinto contemplada com a ação do Governador que, em recente visita à
cidade de Presidente Dutra, anunciou a instalação do Centro Tático Aéreo
para atender aquela região do Estado. E eu me sinto contemplada e
parabenizo o Governador. Foi muito boa essa ação. No entanto, Senhor
Presidente, eu quero reiterar na mesma linha de Indicação que fiz em 2016,
a Indicação nº 362, em junho do ano passado, que também o governador
Flávio Dino implante, faça instalação da base do Centro Tático Aéreo em
Imperatriz para o reforço dos serviços de saúde e segurança públicas na
Região Tocantina, que vai atender não só a Região Tocantina, mas a região
Sul do Estado e grande parte da região Central do Estado do Maranhão.
Que vai atender uma população estimada de mais de 500 mil habitantes,
pelas contas que fazemos por todos esses municípios. O Centro Tático
Aéreo que além de proporcionar, senhores deputados, um grande reforço
na área da saúde, também na aérea de segurança, vai reforçar ainda mais o
polo de saúde que Imperatriz está se tornando, se consolidando. Eu tenho
conhecimento hoje que o Estado se vale desses serviços terceirizados em
Imperatriz, de empresas terceirizadas estabelecidas no Aeroporto Prefeito
Renato Moreira, mas o município de Imperatriz necessita desse serviço
prestado diretamente pelo Estado, aberto a toda população da região. Os
serviços terceirizados têm acesso muito restrito, sabemos disso, difícil e
acredito que a exemplo que o governador fez anunciando a instalação,
agora em breve, do CTA no município de Presidente Dutra, logo em breve
estará no município de Imperatriz, que tem as mesmas condições, tem o
aeroporto lá, tem o 3º Batalhão que tem terreno suficiente, tem já um
hangar que só precisa dar uma melhorada e ali colocar os equipamentos.
Inclusive tem pessoal treinado, eu conheci, participei inclusive da Formatura
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de Enfermeiros, Médicos que foram treinados aqui em São Luís, aqui no
Comando Geral da Polícia e que já tem essa capacidade pelo serviço
público de realizar esse serviço. E além de melhorar a questão da segurança
pública, pois sabemos que o CTA vai dar apoio à questão das operações
policiais, na questão dos combates à criminalidade, tráfico de drogas, roubos,
enfim. E principalmente, senhor Presidente, ao serviço de alta complexidade.
Nós sabemos que Imperatriz é um polo macrorregional de saúde, atende
vários municípios da região e ali onde concentra Imperatriz as UTIs, mas
o serviço de alta complexidade se encontra aqui em São Luís. E para o
transporte desses pacientes que sofreram algum acidente automobilístico
ou que é um caso grave que precisa de uma especialidade que só tem na
capital, esse serviço será usado, esse serviço aeromédico do serviço público,
com toda essa estrutura que está sendo montada em Presidente Dutra.
Inclusive, senhor Presidente, se a gente for analisar um paciente que está
em Balsas que precisa ser transportado para São Luís para fazer o
tratamento de saúde, você tendo ali já em Imperatriz é muito mais rápido
esse transporte e mais seguro e com certeza vai salvar a vida desses
pacientes. Então, senhor Presidente, peço mais uma vez, reitero ao
governador Flávio Dino a Indicação que fiz ainda em junho de 2016, a
Indicação n.º 362/2016, que implante também na mesma rapidez, vamos
dizer, até o final do ano tanto o serviço de CTA no município de Presidente
Dutra como também no município de Imperatriz. Porque acredito que é
uma das regiões que tem todas as condições e, principalmente, a necessidade
dessa base descentralizada do CTA em Imperatriz. Além de Presidente
Dutra, Imperatriz que é a segunda maior cidade do estado do Maranhão. E
quem vai agradecer isso é a nossa população que precisa desse reforço do
transporte aeromédico, da segurança pública através do CTA e de
profissionais que já estão ali capacitados esperando só esse momento. E,
principalmente, dos pacientes que precisam cotidianamente desses serviços,
já que às vezes o Estado gasta muito e poderá investir melhor no seu
aparelhamento para proporcionar um serviço público de qualidade. Muito
obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores
deputados, galeria, sistema de comunicação da TV Assembleia, todos os
telespectadores que nos acompanham nesta sessão e os telespectadores
que nos acompanham também nas mídias sociais. Senhor Presidente, venho
aqui a esta tribuna também relatar o ocorrido, na última quinta feira, em
Timon, durante a noite de quinta para sexta. A cidade de Timon foi
surpreendida por mais ou menos talvez duas horas de chuvas torrenciais,
deputado Fábio Braga, o que ocasionou vários prejuízos físicos ao
município, pessoas que nunca tinham sofrido com as chuvas, infelizmente,
naquela noite, sofreram porque, deputado Sousa Neto, choveu em mais ou
menos duas, três horas, o que era para chover o mês inteiro. A grande
dificuldade do volume, o ruim de haver tanto volume de água é o curto
espaço de tempo que é aquela chamada chuva torrencial, porque, se tivesse
chovido 90 milímetros em dois dias, três dias, os prejuízos não seriam tão
grandes, mas choveu 90 milímetros em pouco mais de duas horas. Esses
dados foram levantados pelo Centro Nacional de Monitoramento. Quando
o Município foi informado dessa grande chuva, era em torno das 20 horas.
Surpreendeu inclusive os institutos de meteorologia. Então, eu venho aqui
hoje colocar, não fazer um discurso como eu ouvi ontem um colega falando
que torce cada vez mais contra o município de Timon, colocando culpa no
asfalto que fez com que alagasse as casas, sabe até que ele foi contra o
asfalto e entrou com uma ação contra o asfalto em Timon, mas não foi esse
o problema. O problema é que a natureza ninguém advinha. Estão aqui os
dados estatísticos de que essa chuva foi a maior dos últimos 30 anos, ou
seja, foi um fato excepcional. Nós, como políticos, não podemos vender
discursos baratos ou demagógicos, principalmente em um momento tão
difícil para aquelas famílias. Desde o início dessa calamidade, a Prefeitura
de Timon trabalha 24 horas por dia, com toda a sua equipe nas ruas

fazendo levantamentos, seja entregando cesta básica, seja entregando água
potável, seja entregando colchão. Nós temos buscado, junto ao governo do
Estado, um aporte. O prefeito Luciano Leitoa decretou situação de
emergência. Esse decreto o governador Flávio Dino já homologou, e tenho
informações de que já homologou, e desde a sexta-feira que nós estamos
em contato com a Secretaria de Ações Sociais do Estado, com o secretário
Neto Evangelista e a secretária das Cidades, secretária Flávia Alexandrina,
que inclusive já confirmou uma equipe da SECID, quinta-feira, em Timon,
in loco, junto com a prefeitura de Timon, recebendo os relatórios que
aqueles técnicos já fizeram. Eles também estão fazendo um levantamento
em cada unidade habitacional afetada pela chuva para que o governo do
Estado possa ajudar de alguma forma baseado nesse decreto, seja com o
material de construção ou com assessoria, mas nós faremos esse projeto.
Nós estamos aqui com o projeto de lei aprovado por esta Casa, que é o
Projeto nº 10.506 que institui, Deputado Eduardo Braide, o cheque minha
casa, que é benefício fiscal para empresas para que possam ser trocadas
em regime de substituição tributária, de crédito tributário com material de
construção. Essa lei aqui no seu artigo, parágrafo 3º, ela diz que poderá
lançar editais de alcance limitado a determinada região metropolitana ou
microrregião levando em conta número de desempregados e também a
fatores catastróficos, como foi o caso. E nessas vertentes nós estamos
trabalhando para dar uma solução eficiente ao problema, que é muito mais
importante para aquelas famílias que perderam realmente praticamente
tudo. Há casas que foram realmente ao chão e a Prefeitura tem arcado com
alugueis sociais, tem arcado com a mobilização de abrigos para que as
famílias não fiquem desassistidas. As chuvas que estão caindo em nosso
Estado realmente são atípicas de vários e vários anos e o Município de
Timon não é diferente. Essa torrencial foi a maior dos últimos 30 anos.
Moradores que moram ali nos seus bairros, há mais de 30 anos, de 35 anos
afirmaram nunca ter visto algo tão parecido. Residências que nunca tiveram
problemas com chuvas tiveram durante essa noite de última quinta-feira e
nós estamos atentos juntamente com a Defesa Civil que está monitorando
o trabalho da Prefeitura de Timon que não parou um minuto, trabalhou
sábado, trabalhou domingo, está nesse momento trabalhando, nós estamos
aqui para ajudar e dar o aporte necessário, que o Governo do Estado possa
dar esse aporte necessário. Governador Flávio Dino já tem todas as
informações do assunto, todas as fotos já estão enviadas e a SECID me
confirmou agora há pouco que quinta-feira estará junto com a equipe da
Prefeitura Municipal de Timon visitando in loco as residências afetadas
por essa grande enchente. Senhor Presidente, era este o nosso
pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor
Presidente, eu venho a esta tribuna mais uma vez tratar dos assuntos da
nossa querida cidade de Bacabal que existe, Deputado Antônio Pereira,
ainda um imbróglio político, jurídico para definir na verdade o destino da
cidade de Bacabal, mas enquanto isso por uma decisão da Justiça, por
meio de uma liminar, o Prefeito de Bacabal, que responde pela Prefeitura,
é o Zé Vieira e eu venho nesta tribuna exatamente, Deputado César Pires,
fazer este pronunciamento, que é um pronunciamento de angústia, de
sofrimento pelo que a nossa cidade passa e o sofrimento que a população
de Bacabal tem passado em razão da atual administração de Bacabal. A
cidade de Bacabal, nesses últimos meses, é uma cidade que tem sofrido
muito com as chuvas, o nível do Rio Mearim tem se tornado perigoso para
uma perspectiva de enchente, as ruas de Bacabal estão completamente
intrafegáveis, a saúde não funciona, funcionário público ainda tem atrasos
nos seus salários e o mais triste de tudo isso, ou o absurdo de tudo isso, é
a falta da presença do senhor prefeito na cidade de Bacabal. Ontem, em
Bacabal, caiu uma grande chuva, que alagou as ruas de Bacabal. Chegou,
inclusive, a alagar as residências dos bacabalenses. Isso tem acontecido
exatamente pela falta de presença, pela falta de administração do senhor
prefeito. Não existe hoje limpeza pública na cidade. Não existe limpeza
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nos bueiros da cidade. E, na hora, em que chega essa chuva, termina
causando um transtorno enorme para toda a população. Uma cidade que já
recebeu só nestes três meses mais de R$ 50 milhões, e nada foi feito pela
cidade e nem pela população. É um sofrimento diário que o povo de
Bacabal tem tido pela falta de administração, pela falta de presença do
senhor prefeito. A população ribeirinha dorme preocupada e acorda
preocupada com a enchente, porque nada foi feito até agora com a
perspectiva de enchente do Rio Mearim. Não existe prefeito na cidade de
Bacabal, não existe administração. O que existe é um pequeno grupo que
continua se locupletando com os recursos do município, continuam se
locupletando com as benesses da Prefeitura, continuam se locupletando
da riqueza que é do povo de Bacabal e que não chega para o povo. Só para
poucos. Nós temos a perspectiva, inclusive, da ponte que liga a cidade de
Bacabal na BR, a entrada da cidade de Bacabal, inclusive desabar com
essas enchentes, e nada é feito pelo senhor prefeito, deputada Graça Paz.
O prefeito, nesses mais de cem dias, foi à Prefeitura apenas duas vezes e
nas ruas da cidade não apareceu nenhum dia. O povo do Novo Bacabal, o
nosso povo da Trizidela, o povo do Bairro da Areia, da Santos Dumont, da
Vila São João, da Frei Solano, ninguém conhece o prefeito de Bacabal, não
conhece a sua presença. E este apelo aqui que eu venho fazer, na verdade,
esse discurso é de angústias pelo sofrimento que o povo tem passado.
Faço um apelo ao Governador Flávio Dino, ao Governo do Estado para
que possa fazer uma intervenção com algumas equipes para ajudar na
recuperação da cidade de Bacabal. O sofrimento hoje é monstruoso naquela
cidade. A cidade está completamente abandonada.  Não existe comando
naquela cidade. O povo está entregue a própria sorte. E quem conhece a
realidade hoje de Bacabal sabe muito bem, Senhor Presidente, o que eu
estou falando. Sabe muito bem o sofrimento que a população tem passado.
A chuva de ontem, alagou hospital, alagou as escolas, alagou as casas. As
ruas se tornaram um verdadeiro rio e ninguém faz absolutamente nada.
Ninguém procura uma solução! O prefeito ninguém sabe onde está. A
grande pergunta que se faz hoje na cidade pela população é por onde anda
o prefeito? Porque ele não aparece, ele não vai à Prefeitura, ele não vai ao
hospital, ele não vai ver a realidade das ruas de Bacabal, ele não vai aos
bairros e hoje a população termina pagando um preço alto pela
irresponsabilidade dessa administração. E precisa inclusive que o Governo
do Estado se sensibilize para que possa ajudar não ao prefeito, mas a
cidade de Bacabal e à população que vive um sofrimento só. Por isso,
senhor Presidente, venho aqui hoje a esta tribuna fazer um apelo ao
governador, fazer um apelo ao governo que ajude a cidade de Bacabal, que
ajude a população de Bacabal para que a gente possa diminuir esse
sofrimento que toda a população tem passado naquela cidade, pelo
abandono do senhor prefeito, pelo desaparecimento do senhor prefeito. A
única coisa que tem lá é a perseguição, perseguem-se as pessoas. Intervêm
nas demissões através das perseguições e isso não podemos admitir. Por
isso faço este apelo, mais uma vez, para que o governo possa ajudar aquela
cidade, porque se depender do prefeito o sofrimento continuará. Muito
obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Júnior Verde com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Disse Jesus: este é o julgamento: a luz veio ao mundo. Mas quem
pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas
obras são realizadas por intermédio de Deus (João 3:21). Então com essa
mensagem bíblica quero saudar a todos cumprimentando aqui o Exmo
Senhor Presidente, Exmos Senhores e Senhoras Deputados, imprensa,
galeria, a todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão
através das redes sociais, um bom dia e que Deus continue nos abençoando.
Venho a esta tribuna, senhoras e senhores, mais uma vez para destacar as
ações de combate à violência em todo o Estado. Ações de fortalecimento
da segurança pública. Foi esse o motivo, o ensejo para que pudéssemos
repassar ao secretário de Segurança algumas medidas que são provenientes
da Comissão de Segurança Pública desta Casa, várias reuniões com entidades
representativas de categorias. Aqui quero destacar que tivemos uma

audiência com o senhor secretário de Segurança e na oportunidade aqui
agradecendo aos nobres companheiros deputado Sousa Neto, deputado
Cabo Campos, deputado Levi, sempre presentes nas reuniões da Comissão
de Segurança, ávidos por uma melhoria da Segurança Pública no Estado do
Maranhão. E isso se fez traduzir nos nossos esforços, no encaminhamento
ao Governo do Estado dessas medidas. E aqui eu quero destacar uma das
medidas que direcionamos em nossas reuniões que foi a necessidade de
convocação de todos os policiais já aprovados nas Academias. E aqui
destaco os policiais recém-nomeados, são mais de 1.196 policiais militares,
27 bombeiros que foram nomeados pelo Exmo Senhor Governador Flávio
Dino, compondo as forças de Segurança do Estado do Maranhão. Hoje, e
aqui diz a história, está demarcado na história que pela primeira vez em
180 anos, hoje o efetivo do Maranhão ultrapassa a marca de 10 mil policiais.
Então é uma marca que devemos comemorar, porque não se faz segurança
pública sem policiais nas ruas defendendo os nossos irmãos e irmãs,
cidadãs e cidadãos deste Estado. Nós precisamos fortalecer a segurança
pública. E essa defesa essa comissão tem feito, inclusive nós apontamos
no nosso relatório de reivindicações de propostas para ser analisado pelo
governo e entre elas está essa que é e já foi aqui efetivada pelo governador.
Então ficamos muito honrados, muito felizes em saber que nós vamos ter
o reforço da segurança pública em todo o estado do Maranhão, inclusive já
com um diferencial importante para nós destacarmos. Nós estivemos em
uma reunião na Superintendência no Banco do Brasil solicitando a reabertura
de agências que fecharam em função dos assaltos a bancos, e a Secretaria de
Segurança, o secretário Jefferson Portela já direcionou o seu esforço no
sentido de poder criar unidades táticas de cidade em cidade que vão funcionar
para o fortalecimento da segurança, interagindo com diversos municípios,
fortalecendo assim a segurança pública das regiões de todo o estado. A
estimativa é que sejam mais de 20 unidades táticas em todas as cidades nas
regiões do estado do Maranhão, o que vai significar policiamento ostensivo,
vai significar policiais nas ruas evitando que haja assaltos a bancos e que a
criminalidade aconteça no estado do Maranhão. Então destaco essa medida
entre outras e quero fazer referência a uma PEC que esta Casa já aprovou
e que direciona como iniciativa a necessidade anual de concursos públicos
para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nós estamos alterando
essa PEC incluindo a Polícia Civil, pois nós queremos que em todos os
anos aconteçam. Para nossa grata satisfação, este ano o governador já
autorizou concursos públicos para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros
e a Polícia Civil. Quero destacar também uma necessidade importante para
nós fortalecermos este elo de segurança pública, que é da corporação das
policiais, destacando uma iniciativa da Comissão de Segurança que é poder
rediscutir a Lei de Efetivos, rediscutir a lobby da Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros e também a recomposição da Polícia Civil. Nesse aspecto, a
Comissão de Segurança define a necessidade de que nós tenhamos a reedição
do Decreto Governamental nº 30.617, que está também no bojo das nossas
convicções. Nós precisamos rediscutir, inclusive com a participação do
membro efetivo desta Casa, a criação de regionais de formação de equipes
especializadas que já está nas discussões, melhores condições de trabalho,
reforma de delegacias, armamentos e equipamentos, e isso está acontecendo,
o Governo do Estado está já com esse projeto de reforçar a segurança
através de instrumentos nas mãos dos nossos policiais, destinação também
de concurso para as áreas administrativas, pois precisamos evitar que
policiais tenham desvio de atividades, de funções e possam estar
desenvolvendo suas atividades para as quais passaram em concurso público,
entre outras. Senhor Presidente, nós vamos dar a oportunidade de falar
dos vários pontos aqui sobre a segurança pública, mas eu quero reforçar
que a Comissão de Segurança tem se reunido às quintas-feiras, nesta Casa,
sempre voltando seus esforços para garantir a segurança pública para o
povo do Maranhão. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Concedo a palavra ao deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Bom dia, galeria, imprensa,
senhores servidores. Para quem não sabe, Senhor Presidente, eu sou
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professor universitário e sou médico veterinário, inclusive tive consultórios
e a felicidade também de criar a cavalaria da Polícia e o canil como profissional
e me constrange muito quando eu vejo maus-tratos em animais. Recebi um
vídeo da jornalista Karina Baldez, onde ela foi ultrajada, ofendida,
vilipendiada por um senhor cidadão chamado Robson Holanda da Costa,
ela adentrava em um restaurante e ali entrou um cachorro desses de rua e o
cidadão chutou as costas do cachorro impedindo que o cachorro adentrasse
no local. Não satisfeito com essa situação na qual ela entrou em favor
daquele animal indefeso e que não tem culpa de estar na rua, talvez tenha
sido colocado na rua por alguém que não tinha condição de alimentá-lo
que, às vezes, até coloca na rua até seus próprios filhos e que do mesmo
modo que, às vezes, trata-se um animal, trata-se uma pessoa que também
é desprotegida pela vida. O fulano depois do gesto da jornalista não se
conteve em gargalhadas e em uma rodada passou a ofendê-la. Confesso
que fiquei inconformado e aí abstrai-se o meu sentimento de político, mas
penetra de ordem muito mais profunda um sentimento de cidadão do qual
as vezes nós nas tribunas da vida, nos palanques da vida, nos
comprometemos em defender a vida de quem quer que seja, sem trégua,
sem limite e sem fronteiras . E aí, gesto dessa natureza, em uma mesa esse
cidadão era acompanhado de outras pessoas, que não quero citar o nome,
mas confesso que nunca pensei também que essas pessoas tivessem esse
comportamento, alguns dos quais até se fingindo de educador e eu não sei
que tipo de educação é aquela. E assim, senhores, a cidadã Karina Baldez
registrou junto ao promotor Fernando Barreto, ia falar com o Delegado
Sebastião Uchoa, mas precisava também que esta Casa se manifestasse. E
os jornalistas que cobrem e que quantas vezes eu não vi também defendendo
aquelas mortes daqueles gatos, na Avenida dos Franceses, e esse cidadão
que, às vezes, chuta o animal dessa natureza, indefesos, chuta também
uma criança e quem sabe pode agredir até uma mulher. Não tem limite para
pessoas de uma insanidade mental dessa ordem. O silêncio desta Casa só
a tornava permissiva em relação a esse tipo de comportamento. O silêncio
dessa Casa, diria sim a esse comportamento. E como eu como profissional
dessa área que já tive clínicas, do qual recebia inúmeras situações como
essa e que dei apoio, ou que ajudei a fazer o hospital veterinário também
quando reitor daquela organização acadêmica e hoje presto um serviço
relevante à sociedade, sobretudo àqueles que não têm condição, assistir a
um vídeo daquela natureza e manter o silêncio, era um pecado, difícil de ser
cultuado por um cérebro que se diz educador como o meu. E eu digo “se
diz”, porque às vezes também eu me coloco em determinadas situações
que deveria todo dia estar nessa tribuna, quando vejo daquela natureza.
Mas reparo, às vezes, até uma forma de minha omissão em determinados
momentos, não vou poder pagar os meus defeitos em relação ao silêncio,
mas para poder fazer algo aqui que pode ser útil, e podem aqueles que às
vezes se arvorarem a fazer isso ficarem um pouco intimidado. Porque sem
punição, com leniência das ações, poderá emergirem, crescerem e criarem
raízes ações como essa. E aqui eu quero ficar solidário com a jornalista
Karine Baldez, e dizer, que não haverá silêncio desta Casa mais em situações
como essa. Fica o meu registro, pedindo ao seu Sebastião Uchôa, ao
senhor Fernando Barreto, que não acompanhe essa situação pelo um caso
apenas emocional, midiático, de holofotes, mas, sobretudo, usando os
ditames da lei para levar a juízo alguém que age às margens da legalidade.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta
Casa. Senhor Presidente, eu venho hoje a esta tribuna para homenagear,
Deputado Fábio Braga, os 85 anos da OAB do Maranhão. Deputado
Edilázio Junior, V. Ex.ª é o autor de um Requerimento para a realização de
uma sessão especial que será votada ainda na Ordem do dia de hoje. Dizer,
Deputado Edilázio Júnior, a importância de que, em 04 de abril de 1932,
foi fundada a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão.
Deputado Cabo Campos, V. Ex.ª que é Policial Militar, lembra quando do

movimento de vocês em relação às reivindicações quem foi que acolheu
vocês na época da negociação? Foi exatamente a OAB. O acordo foi
firmado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. E tenho certeza que
a Ordem dos Advogados do Brasil recebeu vocês, os militares do Maranhão
de portas abertas para negociar. Depois disso, eu tive a oportunidade de
ser testemunho e participar também do acordo que houve em relação à
reivindicação dos indígenas no Maranhão, Deputado Cabo Campos. Eu
estive presente, o Presidente da OAB da época iniciou a reunião às cinco
horas da tarde, e terminamos a reunião meia noite com o termo de acordo
lavrado entre o Governo do Estado e os indígenas, mas intermediado pela
OAB. Este ano nós já tivemos a participação da OAB em relação aos
professores do Estado, que já foram recebidos, Deputado Edilázio Júnior
pelo atual Presidente, o advogado doutor Thiago Diaz, e que em respeito
aos educadores do Maranhão fez, Deputada Francisca Primo, no mesmo
ato que estava reunido com os professores, a designação de uma nova
comissão da OAB, que foi a Comissão de Educação, para acompanhar não
só o pleito dos educadores, mas todos aqueles referentes à educação do
Estado do Maranhão. Ao longo desses 85 anos, Deputado Antônio Pereira,
a OAB do Maranhão já teve 21 Presidentes que exerceram o cargo com
muita atenção e com respeito à sociedade maranhense, deputado Sousa
Neto. E aí eu poderia resumir esses 85 anos da OAB com uma frase que
está estampada no site da OAB, que diz o seguinte: OAB do Maranhão,
85 anos em defesa da advocacia, da justiça e da cidadania. Portanto, com
essa frase encerro o pronunciamento de hoje, senhor Presidente,
parabenizando a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente a Seccional
do Maranhão, que no dia de hoje comemora seus 85 anos de fundação. A
OAB que é incansável na luta do Estado Democrático de Direito, que
agora sob a gestão do Presidente Thiago Diaz encontra-se sempre com as
portas abertas para todos aqueles que o procuram. Foi assim, deputado
Edilázio Júnior, que aconteceu em relação ao aumento do ICMS aqui, que
a OAB questiona na justiça. Foi assim que aconteceu em relação aos
professores que estiveram reunidos com a OAB. E assim que acontece
também na área do sistema prisional, do sistema penal onde a OAB tem
uma comissão específica de atuação na área de Direito Penal e para
acompanhar a situação dos nossos presídios e do nosso sistema penal.
Fica aqui, portanto, os parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil e,
claro, estendendo, senhor Presidente, esses parabéns aos mais de 17 mil
advogados que estão inscritos na OAB do Maranhão, deputado Sousa
Neto. Portanto, parabéns ao Presidente da OAB, Advogado e Doutor
Thiago Diaz. E vida longa à OAB do Maranhão para que possa sempre
defender e lutar em favor da sociedade maranhense, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O deputado Cabo Campos estava inscrito no Pequeno
Expediente, fica transferido para amanhã porque o tempo do Pequeno
Expediente expirou.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Proposta de Emenda à Constituição n.º 002/2016, de
autoria do deputado Júnior Verde. Em discussão. Em votação. A votação
será pelo processo eletrônico. Os deputados e deputadas que aprovam
votam SIM, os contrários votam NÃO. Voto SIM aprova a Emenda, o
NÃO rejeita. Vamos zerar o painel e votar no painel.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, é para fazer uma redistribuição dos Diários, não recebi o Diário
e o deputado Max também não.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O Diário está sendo redistribuído.

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

COUTINHO – Pela ordem deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, enquanto não se dá o início da votação, eu
quero parabenizar o deputado Júnior Verde pela matéria. Uma matéria que
foi discutida em audiência pública na qual o deputado Júnior Verde já é um
grande lutador desse assunto e que vai ampliar a possibilidade de termos
mais Conselhos Tutelares, principalmente nas maiores cidades, como é o
caso de São Luís. Então essa Emenda Constitucional vem, na verdade,
reiterar um pleito dos conselheiros tutelares, do Ministério Público também
que faz o acompanhamento. E quero aqui, com anuência do líder do meu
Bloco deputado Max Barros, encaminhar o voto SIM, senhor Presidente,
pela aprovação dessa Emenda Constitucional.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Algum líder quer encaminhar a votação?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, eu quero também...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A deputada Valéria
Macedo, em nome do bloco, presidente Humberto, vai encaminhar a votação
pelo Bloco Unidos pela Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, encaminho a votação do projeto de autoria
do deputado Junior Verde, que faz emenda à Constituição do Estado
dando prerrogativas aos conselhos tutelares do Maranhão, dando seu
reforço, a sua contribuição para efetivar os conselhos tutelares. Nós
encaminhamos o voto “SIM”. Parabenizo da mesma forma o governador
e o deputado Júnior Verde pela iniciativa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - O painel está aberto para votação. Com a palavra, o
deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, só para fazer um apelo. Como se trata de um quórum
qualificado, nós precisamos de 25 votos para aprovar a emenda
constitucional.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O quórum está qualificado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não, eu
estou fazendo um apelo para os deputados que ainda não votaram a fim de
que possam votar para a gente atingir o quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Como é uma emenda constitucional, tem que ter 25 votos,
então eu peço aos deputados que exerçam seu poder de votar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Braide de novo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Em se
tratando de emenda constitucional e votação nominal, salvo engano, eu
acho que V. Ex.ª pode votar essa matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu estou tentando votar, mas o painel está recusando.
Fica o meu vota aí gravado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente vamos mudar esse painel então.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Infelizmente, o painel está programado, mas conta o meu
voto, viu? Aprovado. À Redação Final. Projeto de Lei 040/2017, de autoria
do Poder Executivo. Mensagem 009/2017 e o Projeto de Resolução n.º
011/2017, de autoria da Mesa Diretora. Os projetos dependem de pareceres.
Suspendo a Sessão para as Comissões iniciarem seus pareceres. Sessão
suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Sessão reaberta. Com a palavra, o Deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Senhor
Presidente, o Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo foi
aprovado por unanimidade pelas comissões temáticas. O projeto de
Resolução Legislativa nº11/2017 foi aprovado pela CCJ por unanimidade.
Foi assim que se manifestaram os membros das comissões, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação o projeto de nº 40/2017, de autoria do Poder
Executivo, Mensagem nº009/2017. Em discussão.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Senhor
Presidente, eu queria encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Francisca Primo, para encaminhar votação, por
cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, caros colegas deputados, vou encaminhar
daqui mesmo, Presidente. Esse projeto de lei que cria o departamento do
feminicídio é muito importante para nós mulheres do Estado do Maranhão,
uma vez que nós sabemos que o crime contra a mulher só vem aumentando,
não só no nosso Estado, mas também no nosso País. Então o Governador
está de parabéns por criar esse departamento. Eu queria pedir o apoio de
todos os deputados porque é muito importante para a Casa e para todas
nós mulheres do Estado do Maranhão. Obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, pelo PDT.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Valéria Macedo para encaminhar a votação.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, nós não poderíamos deixar de manifestar
a nossa votação e a nossa alegria de poder estar aqui hoje, nesta sessão,
aprovando um projeto que cria o departamento de feminicídio no Estado
do Maranhão. Um projeto que vem do Poder Executivo e mais uma vez
uma ação importante do Governador Flávio Dino no combate à violência
contra a mulher, na garantia dos direitos femininos, da mulher maranhense
equipando mais uma vez, dando aparelhos e condições para a polícia
combater esse mal que assola nossas mulheres no mundo inteiro, em
especial no nosso Brasil e mais especial no nosso Maranhão, que é um dos
Estados mais violentos, que mais comete violência contra a mulher. E
sabemos dessas ações, como a criação da Coordenadoria das Delegacias
das Mulheres, como a criação da Patrulha Maria da Penha e agora com o
Departamento do Feminicídio é uma ação realmente importante, uma ação



QUARTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2017                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
eficaz no combate a violência contra a mulher. Então realmente é uma ação
que vai ter repercussão nesses números, que com certeza são números
negativos para o estado do Maranhão e para as nossas mulheres. E com
certeza todas as mulheres do estado do Maranhão vão se sentir mais
seguras, mais valorizadas e mais conscientes ainda dos seus direitos. Então
parabéns ao governador Flávio Dino e a esta Casa que por unanimidade
apoia esse projeto. E parabéns também, senhor Presidente, a V. Exa que
conduz tão bem todas essas votações e, principalmente, coloca em uma
pauta principal, como hoje, esse projeto que contempla as mulheres
maranhenses. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, vai à Sanção. Projeto de Resolução n.º 011/2017,
de autoria da Mesa Diretora. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a
promulgação. Projetos de Resolução n.º 036 e 037/2016 de autoria do
deputado Professor Marco Aurélio. Ausente. Ficam transferidos para a
sessão de amanhã. Requerimento n.º 171/2017, de autoria do deputado
Júnior Verde, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 172/2017, de autoria do deputado Júnior Verde, de
congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 178/2017,
de autoria do deputado Eduardo Braide. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 180/2017, de autoria da deputada Valéria
Macedo. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 181/2017,
de autoria da deputada Valéria Macedo, de congratulação. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 183/2017, de autoria dos deputados
Eduardo Braide e Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela ordem deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, só para fazer duas considerações em relação
ao requerimento. A primeira, é uma sessão especial e não sessão solene. Já
peço que seja feita a retificação. E segunda, a data já foi estabelecida e
gostaria que já consignasse na votação que será data do dia 19 de abril
agora, senhor Presidente, a sessão especial, a proposição.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Senhor
Presidente, eu gostaria, com autorização do autor, de subscrever esse
Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Se o autor autorizar, não tem problema. Está autorizado.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento 173/2016, de autoria do deputado Junior Verde, de
informação. Deferido. Requerimento 174/2017, de autoria do deputado
Adriano Sarney, de pesar. Conforme senhores deputados, foi deferido.
Requerimento 175/2017, de autoria da deputada Valéria Macedo, de
justificativa de faltas. Deferido. Requerimento 182/2016, de autoria da
deputada Nina Melo, de pesar. Deferido. Está incluído para manhã o
Requerimento 184/2017, de autoria da deputada Andréa Murad.
Requerimento 185/2017, de autoria do deputado César Pires. Requerimento
187/2017, de autoria da deputada Nina Melo. Requerimento 188/2017, de
autoria do deputado Stênio Rezende. Requerimento 189/2017, de autoria
do deputado Rafael Leitoa. Requerimento 189/2017, de autoria do deputado

Bira do Pindaré. Requerimento 192/2017, de autoria do deputado Junior
Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Cabo Campos, por 30 minutos com direitos a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Senhor
Presidente, logo em seguida, eu gostaria de falar pela Liderança do Bloco
Independente, por favor.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Após o
deputado Alexandre, pela Liderança.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Logo
depois do Grande Expediente, eu gostaria de pedir para falar pela liderança
do Bloco Independente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – E após o
deputado Alexandre, pela Liderança da Oposição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A Mesa está registrada.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Senhoras e senhores, o mais cordial bom dia. Antes de qualquer
coisa, quero dizer a todos os nossos irmãos parlamentares que nós não
vamos usar os 30 minutos do Grande Expediente. O meu pronunciamento
será mais breve. Queridos, o meu nome já diz de onde eu venho. Eu sou o
Cabo Campos. Cabo que é da nossa querida Polícia Militar do Maranhão,
e temos aí uma luta que já está durando quatro anos, deputado Bira do
Pindaré. Desde 2013 que nós começamos uma luta em favor dos excedentes,
deputado Vinicius Louro, da Polícia Militar do Maranhão que me
procuraram para que nós pudéssemos intermediar junto à Secretaria do
Governo do Estado e ao Governo do Estado a possibilidade de convocá-
los para fazer o Curso de Formação de Soldados. Fizemos ali manifestações
públicas, fizemos atos públicos, reunião com o Secretariado, OAB,
Ministério Público. Lembro que a primeira reunião, deputado Roberto
Costa, foi no salão de minha esposa, no Angelim, onde aqueles bravos
jovens, Senhor Presidente, queriam unicamente ter o direito de serem
soldados da Polícia Militar do Maranhão. Ano passado, formaram cerca
de1.500 novos homens e mulheres na corporação, e agora o governador
nomeia 1.196 novos policiais militares e 27 bombeiros militares. Eu estou
me sentindo realizado, não estou dizendo aqui, senhores, que a luta foi
uma luta exclusiva do Deputado Cabo Campos. Não! Mas ainda como
cabo da Polícia esta luta começou, eles viram em nós logo depois do
movimento, em 2011, uma liderança, uma referência que pudesse ajudá-
los e assim fomos para frente. Lembro que aqui, no Multicenter Sebrae, na
Convenção do Partido Progressista ao qual fazia parte, convoquei uma
comissão de excedentes para se fazer presentes e ali entregamos, Deputados,
um documento ao Flávio Dino, hoje o atual Governador, esse ato foi na
nossa convenção para que ele pudesse prorrogar o concurso público. Ele
imediatamente assinou e disse que ia prorrogar, não só disse isso, mas
disse também que ia chamar os excedentes. No ato, quando o nosso
Governador assumiu no Palácio dos Leões, naquele discurso maravilhoso,
inflamado, ele disse: “Vou convocar os excedentes”. Houve muita euforia
e ali nós ficamos muitos gratos ao Governador naquele ato. Quero aqui
dizer a todos os excedentes, parabéns! Pode ser até, Deputado Bira do
Pindaré, que possa ter uma outra barra que seja tão boa quanto esses
meninos que aí entraram. E o que é barra? Meus irmãos ali da segurança
pública sabem o que é isso, barra é o ano que o policial militar ou o
bombeiro miliar entrou, eu sou barra 92, acredito que seja a melhor barra da
polícia. Há controvérsias? Há! Acredito que seja maior barra da polícia,
mas esses meninos podem não ser a melhor barra, Deputado Roberto
Costa, mas, com certeza, com certeza, é a barra que mais lutou, Deputado
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Rafael Leitoa, para estar na corporação. Concedo um aparte ao Deputado
Bira do Pindaré, por favor.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Deputado Cabo Campos, eu quero cumprimentar Vossa Excelência porque
de fato sou testemunha da luta de Vossa Excelência, desde o dia em que a
gente se encontrou lá na Fialho, eu fazendo campanha, pedindo votos para
deputado estadual, na minha primeira eleição de 2010 e Vossa Excelência
patrulhando a região da Fialho, me lembro muito bem que Vossa Excelência
interrompeu a minha caminhada, fardado, para me pedir o apoio à luta da
categoria, caso fosse eleito deputado estadual do Maranhão e eu assumi o
meu compromisso naquele dia perante Vossa Excelência e os colegas que
estavam no batente e acompanhei essa luta ao tempo todo e posso certificar
de que o que Vossa Excelência fala é verdadeiro, acompanhei a luta dos
policiais, desde o início, dando apoio, estendendo a mão, sendo solidário
nos momentos, inclusive mais difíceis que categoria enfrentou aqui no
Estado do Maranhão e compartilho do sentimento de Vossa Excelência
que, de fato, ontem a nomeação desses policiais tem um sabor de conquista
para todos nós. Para nós que acompanhamos a luta  dos policiais para a
categoria, sobretudo, que se fortalece, que passa a ter o maior  contingente
policial  da história do Maranhão. Mas, sobretudo, para a sociedade,  que
está  carente do trabalho dos policiais  e dessa tropa tão querida da Polícia
Militar do  Estado do Maranhão. Precisa... Sabemos que a segurança
pública é um problema gravíssimo, não só do Maranhão, mas do Brasil. E
se não fosse o trabalho da Polícia, o trabalho que esta categoria  honrosa
faz, eu  não sei o que seria da gente. Portanto eu estendo mais uma vez  a
minha solidariedade  e, sobretudo, a minha alegria  de compartilhar desse
mesmo sentimento que V. Ex.ª agora expressa  nessa tribuna. De fato a
nomeação ontem dos policiais pelo Governador do Maranhão  dos
excedentes é uma conquista  de todos nós. Parabéns a V. Ex.ª, parabéns à
categoria  dos policiais militares, parabéns  aos excedentes e a todos que
acreditaram nessa luta. Eu sei que nem todos  conseguiram, a verdade é
essa, nem todos conseguiram. Eu encontrei  vários  que lamentam não ter
conseguido, problemas na justiça,  etc. Mas  são mais de mil policiais, mais
de mil e duzentos  policiais e bombeiros  que estão assumindo, a partir
desse momento,  graças a esse esforço gigantesco do Governo do Estado.
E com acréscimo  de que nós teremos concurso  público. Portanto um
novo concurso já foi anunciado, portanto, a Polícia vai continuar sendo
fortalecida  no Estado do Maranhão. Parabéns a V. Ex.ª que é uma grande
liderança  dos policias do Estado  do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Deputado Bira
do Pindaré,  muito obrigado pelo seu aparte. Eu quero dizer que me
engrandece, engrandece a corporação.  E eu lembro aquele fato que o V. Ex.ª
ficou até com medo, um negão deste tamanho chegando fardado lhe
abordando no meio da rua. E eu disse “eu quero que o senhor lute pelos
policiai”. V. Ex.ª esteve conosco no movimento de 2010, 2011 e 2014, em
ambos os movimentos. Inclusive a tropa me deu o título de cabo da
polícia. Muito obrigado, parabéns. É de fato o maior efetivo já conquistado
na história da Polícia Militar do Maranhão, ultrapassa os dez mil. Nós
sempre reclamávamos, senhores, da relação efetivo da Polícia Militar e
número de habitantes, porque a ONU prevê que seja um Policial para cada
250 habitantes. Isso vai ser em longo prazo, para que nós possamos
chegar a isso. Mas melhora muito com a convocação desses. Com a palavra,
o Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Deputado Cabo Campos, logo em seguida, se V. Ex.ª me permitir, eu
ficarei muito grato em apartear o discurso de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Cabo Campos, eu também fico feliz, acho que como o povo do
Maranhão de forma geral, em relação à entrada desses novos policiais,
porque foi um concurso até do governo passado, mas que tinha um luta da
qual eu também participei, escutando os excedentes, pela sua nomeação.
Como eu disse, eu acho que não era uma luta dos excedentes, mas uma luta

pelo povo do Maranhão, pela necessidade que nós tínhamos historicamente
do reforço do sistema de segurança através do número de policiais. E esses
avanços, eu gostaria de dar o crédito a V. Ex.ª pela sua luta, pelo seu
empenho. E eu que lhe conheci em lados opostos. Eu de um lado, inclusive
naquela grande paralisação que houve das policias no Maranhão, e V. Ex.ª
sendo um dos grandes líderes daquele movimento. Eu não me esqueço da
nossa chegada lá para tentar um acordo lá na Câmara Municipal. Ali já
demonstrava exatamente que o movimento estava organizado e que tinha
a sua participação direta no fortalecimento desse movimento. E essa
conquista, como eu disse hoje, se torna fundamental, se torna importante,
mas precisamos dar o crédito também à sua pessoa, por tudo aquilo que V.
Exa já passou dentro desses movimentos, pela perseguição que já existiu,
pelas questões que ocorreram dentro dessa mobilização e até hoje não
como deputados, mas também como cabo de polícia V. Ex.ª já estava à
frente dessa luta. E hoje como deputado, para mim V. Ex.ª é o legítimo
representante da luta da Polícia Militar, dos policiais militares do Maranhão.
E se essa nomeação agora foi conquistada, quero lhe dizer que eu enxergo
também V. Ex.ª o grande líder também dessa conquista por todo o trabalho
que V. Ex.ª sempre empenhou, por toda a luta dedicada ao fortalecimento
da Polícia Militar. Então, claro, fico feliz pelas nomeações, acho que o
povo do Maranhão também fica feliz porque sabe que é um reforço na
segurança, mas fico mais feliz ainda de ver aquele Cabo Campos, lá na
Câmara Municipal, naquela luta que houve, à frente daquela luta e hoje
como deputado conseguindo também essa conquista.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deputado
Roberto Costa, me engrandece muito suas palavras. E a Polícia militar do
Maranhão agradece, já que sou representante nesta Casa da Polícia Militar
e quero agradecer pelas palavras. A briosa Polícia Militar do Maranhão se
engrandece com suas palavras. E lembro-me da sua chegada realmente lá à
Câmara Municipal, onde V. Exa chegava com o acordo feito com o governo,
infelizmente aquele acordo não foi cumprido, mas hoje o governador Flávio
Dino, aquela reivindicação de escalonamento vertical que tínhamos naquela
época, hoje o governador Flávio Dino cumpre. E vou lembrar para aqueles
que não sabem o que é um escalonamento, V. Ex.ª sabe muito bem disso,
que o soldado da Polícia Militar ganhava 24% do valor do coronel. Em
1991 ou 1992, se não me falha a memória, caiu para 19%, daí começou
toda uma luta para que voltasse a 24%. Inclusive até questões jurídicas
tiveram. E ano que vem o soldado vai ganhar 26,5% do valor do coronel,
ultrapassando o escalonamento vertical pedido naquela greve, no
movimento de 2014. Eu quero agradecer a V. Exa, porque apesar de estarmos
em lados opostos naquele momento, mas V. Exa foi muito fundamental
nisso, porque chamou a negociação. Foi um ato de coragem, porque estar
negociando em um período tranquilo é ótimo, mas em um período de crise
precisa de coragem. Quero parabenizá-lo. Quero ceder um aparte ao meu
irmão deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (aparte)
– Deputado Cabo Campos, indiscutivelmente V. Exa é, para mim, o
deputado que melhor representa a Polícia Militar nesta Casa, sobretudo
pela história que V. Exa tem vivendo no dia a dia como soldado, como cabo.
Sabe dos dias de luz, mas também sabe das noites de escuridão que um
militar vive no seu dia a dia trabalhando, contribuindo para a segurança da
nossa sociedade. Por isso V. Exa ao abordar essa temática é de fato merecedor
do nosso reconhecimento e do nosso elogio. Quero destacar que de fato foi
uma decisão importante a adesão do governador em nomear os excedentes
do concurso público realizado pelo governo anterior. Inclusive eu concordo
com o deputado Bira do Pindaré quando registrou que esta é uma conquista
de todos nós. De fato, é sim uma conquista de todos nós, pois este
concurso teve que ser aprovado por esta Casa, e eu tenho a satisfação em
dizer que, quando da votação da aprovação deste projeto de autorização
do concurso público, eu votei a favor, por isso, de fato, todos nós aqui
estamos muito felizes por esta iniciativa do governador. Quero, dessa
forma, parabenizá-lo, mas também quero fazer uma pergunta, ainda
considerando que Vossa Excelência é quem melhor representa esta luta da
Polícia Militar nesta Casa: como anda aquela proposta que, na verdade, foi
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um compromisso que o governador do Estado fez quando ainda era
candidato em relação á proposta da PEC 300 aqui no estado do Maranhão?
A PEC 300, na verdade, é uma proposta que tem esta numeração por conta
da Câmara Federal, mas que foi muito discutida e muito falada, e terminou
ficando como uma marca, uma referência, de maneira que, quando nós
falamos de uma PEC que busca equiparar os salários dos policiais militares
aqui no Maranhão ao salário do policial militar lá em Brasília, nós
denominamos esta causa como a PEC estadual 300. Então, eu gostaria de
saber de Vossa Excelência, considerando que este foi um compromisso do
governador quando candidato. Nós já estamos na metade do terceiro ano
desta legislatura, e eu gostaria de saber se V. Exª. tem alguma informação
sobre este compromisso que, até o presente momento, o governador não
cumpriu com a Polícia Militar.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deputado
Alexandre Almeida, muito obrigado primeiro pelas palavras entusiásticas
que V. Exª. nos colocou. Obrigado realmente por ter votado a favor do
concurso público de 2012. Eu quero agradecer por V. Ex.ª ser um irmão
parlamentar que nós temos aqui, pela sabedoria e também por sua
experiência aqui na Casa. Com relação à PEC 300 estadual, queridos, a
PEC 300 estadual inicialmente se tratava daquilo que o senhor falou, ou
seja, a equiparação salarial com Brasília, uma das coisas que os congressistas
da época fizeram para esfriar o movimento. Nós, neste País de dimensões
continentais, toda semana, de 15 em 15 dias, estamos indo lá, mas foi
deixando para a outra semana e foi esfriando. A nossa bancada, a famosa
bancada da bala, ao ver que os Estados não teriam condições de fazer com
que o salário, que na época era de sete mil reais, fosse equiparado, a
sugestão foi de que ficasse na metade, isto é, no valor de três mil e
quinhentos reais, o qual será alcançado do ano que vem. O soldado da
Polícia Militar do Maranhão vai chegar ao salário de 3.556 reais no ano que
vem. Vamos nos conformar somente com isso? Não.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Vossa
Ex.ª ainda me permite um segundo aparte?

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Pois não. Mas
eu quero também fazer um adendo a sua palavra, que eu creio que o senhor
também já tenha assinado, assim como eu assinei, o requerimento do
nosso deputado Souza Neto que pede a PEC 300 estadual aqui, que nós
deputados estaduais  podemos fazer alguma coisa. Eu assinei, o senhor já
assinou, Deputado Alexandre Almeida? O senhor já assinou, e nós temos
que fazer outra frente aqui para que isso aconteça. Mas eu quero dizer ao
Deputado Sousa Neto  também isso.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Queria depois fazer
um aparte, meu querido.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – O aparte já está
concedido. Mas é isso, irmão, o valor da PEC 300, aqueles que
acompanharam desde o início que chegou acordo de cavalheiros que os
Estados do Brasil não conseguiriam chegar àquele valor, o Maranhão chegará
o ano que vem.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (aparte)
- Mas uma pergunta enquanto o Deputado Sousa Neto se organiza para
falar. O compromisso que o Governador atual quando candidato fez com
a Polícia Militar foi em aprovar uma proposta garantindo a metade de que
Brasília ganha ou de fato foi aprovar uma proposta equiparando? Essa é a
primeira pergunta. A segunda pergunta é: Será se Brasília no próximo ano
só vai receber sete mil e alguma coisa? Será se Brasília também já não estará
com outro valor e por isso a metade aqui no Maranhão deveria ser outro
valor?  São duas perguntas e eu gostaria que V. Exa. pudesse me responder.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Eu vou ceder
logo o aparte, Deputado Sousa Neto, e já respondo ao senhor. Deputado
Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Meu nobre
Deputado Cabo Campos, a quem tenho a honra de conviver, parabéns
pelo seu pronunciamento hoje aqui usando o Grande Expediente, disse
que ia falar dez minutos, já se passaram vinte e ainda tem muita coisa para
falar, para dizer da gratidão, Deputado Cabo Campos, do convívio com V.
Exa., principalmente na Comissão de Segurança, onde eu tenho aprendido
a cada dia mais pela experiência que V. Exa. tem, que é de trazer e sair de
dentro de uma viatura da Polícia Militar e estar subindo à tribuna para
discursar como deputado, isso é muito orgulhoso e é honroso. Então, V.
Exa. traz assuntos muito pertinentes e muitas vezes eu vou falar isso aqui
que V. Exa. está escutando de um parlamentar que faz parte da Comissão
de Segurança, é injustiçado, V. Exa. sabe do que eu estou falando. Mas eu
quero lhe dizer que V. Exa. tem feito um trabalho brilhante, esperamos
mais ainda porque ainda tem muito a avançar, a categoria ainda tem muito
a avançar, ainda têm muitos pedidos que caem sobre as suas costas, mas eu
tenho certeza de que o senhor vai conseguir galgar e resolver, pelo menos
em parte, essa problemática muito grande, que é a questão da segurança
pública. V. Exa. tem feito o papel aqui realmente de um policial no plenário.
Parabéns. Continue nesta luta que será reconhecido como todos os policiais
estão reconhecendo. Parabéns, deputado!

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deputado Sousa
Neto, eu tenho o maior prazer de tê-lo na Comissão de Segurança, uma
pessoa aguerrida como o senhor, que tem nos ajudado muito. Parabéns! Eu
quero agradecer, eu tenho aqui nobres companheiros como o senhor, Júnior
Verde, Levi Pontes, o Deputado Wellington não faz parte da comissão,
mas nos ajuda muito nesse ínterim, eu quero agradecer. Eu quero responder
ao Deputado Alexandre Almeida, primeiramente, o seguinte: Se depender
deste irmão que vos fala eu queria... 20 mil reais é pouco para o policial
militar, é pouco, porque o policial militar ele é padre, ele é pastor, ele é
psicólogo, ele faz parto, ele faz união de casais, separação de casais e
arrisca a vida. Nós temos o PROERD, onde policiais, de maneira voluntária,
no seu dia de folga, vão dar palestras nas escolas. Nós temos bombeiros
que, da mesma forma, o fazem como bombeiro mirim. Então R$ 20 mil
ainda é pouco para essa categoria maravilhosa. Mas respondendo a pergunta
do meu amado, eu não sei quanto vai ficar o salário de Brasília ano que vem,
mas eu sei dizer que nós temos aproximado ao da medida PEC-300. E o
que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um belo trabalho e
papel nesta Casa, assinando o requerimento de Sousa Neto, fazendo a
intermediação junto ao Governo do Estado. Eu tenho feito isso, mas eu
quero além da PEC-300, que ainda não chegou, eu quero falar também de
algumas outras vantagens, já que fui provocado. Nós tivemos nos últimos
dois anos a maior promoção feita na corporação Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros. Nós temos aqui o tenente Paulo Sérgio, que é um grande amigo
meu, que no inicio do ano de 2016 estava como 1º sargento, na metade do
ano estava, como subtenente e, no final do ano, 2º tenente. E quanto é
importante nós termos essas promoções. Há duas semanas formamos
agora o CHO da Polícia Militar, o curso de habilitação de oficiais, para o
quadro administrativo, onde tem o nosso querido sargento Alberto de lá de
Imperatriz R. Lopes, estrela dentre outros que se formaram. Nós temos
essa questão da progressão vertical, que eu acabei de falar para os senhores,
e nós vamos ter a nossa LOB. Vamos ter, sim, a nossa LOB, mas o assunto
pertinente que eu quero falar para os meus irmãos é com relação aos
nossos excedentes sub judice e essa grande vitória que nós tivemos. Quero
dizer que nós fizemos uma Indicação para que o Governador nomeasse
com mais brevidade esses 1.196 homens e mulheres, mais 27 do Corpo de
Bombeiros. E o Governador atendeu essa nossa Indicação. Eu quero
agradecer ao nosso Governador por isso, pois é uma vitória também deste
parlamento. Também fizemos e estamos com uma Indicação para que no
próximo concurso público não haja, Deputado Alexandre Almeida, os
mesmos erros que houve no concurso público passado, em que o edital
dizia que aquele que fizesse 24 pontos estaria classificado, por isso que os
excedentes ganharam essa causa na justiça, para nós tratarmos da questão
da altura, da idade. Vamos chamar aqui a Secretaria de Segurança Pública
para que nós possamos discutir o próximo concurso público. Dizer da



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2017 17
satisfação de ter participado da maioria das formaturas feitas em nossos
quarteis. Eu disse que ia usar apenas 10 minutos, mas um tema tão brilhante
como esse motivou os demais parlamentares a participarem. E eu quero a
agradecer a todos. Dizer à briosa Polícia Militar do Maranhão avante!
Unidos somos fortes! Deus vai continuar nos abençoando e vamos em
frente. Perdão, Deputado Alexandre Almeida. Não vai ser R$ 3.559,00 vai
ser R$ 4.559,00 que o soldado vai ganhar. Este ano, no mês de maio, o
soldado chegará a R$ 4.019,00.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Lá em
Brasília, como é que está em Brasília?

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Deve estar R$
7.800,00 por aí, ou R$ 8.000,00, eu não sei. Então é R$ 4.556,00. Eu me
enganei. Não será R$ 3.556,00 mas será R$ 4.556,00 então 26,5% do valor
do coronel, ultrapassando o escalonamento vertical. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Pelo Bloco Parlamentar Independente o deputado
Alexandre Almeida, por cinco minutos sem apartes. E logo após, a deputada
Andréa Murad.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que acompanham
esta sessão pelo Sistema de Comunicação da Assembleia. Hoje eu quero
me dirigir à população de Balsas, à população que vive, como em todo o
Maranhão, uma situação de insegurança e a cada dia aumentando, de maneira
que de manhã o balsense não sabe se pode sair com a certeza de que vai
voltar. O comerciante não tem a garantia que não vai, mais uma vez, ser
vítima de um roubo, de um furto. De fato Balsas vive como em praticamente
todos os municípios do Maranhão, uma situação de criminalidade
aumentando a cada dia. E diante dessa situação, eu como deputado estadual
também eleito por este município, com a votação de eleitores de Balsas me
sentido na obrigação de fazer alguma coisa concretamente para diminuir
essa insegurança em nosso município de Balsas, eu destinei uma Emenda
no valor de R$ 500 mil para a implantação de um sistema de
videomonitoramento de maneira que esse sistema consistirá em implantar
câmeras nas principais ruas, nas principais avenidas de Balsas. E dentro
do Batalhão da Polícia Militar de Balsas ter um Centro de Acompanhamento
Instantâneo em tudo que está acontecendo nessas ruas em que o sistema
irá ser implantado. Esse recurso já está no orçamento da Polícia Militar do
nosso Estado e por essa razão a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança
Pública já tem condições de fazer o projeto e logo em seguida executar a
licitação para, por fim, contratar uma empresa para implantar esse sistema,
que não tenho dúvidas vai melhorar significativamente o trabalho da Polícia
Militar em Balsas, no trabalho ostensivo, no trabalho de enfrentamento a
criminalidade no município de Balsas, como também vai auxiliar a Polícia
Civil nesse processo de Polícia Judiciária, no processo de investigação dos
crimes praticados. Desta forma, eu entrego ao Governo do Estado do
Maranhão, eu entrego ao secretário de Segurança Pública, ao comandante
geral da Polícia Militar a missão de executar esse recurso que esta Casa,
que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovou ainda no
final do ano passado, de maneira que neste Orçamento de 2017 esse
recurso já está garantido. Trata-se de uma emenda de minha autoria,
exatamente na cota a que cada um de nós, deputados, temos direito de
alocar da forma que nós entendermos interessante. Eu entendi que Balsas
merece um sistema de videomonitoramento e por essa razão eu destinei
das minhas emendas individuais o valor de 500 mil reais. Por isso, eu aqui
presto contas do mandato de deputado estadual que, como já disse, Balsas
também contribuiu com a minha eleição. Por fim, Senhor Presidente, eu
quero parabenizar o senador Roberto Rocha que teve uma iniciativa ímpar,
única, em descentralizar o seu mandato aqui no estado do Maranhão.
Como todos sabem, o senador Roberto Rocha já tem um escritório
parlamentar aqui em São Luís. Preocupado em se aproximar mais ainda da
população maranhense, preocupado em colocar o seu mandato de senador

mais próximo dos maranhenses, tomou uma decisão de descentralizar a
sua estrutura, o seu gabinete e desta forma estará, no dia 06 de abril, ou
seja, ainda nesta semana, em Imperatriz, inaugurando mais um escritório
parlamentar para dessa forma estar mais perto, mais próximo das demandas
da população tocantina. Ganha o Maranhão indiscutivelmente, pois terá
um senador com esta visão de poder e de estar próximo da população
maranhense no exercício do seu mandato, bem representando a população
maranhense, bem colhendo as demandas da população em Brasília, dando
vazão a estas demandas que acontecem e que chegam até o senador Roberto
Rocha. Por isso parabéns ao senador Roberto Rocha. Eu fico muito feliz
de ter sido convidado, inclusive, no dia 06 de abril, às 20 horas, Imperatriz
estará conhecendo uma estrutura que, como já disse, vai aproximar mais
ainda o mandato de senador, que é um mandato muito importante. Os
Estados têm a oportunidade, todos nós sabemos que cada estado tem o
direito de ter três senadores, de maneira que em uma eleição você elege dois
terços da bancada do Senado, e em outra eleição você elege um terço,
concluindo assim sempre três senadores defendendo o Estado, defendendo
os interesses do nosso Estado lá no Senado Federal, que é a Câmara Alta é
lá onde nós temos a oportunidade de ter decisões que de fato impactam o
dia a dia do país. Recentemente, o Senador Roberto Rocha conseguiu
incluir o Estado do Maranhão dentro da circunscrição de maneira que o
Banco da Amazônia também poderá fazer financiamentos às atividades
produtivas, aqui em nosso Estado. Indiscutivelmente, o Senador Roberto
Rocha cumprindo com esse papel, estará permitindo aos produtores, aos
empresários, àqueles empreendedores condições de acessar um crédito
mais barato, menos burocrático e dessa forma estimular o desenvolvimento
em nosso Estado. Também sabemos da luta que o Senador Roberto Rocha
tem no sentido de criar uma zona de exportação, aqui em São Luís, é outra
saída também que vai estimular significativamente a economia, não apenas
da Ilha de São Luís, mas de todo nosso Estado. Nós sabemos que o
Maranhão ainda exporta matéria-prima de minério que se fosse agregado o
valor a este minério nós teríamos uma economia muito mais pujante,
muito mais fortalecida, agregando valor a essas matérias- primas que Deus
nos concedeu, pois são recursos naturais, minerais que têm contribuído no
dia a dia para o desenvolvimento do nosso Estado. Concluo então, Senhor
Presidente, a minha participação, aqui no Tempo da Liderança do Bloco
Independente, fazendo então esse destaque e eu quero então aproveitar e
socializar o convite do Senador Roberto Rocha que seguramente já chegou
em todos os deputados estaduais, aqui da nossa Casa, para que eles se
façam presentes neste momento importante, não apenas para a Região
Tocantina, não apenas para Imperatriz, mas indiscutivelmente para a nova
política do nosso Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputada Andréa, pelo Bloco ou Liderança?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente em exercício, Deputado Ricardo Rios,
senhoras e senhores deputados, agradecer a colaboração do meu colega e
amigo, Deputado Alexandre Almeida, Deputado Cabo Campos, Deputado
Sousa Neto, Deputado Vinícius, galeria, imprensa. Realmente, hoje eu não
podia deixar de me pronunciar, Deputado Vinícius Louro, sobre dois
assuntos de extrema importância. O primeiro deles, sobre ontem que
vieram aqui alguns deputados falar, Deputado Sousa Neto, sobre uma
grande obra do Governador Flávio Dino, Deputado Alexandre Almeida,
que foi inaugurar o Centro Especializado de Reabilitação no Olho d’Água.
Pasmem! Ele inaugurou algo que já havia sido inaugurado. Uma obra do ex-
secretário Ricardo Murad. O quê que ele faz além disso? Nada. Como eu
sempre digo aqui nesta tribuna, ele só inaugura obras dos outros e inaugurou
como se fosse obra dele, Deputado Alexandre Almeida. Inaugurou o centro.
E V. Ex.ª precisa ver deputados subindo nessa tribuna para elogiar algo
como se ele tivesse feito grande coisa. Quando, na realidade, todo o centro
foi desenvolvido e feito, levantado do chão pelo ex-secretário Ricardo
Murad. E quando eu digo levantado do chão, o funcionamento dele todo
começou com o ex-secretário Ricardo Murad. E ele inaugurou dizendo que
agora ele dividiu, Deputado Sousa Neto, lá em cabines dizendo que era
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para os autistas. Ao invés de ele pegar e construir um centro só para
autistas, que já são no Maranhão um número em quantidade já bem grande
e que a demanda é grande, ele pega o centro e diz que está inaugurando um
centro para os autistas. Divide em cabines, bota a logo do Governo.
“Inaugurei aqui a obra”. E aí têm bobinhos nessa Assembleia que sobem na
tribuna para falar isso. Quando eu digo da desinformação deste Governo,
por isso que eu digo que nem o Governo e menos ainda deputados da base
do Governo sabem o que receberam. O Governador Flávio Dino não sabe
tudo que recebeu. Ele não sabe tudo que recebeu e ele não sabe a grandeza
do Programa Saúde é Vida. Então eu não podia deixar de falar, de deixar
registrado que Flávio Dino inaugurou um centro que Ricardo Murad
inaugurou em dezembro de 2014, para atender pessoas com pós-operatório
de joelho, práticas integrativas como alongamento, academia, acupuntura,
pilates, danças, tai chi chuan, hidroginástica e natação, algo que não tinha
no Estado. Lá tinha fonoaudiologia, nutrição, psicologia, educação física,
psicopedagogia. Tudo que há de mais moderno na área de reabilitação foi
idealizado, criado, inaugurado pelo ex-secretário de saúde Ricardo Murad,
quer deputados do governo queiram, quer não! Quem fez foi o ex-secretário
Ricardo Murad. O Flávio Dino chega agora e bota lá logo do governo dele
e vêm deputados que não sabem realmente o que governo passado fez, o
que o ex-secretário fez, ficar falando abobrinha. Outro assunto muito
importante é sobre a nota da SINPOL que lançou a campanha de valorização.
É algo chocante, o Deputado Sousa Neto é da área, o Deputado Cabo
Campos, que defende muito a segurança pública. Eu não sei, eu queria,
inclusive, deixar registrado nos Anais da Casa, não vai dar tempo de eu ler
toda a nota. Mas vou ler, Deputado Ricardo Rios, porque talvez a nota
fale mais até que só eu falando todos os dias. A nota diz que as delegacias
do Maranhão são chiqueiro. Os próprios policiais chamam as delegacias
de chiqueiro. Não sou eu que estou falando mais. Então um dos pontos da
nota. Um dos pontos não. Polícia Civil: valorizar é preciso. Governo da
propaganda, da mídia, da ilusão: sentado sobre o caos, mas sorrindo
para as câmeras; fingindo uma realidade que só existe no imaginário de
quem se deixa iludir pelas milionárias propagandas, que só visam
promover quem sonha se manter no exercício do poder. Embaladas por
soluções paliativas, as propagandas da gestão estadual, com suas novas
viaturas mostradas à exaustão, ou mesmo com suas formaturas de novos,
mas insuficientes, pelotões, querem fazer crer que o Governo do Estado
está preocupado com a segurança e que tem nesta uma de suas prioridades.
História contada, falácia revelada! O que tais propagandas ignoram é
que já não estamos mais na era da informação controlada, quando tudo
se contava e nada se contestava. Aliás, inconteste é a cruel realidade que
hoje embala o falido sistema de Segurança Pública do Estado, qual seja,
uma Polícia Civil esquecida e abandonada, cujo desprestígio nenhuma
propaganda consegue esconder. Criada há mais de 200 anos com a
nobre missão de tutelar a dignidade e os direitos do cidadão, a própria
Polícia Civil vive hoje sem dignidade e sem direitos. Em meio a um
cenário de guerra, onde a criminalidade se impõe como uma força paralela
ao Estado, criando normas e causando terror, a Polícia Civil trabalha em
meio ao caos, onde a falta de estrutura e de efetivo salta aos olhos até dos
mais desatentos. Delegacias que mais parecem chiqueiros; custódia ilegal
de presos nas unidades policiais do interior; inexistência de programas
de educação e treinamento continuados para seus profissionais;
administrativos emprestados de prefeituras, trabalhando na
clandestinidade da justiça trabalhista e, muitas vezes, em desvios de funções
tolerados por todos; inexistência de um plano de remoção, facilitando os
abusos de autoridade e assédios morais praticados por “chefes” mediatos
e imediatos; escalas de serviços ilegais e desumanas como forma de
solucionar um problema gerado pela crítica falta de efetivo; gestão
engessada e marcada pela exclusão da maioria em detrimento da
manutenção do poder de uns poucos; abominável política salarial que
privilegia um único cargo, relegando todos os demais ao limbo do
esquecimento. Assim é a Polícia Civil do Estado do Maranhão. E é por
isso que hoje, dando início às comemorações do Dia do Policial Civil,
celebrado no dia 21 de abril, estamos lançando a campanha ”POLÍCIA
CIVIL: VALORIZAR É PRECISO!”. Somos a Polícia Civil do Maranhão
e queremos honrar nossa missão, dando à população o atendimento que

ela de fato merece, mas isto só será possível, em sua plenitude, quando de
fato formos vistos e valorizados, e não apenas lembrados como meros
coadjuvantes no fictício mundo da publicidade.  Que esta nota seja inclusa
nos Anais da Casa. O Sindicato que o governador Flávio Dino sempre
defendia quando era advogado, o sindicato que sempre o apoiou para ser
governador, que tinha sua confiança, hoje são desprezados pelo governo.
É a própria polícia escancarando a verdade sobre a péssima política de
segurança implementada pelo desastroso Governo de Flávio Dino. Aliás,
como eu já disse ontem, em que área esse governo presta?! Educação um
caos, saúde um caos, segurança um caos. É um governo da propaganda, é
um governo da mentira, é um governo da falácia, é um governo que não
presta. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Sem quórum para continuar a sessão, declaro encerrada.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Júnior Verde, Léo
Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim,
Roberto Costa, Sérgio Vieira, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio.
Ausentes: Andréa Murad, Antônio Pereira, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar
de Maranhãozinho, Nina Melo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende e Wellington do Curso. O Presidente em exercício, Deputado
Othelino Neto declarou aberta a Sessão determinando a leitura do texto
bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
expediente encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados: Bira do Pindaré, César Pires, Othelino Neto, Cabo Campos,
Sérgio Vieira, Doutor Levi Pontes, Júnior Verde e Eduardo Braide. Esgotado
o tempo destinado ao Pequeno Expediente o Presidente informou que a
inscrição dos Deputados Alexandre Almeida e Raimundo Cutrim foram
transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria
constante na mesma, que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária.
Na forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 178/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, 180 e 181/2017, de autoria da
Deputada Valéria Macêdo e 182/2017, de autoria da Deputada Nina Melo.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Alexandre Almeida
falando pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente. O Deputado
Cabo Campos falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Pelo
Partido Verde ouviu-se o Deputado Edilázio Júnior. As demais agremiações
declinaram de usar o tempo que lhes foi destinado. 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, 04 de abril de 2017.

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 011 /2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 814 /2017

Dispõe sobre a extinção e criação de Cargos
Comissionados no Quadro de Pessoal Temporário
da Creche da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º- Ficam extintos 26 Cargos Comissionados do Quadro de
Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão na
forma do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º - Ficam criados com base no art. 31, inciso III, da
Constituição do Estado do Maranhão, 26 Cargos Comissionados no Quadro
de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa, para exercício na Creche
da Assembleia Legislativa, conforme o disposto no Anexo II.

Parágrafo Único. Os cargos de que trata o caput desse artigo,
passam a ser parte integrante da estrutura de cargos da “Creche Sementinha”
especificada no Anexo da Resolução Legislativa nº 315/93 de 14 de
dezembro de 1993.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Resolução
correrão à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 4º- Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de abril de 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado RICARDO RIOS -
Primeiro Secretário. Deputada NINA MELO - Segunda Secretária, em
exercício

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

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 04 DO MÊS DE ABRIL, DO
ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTESA OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI PONTES – PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO

PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 043/2017 – INSTITUI a “Semana Estadual

do Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética”, e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 044/2017 – INSTITUI a “Semana Estadual

do Rim, do Combate à Insuficiência Renal Crônica e do Paciente
Transplantado”, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 045/2017 – DISPÕE sobre a instalação de

fraldários para uso de pessoas com necessidades especiais e idosas.
AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 046/2017 – DISPÕE sobre a inclusão de

quadras poliesportivas nos projetos de construção de escolas públicas no
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 047/2017 – CRIA o Cadastro para Bloqueio

do Recebimento de Ligações de Telemarketing, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado OTHELINO  NETO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 011/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 232/2016, ACRESCENTA o inciso VII
ao art. 14 da Lei nº 8.149, de 15 de junho de 2004, que DISPÕE sobre a
Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento
Integrado de Recursos Hídricos, e dá outras providências, de iniciativa  do
Senhor Deputado ANTÔNIO PEREIRA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 04 de Abril de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE  TRABALHO,
REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2017,
ÀS  10 HORAS E 45 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI PONTES – PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA
CABO CAMPOS
FÁBIO BRAGA
GRAÇA PAZ
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EDSON ARAÚJO
ANDRÉA MURAD
RAFAEL  LEITOA (Suplente)
ALEXANDRE ALMEIRA (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 040/

2017 – (MENS. GOV. Nº 009/2017) – CRIA o Departamento de
Feminicídio, no âmbito da Estrutura Organizacional da Polícia Civil do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Administração

Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho; Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto
da Relatora.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 011/2017 – DISPÕE sobre a extinção e criação de Cargos Comissionados
no Quadro de Pessoal Temporário da Creche da  Assembléia  Legislativa e
dá outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 04 de Abril de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 069/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 018/2017, de
autoria do Senhor Deputado Sergio Frota, que obriga os postos estaduais
de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes
para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de
medicamento para sua retirada.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
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 PL estabelece
diretamente atribuições para órgãos do Poder Executivo.

Nesta linha, segue decisão do STF:

A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de
Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele
Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do
chefe do Poder Executivo estadual as leis que versem sobre a
organização administrativa do Estado, podendo a questão
referente à organização e funcionamento da administração
estadual, quando não importar aumento de despesa, ser
regulamentada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo
(...). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa da lei
ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento
em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-2007).

Ademais, quando lei de iniciativa parlamentar cria ou fornece
atribuições ao Poder Executivo ou seus órgãos demandando diretamente a
realização de despesa pública não prevista no orçamento para atendimento
de novos encargos, com ou sem indicação de sua fonte de cobertura inclusive
para os exercícios seguintes, ela também padece de inconstitucionalidade
por incompatibilidade com o art. 43, inciso III, da Constituição do Estado
do Maranhão, que reserva ao Chefe do Poder Executivo inciativa legislativa
sobre matéria orçamentária, conforme precedente do Supremo Tribunal
Federal (Lei nº 10.238/94, do Estado do Rio Grande do Sul).

Por fim, as restrições impostas ao exercício das competências
constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre elas dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado (Art.64, inciso
V, da Constituição Estadual), importam em contrariedade ao principio da
independência e harmonia entre os Poderes.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 018/

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 018/2017, nos
termos do voto do relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 078/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 004/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Wellington do Curso, que propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos”, manifestando extensa admiração pelos resultados obtidos
pelos judocas Ricardo Lizandro Costa da Silva e Domingos Freire, atletas
da Academia de Judô T2R e do Centro Desportivo Maranhense de Cegos
– CEDEMAC, no Grand Prix Internacional de Judô para Cegos, competição
realizada nos dias (11 e 12 de março/2017), no Centro de Treinamento
Paralímpico de São Paulo.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação
da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou
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protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção n.º
004/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 004/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 079/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 009/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Alexandre Almeida, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador
Cleones Carvalho Cunha.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, “o Desembargador Cleones Cunha é um magistrado que
construiu sua carreira jurídica com muita consistência. Já passou por
vários órgãos e poderes e, hoje, é Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão. 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”.

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 009/2017, 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 009/2017,
nos termos do voto do relator.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 080/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Júnior Verde, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, Izac Muniz Matos.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, ao longo de sua carreira tem se destacado pelos princípios
de ética, preocupação com os problemas que afligem os menos favorecidos
e, sobretudo, com seu comprometimento em manter a sociedade amparada,
tendo o mesmo recebido diversas condecorações ao reconhecimento do
trabalho exercido no cumprimento do dever e da defesa da sociedade.

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 010/2017, 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 010/2017,
nos termos do voto do relator.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 082/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 037/2017, de autoria do

Senhor Deputado Josimar do Maranhãozinho, que dispõe sobre a criação
da “Ouvidoria Penitenciária” no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Destaca-se que, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88 determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre criação, estruturação e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.
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A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático.

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do modelo
estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições para cada
Poder.

Com efeito, a matéria tratada no Projeto em análise refere-se às
atribuições e matéria eminentemente administrativa do Poder
Executivo pois visa criar um órgão dentro da estrutura  da Secretaria
de Administração Penitenciária, desta forma viola o art. 43, V, da
Constituição Estadual. Não podendo o Poder Legislativo criar ou alterar
estrutura dos órgãos de outro Poder.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Lei do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder Executivo.
Precedentes. 5. Ação julgada procedente.”

“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Lei Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo
Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de
órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5.
Precedentes. 6. Exigência de consignação de dotação
orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa
do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.”

“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar
o processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal.” ( o grifo é nosso)

Vale aqui ressaltar que o Poder Executivo do Estado do Maranhão
possui um Sistema de Ouvidorias denominado e-OUV onde o cidadão
pode ter acesso também por smartphones, tabletes e celulares e engloba
todos os órgãos da Administração Pública Estadual estando incluído a
SEAP.

Destaco, inclusive, que em 2016 a Secretária de Administração
Penitenciária teve um total de 101 demandas pelo Sistema de Ouvidorias,
conforme Relatório de Cumprimento da Política de Ouvidoria do Governo
do Maranhão, em anexo.

Nessa linha de raciocínio, além da proposição, em análise, violar o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva
de iniciativa adentrado na esfera administrativa do Poder Executivo,
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva, ela está
criando um órgão que já existe.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

037/2017 em face de sua inconstitucionalidade formal subjetiva haja vista
o Poder Legislativo não ter a iniciativa de criar ou alterar estrutura de
órgãos do Poder Executivo e também porque já existe o Sistema de
Ouvidoria.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 037/2017, nos termos do voto
do relator.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 083/2017

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

legalidade do Projeto de Lei nº 023/2017 de autoria do Senhor Deputado
Estadual Alexandre Almeida, que dispõe sobre o monitoramento de
apenados no âmbito do Estado do Maranhão.

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

A proposição em análise dispõe sobre o monitoramento eletrônico
de apenados no Estado do Maranhão, incidindo em matéria de direito
penitenciário (execução penal) tido como de competência concorrente
entre União, Estados e Distrito Federal, conforme art. 24, I, da Constituição
Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;

No âmbito federal existe a Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/
1984), a qual sofreu alterações pela Lei nº 12.258/2010, para tratar acerca
da utilização de equipamento de vigilância indireta pelo condenado, nos
casos em que especifica.

Inicialmente, a norma reformadora previu a possibilidade de saída
temporária por meio da utilização de equipamento de monitoração
eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução
(Art. 122, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais).

Ao fazer a análise da matéria, o Chefe do Poder Executivo Federal,
na fase de deliberação executiva do processo legislativo, vetou alguns
dispositivos da proposição que visava alterar a Lei de Execuções Penais
(citada acima), com as seguintes razões:

“A adoção do monitoramento eletrônico no regime aberto, nas
penas restritivas de direito, no livramento condicional e na
suspensão condicional da pena contraria a sistemática de
cumprimento de pena prevista no ordenamento jurídico
brasileiro e, com isso, a necessária individualização,
proporcionalidade e suficiência da execução penal. Ademais, o
projeto aumenta os custos com a execução penal sem auxiliar no
reajuste da população dos presídios, uma vez que não retira do
cárcere quem lá não deveria estar e não impede o ingresso de
quem não deva ser preso.”

Desta forma, fica demonstrado que o Estado pode legislar sobre
direito penitenciário, em suplementação à norma geral estabelecido pela
União Federal.
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Um ponto que merece destaque é o previsto no art. 2º do projeto,

ao prevê que a responsabilidade pela compra do equipamento eletrônico
fica a cargo do apenado.

Outras leis estaduais preveem a vigilância eletrônica de apenados,
porém a obrigação para a aquisição dos meios e tecnologias necessários
para implantação é do órgão penitenciário, a exemplo da Lei Paulista nº
12.906/2008 (art. 8º).

A Lei Carioca nº 5.530/2009, em seu art. 2º, considerando a nova
redação dada pela Lei nº 7.499/2016, determinou que o apenado poderá
optar por comprar sua tornozeleira, de acordo com os parâmetros legais,
salvo nos casos em que o apenado faça jus à gratuidade de justiça. Na
eventualidade de o Estado não dispor dos equipamentos de que trata o art.
2º, o Juízo da Execução Penal poderá deferir fundamentadamente sua
compra pelo apenado. Por fim, constou na norma carioca que “cessando a
necessidade de monitoração, faculta-se ao monitorado doar o equipamento
ao Estado”.

Ou seja, a proposição em análise apresenta-se mais rígida que as
duas outras normas estaduais citadas acima, posto que o apenado somente
terá o monitoramento eletrônico caso arque com os custos do equipamento,
não havendo nenhuma ressalva quanto à situação daqueles que não tenham
condições de custear a compra da tornezeleira. E ainda, obriga os apenados
que comprarem as suas tornozeleiras a doarem ao Poder Executivo, após
o cumprimento de sua pena, para que seja reutilizado para o monitoramento
de outro apenado.

Desta forma, para atender ao fundamento da República Federativa
do Brasil da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), bem como
para assegurar a garantia da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/
88), faz-se necessário modificar o projeto de lei em análise, conforme
Emenda Modificativa abaixo, para atender aos preceitos constitucionais:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 AO PL 023/2017

O art. 2º do Projeto de Lei nº 023/2017 passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 2º O rastreamento eletrônico será feito por meio de bracelete,
tornozeleira ou chip subcutâneo, conforme a disponibilidade do sistema
prisional, sendo que, de acordo com o art. 1º desta Lei, poderá o apenado
optar pela compra de sua tornozeleira, de acordo com os parâmetros
legais.

§ 1º Salvo nos casos em que o apenado faça jus à gratuidade de
justiça e na eventualidade de o Estado não dispor dos equipamentos de
que trata o caput, o Juízo da Execução Penal poderá deferir
fundamentadamente sua compra pelo apenado.

§ 2º O equipamento comprado na forma do § 1º deverá ser
compatível com o sistema de monitoramento utilizado pelo Estado.

§ 3º Cessando a necessidade de monitoração, ficará obrigado ao
monitorado doar o equipamento ao Estado.

§ 4º A manutenção da tornozeleira será custeada integralmente
pelo apenado, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo.”

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

023/2017, por não estar eivado de inconstitucionalidade, ressalvando-
se a necessidade da adoção da Emenda Modificativa apresentada, para
adequar o texto da proposição às normas constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 023/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício

Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 084/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 028/2017, de
autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre o
cancelamento de serviços prestados de forma contínua.

A proposição, em epígrafe, prevê que os prestadores de serviços
continuados ficarão obrigados a assegurar aos consumidores a faculdade
de solicitar o cancelamento do serviço pelos mesmos meios com os quais
foi solicitada a aquisição.

É o 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 poderia 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 proposta
em análise, de modo a acomodar, em uma análise inicial, a competência
estadual suplementar, 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. O art. 43 da Constituição Estadual estatuiu quais
matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo
que o presente projeto de lei (PL nº 028/2017), não se encaixa em nenhuma
das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções nesta fase
do processo legislativo.

Por outro lado, a Constituição Federal em vigor, em seu art. 24, V,
estabelece competência concorrente entre a União, Estado e o Distrito
Federal para legislar sobre consumo, assim como a Constituição do Estado
do Maranhão, em seu art.12, II, e.

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

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.
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Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob

exame está legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria tem
amparo constitucional.

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

028/2017, 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 028/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 085 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 042/2017, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a Manifestação Carnavalesca Fuzileiros da Fuzarca”

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy,
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época ou
aspecto formal, bem como natureza, que propiciem o
conhecimento e a consciência do homem sobre si mesmo
e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação diz
respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não
se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais como prédios
históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo também o chamado
patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído por elementos, tais
como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e manifestações
populares, etc., que passaram a receber expressamente a tutela de nosso
ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, as
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o que
gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais. Neste sentido, não há maiores
problemas em elevar, por lei, a manifestação carnavalesca Fuzileiros
da Fuzarca à condição de Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão”.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos.

    O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados
e  ao  Distrito  Federal competência  concorrente   para legislar   sobre
proteção  ao  patrimônio  histórico,   cultural, artístico, turístico e
paisagístico.

    Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente. Vale
ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento,
que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Tais circunstâncias vêm somar esforços na proteção cultural dos
referidos bens imateriais, que inclusive podem vir a registro via
administrativa no modo já regulado pela Lei Estadual 10.514/2016.

Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente projeto de Lei.

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

042/2017, 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 042/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de abril de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercício
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide
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P O R T A R I A   Nº 168/2017

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 que consta no Memorando
nº 058/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de  Preços - 011/2017 -
ALEMA, para eventual e futura aquisição de materiais de consumo na
espécie “ elétricos”, 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, 24 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 169/2017

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 que consta no Memorando
nº 059/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula  nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de  Preços - 012/2017 -
ALEMA, para eventual e futura aquisição de materiais de consumo na
espécie “ elétricos”, 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, 24 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 170/2017

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 que consta no Memorando
nº 060/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, para atuarem, respectivamente,

como Gestor e Substituto da Ata de Registro de  Preços - 013/2017 -
ALEMA, para eventual e futura aquisição de materiais de consumo na
espécie “ elétricos”, 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, 24 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 171/2017

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 que consta no Memorando
nº 061/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de  Preços - 014/2017 -
ALEMA, para eventual e futura aquisição de materiais de consumo na
espécie “ elétricos”, 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, 24 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 183/2017

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 que consta no Memorando
nº 067/2017 – 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 para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 017/2017 - ALEMA,
para aquisição de material permanente na espécie “Fancoletes de teto série
“c” e peças sobressalentes série “a” e “b”, 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, 31 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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P O R T A R I A   Nº 184/2017

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 que consta no Memorando
nº 066/2017 – 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 para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de  Preços - 016/2017 - ALEMA,
para aquisição de material permanente na espécie “Fancoletes de teto série
“c” e peças sobressalentes série “a” e “b”, 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, 31 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 185/2017

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 que consta no Memorando
nº 068/2017 – 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 para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 018/2017 - ALEMA,
para aquisição de material permanente na espécie “Fancoletes de teto série
“c” e peças sobressalentes série “a” e “b”, 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, 31 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 186/2017

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 que consta no Memorando
nº 069/2017 – 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 para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 019/2017 - ALEMA,
para aquisição de material permanente na espécie “Fancoletes de teto série

“c” e peças sobressalentes série “a” e “b”, 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, 31 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 187/2017

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 que consta no Memorando
nº 070/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e ANDRÉ MAURICIO DAMASCENO
FERREIRA, matrícula nº 1642545 para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 020/2017 - ALEMA,
para aquisição de material de consumo na espécie “tonner e cartucho para
impressora”, 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, 31 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 188/2017

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 que consta no Memorando
nº 071/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e ANDRÉ MAURICIO DAMASCENO
FERREIRA, matrícula nº 1642545 para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de       Preços - 021/2017 - ALEMA,
para aquisição de material de consumo na espécie “tonner e     cartucho
para impressora”, 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, 31 de
março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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